Поштарина плаћена код
Поште 15000 Шабац

ГРАДА ШАПЦА И ОПШТИНА: БОГАТИЋ, ВЛАДИМИРЦИ И КОЦЕЉЕВА
ГОДИНА XLV БРОЈ 6		

AKTA СКУПШТИНE ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 43. Закона о буџетском систему
(,,Сл.гласник РС",бр. 54/09, 73/10,..., 31/19 и 72/19),
члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник
РС", бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и чл. 40. Статута општине Владимирци (,,Сл. Лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 6/19
и 12/21) Скупштина општине Владимирци на седници
одржаној дана 19.04.2022 године донела је:
ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ

19. АПРИЛ 2022.

3.

Буџетски суфицит/дефицит

4.

Издаци за набавку
финансијске имовине (осим
62
за набавку домаћих хартија
од вредности 6211)

6.

Укупан фискални суфицит/
дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

91

0,00

2.

Примања од продаје
финансијске имовине
(конта 9211, 9221, 9219,
9227, 9228)

92

0,00

3.

Неутрошена средства из
претходних година

3

4.

Издаци за набавку
финансијске имовине (за
6211
набавку домаћих хартија од
вредности 6211)

5.

Издаци за отплату главнице
61
дуга

B.

Нето финансирање

Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Владимирци за 2022.
годину (у даљем тексту: буџет), њено извршење, обим
задуживања за потребе финансирања дефицита и
програма, управљања јавним дугом, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника, права и обавезе корисника
буџетских средстава.
I OПШТИ ДЕО
Члан 2.
Буџет општине Владимирци за 2022. годину
састоји се од:

А.

РАЧУН ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

Економска
класификација

1.

Укупни приходи и примања
остварени по основу
продаје нефинансијске
имовине

7+8

578.261.621,00

2.

Укупни расходи и издаци
за набавку нефинансијске
имовине

4+5

588.190.037,00

у динарима

(7+8) - (4+5)

(7+8) - (4+5)
- 62

(91+92+3) (61+6211)

-9.928.416,00

0,00

-9.928.416,00

17.378.416,00

0,00

7.450.000,00

9.928.416,00

12.358.573,51

15.648.178,00

Порез на приходе од
самосталних делатности
који се плаћа према
паушално утврђеном
приходу, по решењу
Пореске управе

Порез на приходе
од самосталних
делатности који се
плаћа према стварно
оствареном приходу
самоопорезивањем

Порез на приходе од
давања у закуп покретних
ствари - по основу
самоопорезивања и по
решењу Пореске управе

Порез на приход од
пољопривреде и
шумарства, по решењу
Пореске управе

Порез на земљиште

Самодоприноси из
прихода пољопривреде и
шумарства

711121

711122

711123

711145

711146

711147

711183

0,00

0,00

507.000,00

Средства из
сопствених
извора
(Извор 04)

0,00

0,00

84.473.980,00

Трансфери
од других
нивоа власти
(Извор 07)

5.880.000,00

Донације од
међународних
организација
(Извор 06)

500.000,00

Добровољни
трансфери од
физичких и
правних лица
(Извор 08)

414.032,00

45.000,00
17.378.416,00

414.032,00

Неутрошена
средства
донација из
претходних
година (Извор
15)

17.423.416,00

Примања
Нераспоређени
од продаје
вишак прихода
нефинансијске из претходних
имовине
година (Извор
(Извор 09)
13)

800.000,00

Родитељски
динар за
ваннаставне
активности
(Извор 16)

88.232,14

184.262,61

516,00

3.452.639,00

15.648.178,00

12.358.573,51

9.015,00

154.184.452,00

200.287.444,26

264.352.667,97

578.231.621,00

17.378.416,00

459.032,00

17.837.448,00

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

88.232,14

184.262,61

516,00

3.452.639,00

9.015,00

Порез на приходе од
самосталних делатности
који се плаћа према
стварно оствареном
приходу, по решењу
Пореске управе

154.184.452,00

Порез на зараде

200.287.444,26

711000

711111

264.352.667,97

486.070.641,00

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,
ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Пренета средства из
претходне године

Средства из
буџета (Извор
01)

ПОРЕЗИ

321311

311712

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

710000

700000

300000

Класа/
Категорија/
Група

ОПШТИ ДЕО - ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и примања:
Страна 2
Број 6

5.380.635,00

1.889.229,00

Порез на пренос
апсолутних права на
непокретности, по решењу
Пореске управе

Порез на пренос
апсолутних права на
моторним возилима,
пловилима и
ваздухопловима, по
решењу Пореске управе

713421

713423

Посебна накнада за
заштиту и унапређење
животне средине

714562

ДРУГИ ПОРЕЗИ

Накнада за промену
намене обрадивог
пољопривредног земљишта

714543

714513

714431

6.873.084,00

720.157,00

77.751,00

11.910.832,00

0,00

12.708.740,00

7.459,00

2.215.708,00

Порез на наслеђе и поклон
по решењу Пореске управе

713311

Порез на акције на име и
уделе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И
УСЛУГЕ
Комунална такса за
коришћење рекламних
паноа, укључујући и
истицање и исписивање
фирме ван пословног
простора на објектима и
просторима који припадају
јединици локалне
самоуправе.
Комунална такса за
држање моторних друмских
и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и
машина

15.265.030,71

Порез на имовину
обвезника који воде
пословне књиге

713122

713611

19.725.338,00

91.071,00

713121

711193

14.251.342,00

44.483.399,71

Порез на приходе
спортиста и спортских
стручњака

Порез на имовину
обвезника који не воде
пословне књиге

Порез на остале приходе

711191

19.163,00

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Самодопринос из
прихода лица која се баве
самосталном делатношћу

711184

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

Средства из
буџета (Извор
01)

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора
(Извор 04)

0,00

0,00

0,00

Трансфери
од других
нивоа власти
(Извор 07)

Донације од
међународних
организација
(Извор 06)

Добровољни
трансфери од
физичких и
правних лица
(Извор 08)

Примања
Нераспоређени
од продаје
вишак прихода
нефинансијске из претходних
имовине
година (Извор
(Извор 09)
13)

Неутрошена
средства
донација из
претходних
година (Извор
15)
Родитељски
динар за
ваннаставне
активности
(Извор 16)

6.873.084,00

720.157,00

77.751,00

11.910.832,00

0,00

12.708.740,00

7.459,00

1.889.229,00

5.380.635,00

2.215.708,00

15.265.030,71

19.725.338,00

44.483.399,71

91.071,00

14.251.342,00

19.163,00

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

716000

714000

713000

Класа/
Категорија/
Група

Број 6
Страна 3

733154

2.441.842,00

4.055.548,00

0,00

Накнада за коришћење
минералних сировина и
геотермалних извора

Средства остварена
од давања у закуп
пољопривредног
земљишта, односно
пољопривредног објекта у
државној својини

Накнада за коришћење
шума и шумског земљишта

741511

741522

741526

0,00

Приход од имовине који
припада имаоцима полисе
осигурања

741411

92.012,00

7.064.663,71

741151

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741000

Приходи буџета града
од камата на средства
консолидованог рачуна
трезора укључена у
депозит банака

ДРУГИ ПРИХОДИ

23.206.415,71

Текући наменски
трансфери, у ужем смислу,
од Републике у корист
нивоа општина

733151

Капитални наменски
трансфери, у ужем смислу,
од Републике у корист
нивоа општина

198.117.049,68

Ненаменски трансфери од
Републике у корист нивоа
општина

733251

198.117.049,68

0,00

198.117.049,68

6.873.084,00

Средства из
буџета (Извор
01)

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ
НИВОА ВЛАСТИ

Текуће помоћи од ЕУ у
корист нивоа општина

732341

740000

733000

Текуће донације од
међународних организација
у корист нивоа општина

732151

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.
ОРГАНИЗАЦИЈА

732000

Комунална такса за
истицање фирме на
пословном простору

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

716111

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

730000

Класа/
Категорија/
Група

0,00

507.000,00

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора
(Извор 04)

0,00

0,00

0,00

84.473.980,00

84.473.980,00

0,00

84.473.980,00

Трансфери
од других
нивоа власти
(Извор 07)

5.880.000,00

5.880.000,00

5.880.000,00

Донације од
међународних
организација
(Извор 06)

500.000,00

Добровољни
трансфери од
физичких и
правних лица
(Извор 08)

Примања
Нераспоређени
од продаје
вишак прихода
нефинансијске из претходних
имовине
година (Извор
(Извор 09)
13)

Неутрошена
средства
донација из
претходних
година (Извор
15)

800.000,00

Родитељски
динар за
ваннаставне
активности
(Извор 16)

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

0,00

4.055.548,00

2.441.842,00

0,00

92.012,00

7.064.663,71

25.013.415,71

0,00

84.473.980,00

198.117.049,68

282.591.029,68

0,00

5.880.000,00

5.880.000,00

288.471.029,68

6.873.084,00

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

Страна 4
Број 6

743000

742000

Класа/
Категорија/
Група

419.140,00

Накнада за коришћење
грађевинског земљишта

Накнада за коришћење
дрвета

Конто

741534

741596

1.280.552,00

Такса за озакоњење
објеката у корист нивоа
општина

Приходи које својом
делатношћу остваре органи
и организације општине

Приходи индирекних
корисника буџета
локалне самоуправе који
се остварују додатним
активностима

Родитељски динар за
ваннаставне активности

742255

742351

742372

742378

4.193.054,00

4.170.079,00

15.703,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ

Приходи од новчаних казни
за прекршаје, предвиђене
прописима о безбедности
саобраћаја на путевима

Приходи од новчаних
казни за прекршаје по
прекршајном налогу и казни
изречених у управном
поступку у корист нивоа
општина

743324

743353

528.641,00

145.919,00

Накнада за уређивање
грађевинског земљишта

212.966,00

742253

742251

7.955.280,00

742155

742156

865.864,00

Приходи од давања у закуп,
односно на коришћење
непокретности у општинској
својини које користе
општине и индиректни
корисници њиховог буџета

Приходи остварени
по основу пружања
услуга боравка деце у
предшколским установама
у корист нивоа општина
Општинске
административне таксе

0,00

Накнада по основу
конверзије права
коришћења у право својине

742126

10.989.222,00

56.121,71

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
ДОБАРА И УСЛУГА

Средства из
буџета (Извор
01)

0,00

507.000,00

507.000,00

Средства из
сопствених
извора
(Извор 04)

0,00

0,00

Трансфери
од других
нивоа власти
(Извор 07)

Донације од
међународних
организација
(Извор 06)

Добровољни
трансфери од
физичких и
правних лица
(Извор 08)

Примања
Нераспоређени
од продаје
вишак прихода
нефинансијске из претходних
имовине
година (Извор
(Извор 09)
13)

Неутрошена
средства
донација из
претходних
година (Извор
15)

800.000,00

800.000,00

Родитељски
динар за
ваннаставне
активности
(Извор 16)

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

15.703,00

4.170.079,00

4.193.054,00

800.000,00

507.000,00

528.641,00

1.280.552,00

145.919,00

212.966,00

7.955.280,00

865.864,00

0,00

12.296.222,00

419.140,00

56.121,71

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

Број 6
Страна 5

810000

УКУПНО ПРЕНЕТА
3+7+8+9 СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

486.070.641,00

507.000,00

84.473.980,00

5.880.000,00

500.000,00

30.000,00

30.000,00

500.000,00

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА ОД
486.070.641,00
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИН. ИМОВИНЕ

30.000,00

30.000,00

30.000,00

17.423.416,00

Примања
Нераспоређени
од продаје
вишак прихода
нефинансијске из претходних
имовине
година (Извор
(Извор 09)
13)

7+8+9

5.880.000,00

500.000,00

500.000,00

Добровољни
трансфери од
физичких и
правних лица
(Извор 08)

30.000,00

84.473.980,00

Донације од
међународних
организација
(Извор 06)

0,00

507.000,00

0,00

0,00

0,00

Трансфери
од других
нивоа власти
(Извор 07)

811153

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства из
сопствених
извора
(Извор 04)

Примања од oтплате
станова у корист нивоа
општина

811000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Примања од продаје
непокретности

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

394.507,64

Меморандумске ставке
за рефундацију расхода
буџета општине из
претходне године

800000

394.507,64

МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ

772000

772114

394.507,64

770000

659.476,00

МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
659.476,00

300.000,00

Добровољни трансфери од
физичких и правних лица у
корист нивоа општина

7.272,00

МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА

745151

744151

743924

300.000,00

Приходи од увећања
целокупног пореског дуга
који настаје као последица
принудне наплате

Конто

ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

Средства из
буџета (Извор
01)

Остали приходи у корист
нивоа општина

745000

744000

Класа/
Категорија/
Група

414.032,00

Неутрошена
средства
донација из
претходних
година (Извор
15)

800.000,00

800.000,00

0,00

Родитељски
динар за
ваннаставне
активности
(Извор 16)

596.099.069,00

578.261.621,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

394.507,64

394.507,64

394.507,64

659.476,00

659.476,00

800.000,00

800.000,00

7.272,00

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА
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Страна 7

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА УТВРЂУЈУ СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА У РАЧУНУ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА:
ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА
Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства из
буџета

Средства из
осталих извора

Укупна јавна
средства

1

2

3

4

5

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

431.449.221,00

72.105.679,00

503.554.900,00

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

120.009.318,00

11.050.000,00

131.059.318,00

411

Плате и додаци запослених

95.166.144,00

9.429.926,00

104.596.070,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

15.823.174,00

1.570.074,00

17.393.248,00

413

Накнаде у натури (превоз)

120.000,00

0,00

120.000,00

414

Социјална давања запосленима

1.900.000,00

50.000,00

1.950.000,00

415

Накнаде за запослене

4.760.000,00

0,00

4.760.000,00

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

2.240.000,00

0,00

2.240.000,00

417

Посланички додатак;

0,00

0,00

0,00

418

Судијски додатак.

0,00

0,00

0,00

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

158.352.640,00

27.702.684,00

186.055.324,00

32.058.217,00

5.936.490,00

37.994.707,00

590.000,00

260.000,00

850.000,00

37.358.392,00

1.403.870,00

38.762.262,00

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

9.110.527,00

6.507.800,00

15.618.327,00

11.981.746,00

78.592.847,00

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

66.611.101,00

426

Материјал

12.624.403,00

1.612.778,00

14.237.181,00

430

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

431

Амортизација некретнина и опреме;

0,00

0,00

0,00

432

Амортизација култивисане имовине;

0,00

0,00

0,00

433

Употреба драгоцености;

0,00

0,00

0,00

434

Употреба природне имовине;

0,00

0,00

0,00

435

Амортизација нематеријалне имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

775.000,00

440

ОТПЛАТА КАМАТА

775.000,00

441

Отплата домаћих камата;

625.000,00

0,00

625.000,00

442

Отплата страних камата;

0,00

0,00

0,00

443

Отплата камата по гаранцијама

0,00

0,00

0,00

444

Пратећи трошкови задуживања

150.000,00

0,00

150.000,00

450

СУБВЕНЦИЈЕ

30.495.282,00

13.000.000,00

43.495.282,00

451

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

13.495.282,00

0,00

13.495.282,00

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

0,00

0,00

0,00

452

Субвенције приватним финансијским институцијама;

0,00

0,00

453

Субвенције јавним финансијским институцијама;

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

30.000.000,00

0,00

55.500.000,00

454

Субвенције приватним предузећима

17.000.000,00

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

55.500.000,00
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ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства из
буџета

Средства из
осталих извора

Укупна јавна
средства

2

3

4

5

1
461

Донације страним владама

0,00

0,00

0,00

462

Донације и дотације међународним организацијама

0,00

0,00

0,00

463

Текући трансфери осталим нивоима власти

43.500.000,00

0,00

43.500.000,00

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

0,00

0,00

0,00

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

465

Остале донације, дотације и трансфери

0,00

0,00

0,00

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

38.315.450,00

18.705.000,00

57.020.450,00

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

38.315.450,00

18.705.000,00

57.020.450,00

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

21.073.080,00

1.647.995,00

22.721.075,00

481

Дотације невладиним организацијама;

18.471.080,00

1.637.995,00

20.109.075,00

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

287.000,00

10.000,00

297.000,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова;

305.000,00

0,00

305.000,00

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока;

10.000,00

0,00

10.000,00

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

489

Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног
инвестиционог плана

0,00

0,00

0,00

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

6.928.451,00

0,00

6.928.451,00

494

Административни трансфери из буџета - Текући расходи

0,00

0,00

0,00

495

Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску
имовину

0,00

0,00

0,00

496

Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине

0,00

0,00

0,00

499

Административни трансфери из буџета - Средства резерве

6.928.451,00

0,00

6.928.451,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

49911

Стална резерва

49912

Текућа резерва

928.451,00

0,00

928.451,00

37.922.749,00

85.094.169,00

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

47.171.420,00

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

45.171.420,00

24.922.749,00

70.094.169,00

511

Зграде и грађевински објекти;

42.057.420,00

24.735.934,00

66.793.354,00

512

Машине и опрема;

2.574.000,00

126.835,00

2.700.835,00

0,00

0,00

513

Остале некретнине и опрема;

0,00

514

Култивисана имовина;

0,00

0,00

0,00

515

Нематеријална имовина

540.000,00

59.980,00

599.980,00

520

ЗАЛИХЕ

0,00

0,00

0,00

521

Робне резерве;

0,00

0,00

0,00

522

Залихе производње;

0,00

0,00

0,00

523

Залихе робе за даљу продају

0,00

0,00

0,00

531

Драгоцености

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

13.000.000,00

15.000.000,00
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клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1

2

541

Земљиште;

542

Средства из
буџета

Средства из
осталих извора

3

4

Страна 9

Укупна јавна
средства
5

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Рудна богатства;

0,00

0,00

0,00

543

Шуме и воде

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

550

Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а

0,00

0,00

0,00

551

Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а

0,00

0,00

0,00

600

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

7.450.000,00

0,00

7.450.000,00

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

7.450.000,00

0,00

7.450.000,00

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

7.450.000,00

0,00

7.450.000,00

612

Отплата главнице страним банкама

0,00

0,00

613

Отплата дуга по гаранцијама

0,00

0,00

614

Отплата главнице за финансијски лизинг

0,00

0,00

0,00

620

Набавка финансијске имовине

0,00

0,00

0,00

6211

Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција

0,00

0,00

0,00

486.070.641,00

110.028.428,00

596.099.069,00

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Члан 3.
Приходи и примања и расходи и издаци за 2022. годину утврђени су у следећим износима:
Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у укупном износу од 578.261.621,00 динара
Текући расходи, издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице по кредитима у износу од
588.190.037,00 динара
У плану буџета за 2022. годину утврђен је укупан фискални суфицит у износу од 9.928.416,00
Средства укупног фискалног суфицита у износу од 9.928.416,00 динара, употребиће се за покриће текућих
расхода и издатака за нефинансијку имовину.

Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине Владимирци у износу од 6.428.451,00 динара.
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Председник општине/општинско веће, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси
решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Члан 5.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине Владимирци у износу од 500.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Председник општине/општинско веће, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси
решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.
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Члан 6.
Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2022. и наредне две године , исказани су у табели
капиталних пројеката:

2
3
4
5
6
7
8
9

Изградња нове управне зграде
Пројектно планирање
Набавка опреме за потребе Општинске управе
Геотермална бушотина
Набавка софтвера
Набавка земљишта и накнада за одузето
земљиште
Просторно и урбанист. план.
Асфалтирање локалних путева, ћуприја и
тротоара
Набавка контејнера у Месним Заједницама

2022

2022

5.000,00

5.000,00

2022

2022

2.230,00

2.230,00

2022

2022

13.000,00

13.000,00

2022

2022

200,00

200,00

2022

2022

2.000,00

2.000,00

2022

2022

6.000,00

6.000,00

2022

2022

28.500,00

28.500,00

2022

2022

900,00

900,00

10

Зграда за социјално становање у Варошици
Владимирци

2022

2022

10.590,00

10.590,00

11

Куповина књига за потребе Библиотеке Диша
Атић

2022

2022

376,00

376,00

2022

2022

197,00

197,00

84.996,00

84.996,00

12

Опрема за опремање вртића
Укупно

12.000,00

10.000,00

12.000,00

10.000,00

2025

16.003,00

2024

16.003,00

2023

2022

2022

2022

Укупна вредност
пројекта

Година завршетка
финансирања пројекта

1

Назив капиталног пројекта

Година почетка
финансирања пројекта

Редни број

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2022-2025. ГОДИНЕ У ХИЉАДАМА ДИНАРА

0,00

Члан 7.
Овом одлуком о буџету општине Владимирци за 2022. годину обезбеђена су средства за наведене пројекте у
укупном износу од 84.996.189,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:
1. Из текућих прихода буџета (Извор 01) у износу од 41.498.670,00 динара
2. Из наменских капиталних трансфера од нивоа Републике (Извор 07) у износу од 38.467.519,00 динара
3. Из примања од продаје нефинансијске имовине (Извор 09) у износу од 30.000,00 динара
4. Из нераспоређених вишкова прихода из претходних година (Извор 13) у износу од 5.000.000,00 динара
За капиталне пројекте планирано је да се у 2023. години обезбеде средства у износу од 12,000,000,00 динара
и то у укупном износу од капиталних трансфера од нивоа републике (Извор 07).
За капиталне пројекте планирано је да се у 2024. години обезбеде средства у износу од 10.000.000,00 динара
и то у укупном износу од капиталних трансфера од нивоа републике (Извор 07).
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Члан 8.
Средства из буџета у износу од 486.070.641,00 динара, и средства из осталих извора у износу од 110.028.428,00
утврђени су и распоређени по функционалној класификацији и то:
ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Функциje
1
000

Функционална класификација
2

010

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Болест и инвалидност;

020

Старост;

030

Корисници породичне пензије;

040

Породица и деца;

050
060
070
080
090
100
110
120

Средства из
осталих извора
5
29.242.995

Укупна јавна
средства
6
58.848.799,00

-

-

-

-

3.505.000

3.505.000

-

-

-

11.465.450,00

1.420.000

12.885.450

Незапосленост;

-

-

-

Становање;
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту;
Социјална заштита - истраживање и развој;
Социјална заштита некласификована на другом
месту

-

-

-

2.840.354,00

22.680.000

25.520.354,00

-

-

-

15.300.000,00

1.637.995

16.937.995

151.057.148,00

16.924.966,00

167.982.114,00

20.528.638,00

-

20.528.638,00

-

-

-

-

-

-

-

-

130.240.025,00

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови;

122

Економска помоћ иностранству;
Економска помоћ земљама у развоју и земљама
у транзицији
Економска помоћ преко међународних
организација

121

Средства из
буџета
3
29.605.804,00

130

Опште услуге;

113.315.059,00

16.924.966,00

131

Опште кадровске услуге

-

-

-

132

Опште услуге планирања и статистике

-

-

-

133

Остале опште услуге

800.000

-

800.000

140

Основно истраживање;

-

-

-

150

Опште јавне услуге - истраживање и развој;
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту;

-

-

-

8.328.451,00

-

8.328.451,00

8.085.000,00

-

8.085.000

-

-

-

160
170
180

Трансакције јавног дуга;
Трансфери општег карактера између различитих
нивоа власти

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

500.000,00

3.251.500

3.751.500

310

Услуге полиције;

-

-

-

320

Услуге противпожарне заштите;

-

-

-

330

Судови;

-

-

-

340

Затвори;

-

-

-

350

Јавни ред и безбедност - истраживање и развој;
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

-

-

-

500.000,00

3.251.500

3.751.500

96.441.100,00

23.000.000

119.441.100,00

-

-

-

360
400
410

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада;

411

Општи економски и комерцијални послови

412

Општи послови по питању рада

420

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов;

-

-

-

2.300.000

-

2.300.000

16.350.000,00

-

16.350.000

Страна 12
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Функциje

Функционална класификација

1

2

Средства из
буџета
3

Средства из
осталих извора
5

Број 6

Укупна јавна
средства
6

421

Пољопривреда

-

-

422

Шумарство

-

-

-

423

Лов и риболов

-

-

-

430

Гориво и енергија;

-

-

-

440

Рударство, производња и изградња;
Ископавање минералних ресурса, изузев
минералних горива

-

-

-

-

-

-

441

-

442

Производња

-

-

-

443

Изградња

-

-

-

450
451

Саобраћај;
Друмски саобраћај

-

-

-

69.791.100

-

69.791.100

452

Водени саобраћај

-

-

-

453

Железнички саобраћај

-

-

-

454

Ваздушни саобраћај

-

-

-

455

Цевоводи и други облици саобраћаја

-

-

-

460

Комуникације;

-

-

-

470

Остале делатности;

-

-

-

471

Трговина, смештај и складиштење

-

-

-

472

Хотели и ресторани

473

Туризам

-

-

-

8.000.000

-

8.000.000

474

Вишенаменски развојни пројекти

-

-

-

480

Економски послови - истраживање и развој;
Истраживање и развој - Општи економски и
комерцијални послови и послови по питању рада
Истраживање и развој - Пољопривреда,
шумарство, лов и риболов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

481
482
483
484

Истраживање и развој - Гориво и енергија
Истраживање и развој - Рударство, производња
и изградња

485

Истраживање и развој - Саобраћај

-

-

486

Истраживање и развој - Комуникације

-

-

-

487

-

13.000.000

13.000.000

490

Истраживање и развој - Остале делатности
Економски послови некласификовани на другом
месту

-

10.000.000

10.000.000

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

13.323.482,00

2.000.000

15.323.482,00

510

Управљање отпадом;

11.095.282

2.000.000

13.095.282

520

Управљање отпадним водама;

-

-

-

530

-

-

-

808.200

-

808.200

-

-

-

560

Смањење загађености;
Заштита биљног и животињског света и
крајолика;
Заштита животне средине - истраживање и
развој;
Заштита животне средине некласификована на
другом месту

1.420.000,00

-

1.420.000,00

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

31.400.000,00

8.200.000,00

39.600.000,00

610

Стамбени развој;

0,00

0,00

0,00

620

Развој заједнице;

2.250.000,00

0,00

2.250.000,00

630

Водоснабдевање;

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

640

Улична расвета;
Послови становања и заједнице - истраживање
и развој;

14.150.000,00

5.200.000,00

19.350.000,00

0,00

0,00

0,00

540
550

650

Број 6

Функциje
1

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Функционална класификација

Средства из
буџета
3

Средства из
осталих извора
5

Страна 13

Укупна јавна
средства
6

660

2
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту

700

ЗДРАВСТВО

710

Медицински производи, помагала и опрема;

-

711

Фармацеутски производи

-

-

712

Остали медицински производи

-

-

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

12.750.000,00

0,00

12.750.000,00
-

713

Терапеутска помагала и опрема

-

-

720

Ванболничке услуге;

-

-

721

Опште медицинске услуге

722

Специјализоване медицинске услуге

-

-

750.000

750.000

723

Стоматолошке услуге

-

-

724

Парамедицинске услуге

-

-

730

Болничке услуге;

-

-

-

-

731

Опште болничке услуге

732

Специјализоване болничке услуге

-

733

Услуге медицинских центара и породилишта

-

-

734

Услуге домова за негу и опоравак

-

-

740

Услуге јавног здравства;

-

750

Здравство - истраживање и развој;

-

760

Здравство некласификовано на другом месту.

12.000.000,00

0,00

12.000.000

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

29.364.575,00

5.589.358,00

33.353.933,00

810

Услуге рекреације и спорта;

10.350.000,00

-

10.350.000

820

Услуге културе;

14.414.575,00

5.589.358,00

20.003.933,00

830

Услуге емитовања и штампања;

3.000.000,00

-

3.000.000

840

Верске и остале услуге заједнице;
Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање
и развој;
Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

-

-

-

-

-

-

1.600.000

-

1.600.000

121.628.532,00

21.819.609,00

143.448.141,00

-

-

-

850
860
900

ОБРАЗОВАЊЕ

-

910

Предшколско и основно образовање;

911

Предшколско образовање

61.428.532,00

21.819.609,00

83.248.141,00

912

Основно образовање

45.500.000,00

-

45.500.000,00

913

Основно образовање са домом ученика

-

-

-

914

Основно образовање са средњом школом

-

-

-

915

-

-

-

916

Специјално основно образовање
Основно образовање са средњом школом и
домом ученика

-

-

-

920

Средње образовање;

14.700.000,00

-

14.700.000,00

921

Ниже средње образовање

-

-

-

922

Више средње образовање

-

-

-

923

Средње образовање са домом ученика

-

-

-

930

Више образовање;

-

-

-

940

Високо образовање;

-

-

-

950

Образовање које није дефинисано нивоом;

-

-

-

960
970

Помоћне услуге образовању;
Образовање - истраживање и развој;

-

-

-

-

-

-

980

Образовање некласификовано на другом месту
УКУПНО

-

-

-

486.070.641,00

110.028.428,00

596.099.069,00
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Број 6

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.

1

Укупна јавна
средства

Средства из
осталих извора

Опис

Средства из
буџета

Економ. Класиф.

Позиција

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Средства из буџета у износу од 486.070.641,00 динара, и средства из осталих извора у износу од 110.028.428,00
динара утврђени су и распоређени по програмима и корисницима на следећи начин:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010001

Функционисање Скупштине
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

110
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3.322.043,00

0,00

3.322.043,00

536.510,00

0,00

3

415

536.510,00

Накнаде трошкова за запослене

70.000,00

0,00

4

70.000,00

421

Стални трошкови

80.000,00

0,00

80.000,00

5

422

Трошкови путовања

80.000,00

0,00

80.000,00

6

423

Услуге по уговору

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

7

426

Материјал

620.000,00

0,00

620.000,00

8

481

Дотације невладиним организацијама

221.080,00

0,00

221.080,00

Приходи из буџета

11.929.633,00

0,00

11.929.633,00

Функција 110:

11.929.633,00

0,00

11.929.633,00

Приходи из буџета

11.929.633,00

0,00

11.929.633,00

Свега за програмску активност 2101-0001:

11.929.633,00

0,00

11.929.633,00

Приходи из буџета

11.929.633,00

0,00

11.929.633,00

Свега за Раздео 1:

11.929.633,00

0,00

11.929.633,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01

Извори финансирања за Раздео 1:
01

2

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
2101

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010002

Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

110
9

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

5.096.001,00

0,00

5.096.001,00

10

412

Социјални доприноси на терет послодавца

823.004,00

0,00

823.004,00

11

415

Накнаде трошкова за запослене

250.000,00

0,00

250.000,00

12

421

Стални трошкови

10.000,00

0,00

10.000,00

13

422

Трошкови путовања

70.000,00

0,00

70.000,00

14

423

Услуге по уговору

900.000,00

0,00

900.000,00

15

426

Материјал

150.000,00

0,00

150.000,00

Приходи из буџета

7.299.005,00

0,00

7.299.005,00

Функција 110:

7.299.005,00

0,00

7.299.005,00

Приходи из буџета

7.299.005,00

0,00

7.299.005,00

Свега за програмску активност 2101-0002:

7.299.005,00

0,00

7.299.005,00

Приходи из буџета

7.299.005,00

0,00

7.299.005,00

Свега за Раздео 2:

7.299.005,00

0,00

7.299.005,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01

Извори финансирања за Раздео 2:
01

3

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ВЛАДИМИРЦИ
2101

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010002

Укупна јавна
средства

Страна 15

Средства из
осталих извора

Опис

Средства из
буџета

Економ. Класиф.

Позиција

Функција
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Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Број 6

Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

110
16

423

Услуге по уговору

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

Приходи из буџета

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

Функција 110:

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

Приходи из буџета

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

Свега за програмску активност 2101-0002:

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

Приходи из буџета

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

Свега за Раздео 3:

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

13.700.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01

Извори финансирања за Раздео 3:
01

4

ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИМИРЦИ
1102

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем

640

Улична расвета
17

421

Стални трошкови

8.500.000,00

5.200.000,00

18

423

Услуге по уговору

250.000,00

0,00

250.000,00

19

425

Текуће поправке и одржавање

5.300.000,00

0,00

5.300.000,00

20

444

Пратећи тошкови задуживања

100.000,00

0,00

100.000,00

14.150.000,00

0,00

14.150.000,00

0,00

5.200.000,00

5.200.000,00

14.150.000,00

5.200.000,00

19.350.000,00

14.150.000,00

0,00

14.150.000,00

0,00

5.200.000,00

5.200.000,00

14.150.000,00

5.200.000,00

19.350.000,00

808.200,00

0,00

808.200,00

Приходи из буџета

808.200,00

0,00

808.200,00

Функција 540:

808.200,00

0,00

808.200,00

Приходи из буџета

808.200,00

0,00

808.200,00

Свега за програмску активност 1102-0002:

808.200,00

0,00

808.200,00

250.000,00

0,00

250.000,00

Приходи из буџета

250.000,00

0,00

250.000,00

Функција 620:

250.000,00

0,00

250.000,00

Приходи из буџета

250.000,00

0,00

250.000,00

Свега за програмску активност 1102-0003:

250.000,00

0,00

250.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 640:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0001:

1102-0002

Одржавање јавних зелених површина

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика;
21

424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 540:

01

Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:
01

1102-0003

Oдржавање чистоће на површинама јавне намене

620

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
22

421

Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 620:

01

Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:
01

11020004

Зоохигијена
660

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
23

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;

Укупна јавна
средства

Број 6

Средства из
осталих извора

Опис

Средства из
буџета

Економ. Класиф.

Позиција

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 16

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Функција 620:

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Свега за програмску активност 1102-0004:

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Приходи из буџета

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Функција 630:

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Приходи из буџета

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Свега за програмску активност 1102-0008:

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

29.208.200,00

0,00

29.208.200,00

0,00

5.200.000,00

5.200.000,00

29.208.200,00

5.200.000,00

34.408.200,00

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

Приходи из буџета

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

Функција 412:

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

Приходи из буџета

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

Свега за Програмску активност 1501-0002:

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:
01

1102-0008

Управљање и снабдевање водом за пиће

630

Водоснабдевање
24

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 630:

01

Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:
01

Извори финансирања за Програм 2:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:

1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

15010002

Мере активне политике запошљавања
412

Општи послови по питању рада
25

423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 412:

01

Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:
01

15015001

Геотермална бушотина
487

Истраживање и развој - Остале делатности
26

543

Шуме и воде
Извори финансирања за функцију 487:

01

Приходи из буџета

0,00

0,00

0,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

0,00

0,00

Функција 487:

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

Извори финансирања за Пројекат 1501-5001:
01

Приходи из буџета

0,00

0,00

0,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

0,00

0,00

Свега за Пројекат 1501-5001:

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

Извори финансирања за Програм 3:
01

Приходи из буџета

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

10

Примања од задуживања

0,00

0,00

0,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

0,00

0,00

2.300.000,00

13.000.000,00

15.300.000,00

Свега за Програм 3:

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

06020001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
130

Укупна јавна
средства

Страна 17

Средства из
осталих извора

Опис

Средства из
буџета

Економ. Класиф.

Позиција

Функција

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Број 6

Опште услуге
27

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

28

412

Социјални доприноси на терет послодавца

41.305.874,00

0,00

41.305.874,00

6.670.899,00

0,00

29

413

Накнаде у натури

6.670.899,00

120.000,00

0,00

30

414

120.000,00

Социјална давања запосленима

1.850.000,00

0,00

1.850.000,00

31
32

415

Накнаде трошкова за запослене

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

33

421

Стални трошкови

9.864.800,00

459.032,00

10.323.832,00

34

422

Трошкови путовања

35

423

Услуге по уговору

36

424

37

425

38

250.000,00

0,00

250.000,00

17.090.392,00

600.000,00

17.690.392,00

Специјализоване услуге

2.457.327,00

0,00

2.457.327,00

Текуће поправке и одржавање

7.235.001,00

0,00

7.235.001,00

426

Материјал

6.928.700,00

0,00

6.928.700,00

39

444

Пратећи трошкови задуживања

40.000,00

0,00

40.000,00

40

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

225.000,00

0,00

225.000,00

41

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

300.000,00

0,00

300.000,00

42

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока

10.000,00

0,00

10.000,00

43

511

Зграде и грађевински објекти

5.700.000,00

0,00

5.700.000,00

44

512

Машине и опрема

1.500.000,00

30.000,00

1.530.000,00

45

515

Нематеријална имовина

200.000,00

0,00

200.000,00

46

541

Земљиште

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

107.147.993,00

0,00

107.147.993,00

06

Донације од међународних организација

0,00

600.000,00

600.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

0,00

30.000,00

30.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

45.000,00

45.000,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

0,00

414.032,00

414.032,00

107.147.993,00

1.089.032,00

108.237.025,00

Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

107.147.993,00

0,00

107.147.993,00

06

Донације од међународних организација

0,00

600.000,00

600.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

0,00

30.000,00

30.000,00

Свега за Програмску активност 0602-0001:

107.147.993,00

1.089.032,00

108.237.025,00

625.000,00

0,00

625.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

7.450.000,00

0,00

7.450.000,00

Приходи из буџета

8.085.000,00

0,00

8.085.000,00

Функција 170:

8.085.000,00

0,00

8.085.000,00

Приходи из буџета

8.085.000,00

0,00

8.085.000,00

Свега за Програмску активност 0602-0003:

8.085.000,00

0,00

8.085.000,00

6.428.451,00

0,00

6.428.451,00

6.428.451,00

0,00

6.428.451,00

06020003

Сервисирање јавног дуга
170

Трансакције јавног дуга
47

441

Отплата домаћих камата

48

444

Пратећи трошкови задуживања

49

611

Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:

01

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:
01

06020009

Текућа буџетска резерва
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

160
50

499

Резерве
Извори финансирања за функцију 160:

01

Приходи из буџета

Функција 160:

Укупна јавна
средства

Број 6

Средства из
осталих извора

Опис

Средства из
буџета

Економ. Класиф.

Позиција

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 18

6.428.451,00

0,00

6.428.451,00

Приходи из буџета

6.428.451,00

0,00

6.428.451,00

Свега за програмску активност 0602-0009:

6.428.451,00

0,00

6.428.451,00

500.000,00

0,00

500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

0,00

500.000,00

Функција 160:

500.000,00

0,00

500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

0,00

500.000,00

Свега за програмску активност 0602-0010:

500.000,00

0,00

500.000,00

167.066,00

15.835.934,00

16.003.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:
01

06020010

Стална буџетска резерва
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

160
51

499

Резерве
Извори финансирања за функцију 160:

01

Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
01

06025001

Изградња нове управне зграде
130

Опште услуге
52

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 130:

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Функција 130:

167.066,00

0,00

167.066,00

0,00

15.835.934,00

15.835.934,00

167.066,00

15.835.934,00

16.003.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-5001:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

167.066,00

0,00

167.066,00

0,00

15.835.934,00

15.835.934,00

167.066,00

15.835.934,00

16.003.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Функција 490:

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Свега за пројекат 0602-4001:

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

122.328.510,00

0,00

122.328.510,00

Свега за пројекат 0602-П1:
06024001

Пројекат доделе неповратних средстава за куповину сеоских кућа
490

Опште услуге
53

454

Субвенције приватним предузећима
Извори финансирања за функцију 490:

07

Извори финансирања за пројекат 0602-4001:
07

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

05

Донације од иностраних земаља

06

Донације од међународних организација

0,00

600.000,00

600.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

25.835.934,00

25.835.934,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

0,00

30.000,00

30.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

45.000,00

45.000,00

14

Неутрошена средства од приватизације из претходних година

15

Неутрошена средства донација из претходних година

0,00

414.032,00

414.032,00

56

Текуће помоћи од ЕУ
Свега за Програм 15:

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

122.328.510,00

26.924.966,00

148.794.444,00

1101

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

11010001

Просторно и урбанистичко планирање
130

Укупна јавна
средства

Страна 19

Средства из
осталих извора

Опис

Средства из
буџета

Економ. Класиф.

Позиција

Функција

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Број 6

Опште услуге
54

511

Зграде и грађевински објекти

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

Функција 130:

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

Свега за Програмску активност 1101-0001:

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

800.000,00

0,00

800.000,00

Приходи из буџета

800.000,00

0,00

800.000,00

Функција 133:

800.000,00

0,00

800.000,00

Приходи из буџета

800.000,00

0,00

800.000,00

Свега за Програмску активност 1101-0005:

800.000,00

0,00

800.000,00

Приходи из буџета

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

Свега за Програм 1:

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:
01

11010005

Oстваривање јавног интереса у одржавању зграда
133

Остале опште услуге
55

425

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 133:

01

Извори финансирања за Програмску активност 1101-0005:
01

Извори финансирања за Програм 1:
01

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

0701
07010002

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
451

Друмски саобраћај
56

423

Услуге по уговору

215.000,00

0,00

215.000,00

57

425

Текуће поправке и одржавање

41.076.100,00

0,00

41.076.100,00

58

511

Зграде и грађевински објекти

28.500.000,00

0,00

28.500.000,00

Приходи из буџета

69.791.100,00

0,00

69.791.100,00

Функција 451:

69.791.100,00

0,00

69.791.100,00

Извори финансирања за функцију 451:
01
360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
59

423

Услуге по уговору

60

425

Текуће поправке и одржавање

61

426

Материјал

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

3.251.500,00

3.251.500,00

300.000,00

0,00

300.000,00

Извори финансирања за функцију 360:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 360:

500.000,00
500.000,00

0,00

500.000,00

3.251.500,00

3.251.500,00

3.251.500,00

3.751.500,00

0,00

70.291.100,00

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:

70.291.100,00
70.291.100,00

3.251.500,00

3.251.500,00

3.251.500,00

73.542.600,00

0,00

70.291.100,00

Извори финансирања за Програм 7:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:

70.291.100,00
70.291.100,00

3.251.500,00

3.251.500,00

3.251.500,00

73.542.600,00

0101

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

01010001

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној
заједници
420

Укупна јавна
средства

Број 6

Средства из
осталих извора

Опис

Средства из
буџета

Економ. Класиф.

Позиција

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 20

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
62

423

Услуге по уговору

63

454

Субвенције приватним предузећима

350.000,00

0,00

350.000,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

Приходи из буџета

11.350.000,00

0,00

11.350.000,00

Функција 420:

11.350.000,00

0,00

11.350.000,00

Приходи из буџета

11.350.000,00

0,00

11.350.000,00

Свега за програмску активност 0101-0001:

11.350.000,00

0,00

11.350.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Функција 420:

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Свега за програмску активност 0101-0002:

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

16.350.000,00

0,00

16.350.000,00

Свега за Програм 5:

16.350.000,00

0,00

16.350.000,00

600.000,00

0,00

Извори финансирања за функцију 420:
01

Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:
01

01010002

Мере подршке руралном развоју
420

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
64

425

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 420:

01

Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:
01

Извори финансирања за Програм 5:
01

0401

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

04010001

Управљање заштитом животне средине
560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
65

421

Стални тошкови

66

424

Специјализоване услуге

600.000,00

2.020.000,00

2.020.000,00

2.620.000,00

2.620.000,00

Извори финансирања за функцију 560:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Функција 560:

2.620.000,00

0,00

2.620.000,00

2.620.000,00

0,00

2.620.000,00

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програмску активност 0401-0001:

04010005

0,00
2.620.000,00

0,00

2.620.000,00

7.500.000,00

Управљање комуналним отпадом
510

Управљање отпадом
67

421

Стални трошкови

7.500.000,00

0,00

67/1

424

Специјализоване услуге

1.200.000,00

2.000.000,00

68

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

1.495.282,00

0,00

1.495.282,00

69

512

Машине и опрема

900.000,00

0,00

900.000,00

0,00

11.095.282,00

Извори финансирања за функцију 510:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Функција 510:

11.095.282,00
11.095.282,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

11.095.282,00

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:
01

Приходи из буџета

11.095.282,00

11.095.282,00

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програмску активност 0401-0005:

Укупна јавна
средства

Страна 21

Средства из
осталих извора

Опис

Средства из
буџета

Економ. Класиф.

Позиција

Функција

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Број 6

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

11.095.282,00

2.000.000,00

13.095.282,00

0,00

13.715.282,00

Извори финансирања за Програм 6:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 6:

2.000.000,00
13.715.282,00

2.000.000,00

15.715.282,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

Приходи из буџета

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

Функција 912:

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

Приходи из буџета

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

Свега за програмску активност 2002-0001:

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

Приходи из буџета

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

Функција 912:

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

Приходи из буџета

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

Свега за пројекат 2003-4001:

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

Приходи из буџета

45.500.000,00

0,00

45.500.000,00

Свега за Програм 9:

45.500.000,00

0,00

45.500.000,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

Приходи из буџета

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

Функција 920:

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

Приходи из буџета

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

Свега за програмску активност 2003-0001:

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

700.000,00

0,00

700.000,00

Приходи из буџета

700.000,00

0,00

700.000,00

Функција 920:

700.000,00

0,00

700.000,00

Приходи из буџета

700.000,00

0,00

700.000,00

Свега за пројекат 2004-4001:

700.000,00

0,00

700.000,00

2003

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

20030001

Функционисање основних школа
912

13.715.282,00

Основно образовање
70

463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:

01

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
01

20034001

Превоз ученика основних школа
912

Основно образовање
71

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 912:

01

Извори финансирања за пројекат 2003-4001:
01

Извори финансирања за Програм 9:
01

2004

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

20040001

Функционисање основних школа
920

Средње образовање
72

463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:

01

Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:
01

20044001

Превоз ученика средње школе
920

Средње образовање
73

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 920:

01

Извори финансирања за пројекат 2004-4001:
01

Укупна јавна
средства

Број 6

Средства из
осталих извора

Опис

Средства из
буџета

Економ. Класиф.

Позиција

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 22

Извори финансирања за Програм 10:
01

0901

Приходи из буџета

14.700.000,00

0,00

14.700.000,00

Свега за Програм 10:

14.700.000,00

0,00

14.700.000,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

Приходи из буџета

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

Функција 090:

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

Приходи из буџета

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

Свега за Програмску активност 0901-0001:

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

3.505.000,00

3.505.000,00
3.000.000,00

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

09010001

Једнократне помоћи и други облици помоћи
090

Социјална помоћ некласификована на другом месту
74

463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 090:

01

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:
01

09010016

Дневне услуге у заједници
020

Старост
75

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 020:

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

3.000.000,00

13

Нераспоређени вишак из ранијих година

0,00

505.000,00

505.000,00

Функција 020:

0,00

3.505.000,00

3.505.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0016:
07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак из ранијих година
Свега за Програмску активност 0901-0016:

09010018

505.000,00

505.000,00

0,00

3.505.000,00

3.505.000,00

6.300.000,00

1.637.995,00

7.937.995,00

Подршка реализацији програма Црвеног крста
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
76

481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак из ранијих година
Функција 090:

6.300.000,00
6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

1.637.995,00

1.637.995,00

1.637.995,00

7.937.995,00

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0018:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак из ранијих година
Свега за Програмску активност 0901-0018:

09010019

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

1.637.995,00

7.937.995,00

6.300.000,00

1.637.995,00

7.937.995,00

8.465.450,00

1.420.000,00

9.885.450,00

Подршка деци и породицама са децом
040

Породица и деца
77

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:

01

Приходи из буџета

8.465.450,00

0,00

8.465.450,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

13

Нераспоређени вишак из ранијих година

0,00

420.000,00

420.000,00

8.465.450,00

1.420.000,00

9.885.450,00

Функција 040:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0019:
01

Приходи из буџета

8.465.450,00

0,00

8.465.450,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

13

Нераспоређени вишак из ранијих година

0,00

420.000,00

420.000,00

8.465.450,00

1.420.000,00

9.885.450,00

Свега за Програмску активност 0901-0019:

09010020

Укупна јавна
средства

Страна 23

Средства из
осталих извора

Опис

Средства из
буџета

Економ. Класиф.

Позиција

Функција

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Број 6

Подршка рађању и родитељству
040

Породица и деца
78

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Функција 040:

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Свега за Програмску активност 0901-0020:

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

550.000,00

13.280.000,00

13.830.000,00

Извори финансирања за функцију 040:
01

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0020:
01

09014001

Куповина кућа, грађевинског материјала и доходовне активности за
породице избеглих и интерно расељених лица
070

Социјална заштита некласификована на другом месту
79

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 070:

01

Приходи из буџета

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти
Функција 070:

550.000,00

0,00

550.000,00

0,00

5.280.000,00

5.280.000,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

550.000,00

13.280.000,00

13.830.000,00

Извори финансирања за Пројекат 0901-4001:
01

Приходи из буџета

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Пројекат 0901-4001:

09015001

550.000,00

0,00

550.000,00

0,00

5.280.000,00

5.280.000,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

550.000,00

13.280.000,00

13.830.000,00

1.690.354,00

8.900.000,00

10.590.354,00

Изградња зграде за социјално становање у насељу Варошица
Владимирци
070

Социјална заштита некласификована на другом месту
80

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 070:

01

Приходи из буџета

1.690.354,00

0,00

1.690.354,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

3.900.000,00

3.900.000,00

13

Нераспоређени вишак из ранијих година

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.690.354,00

8.900.000,00

10.590.354,00

Функција 070:
Извори финансирања за Пројекат 0901-5001:
01

Приходи из буџета

1.690.354,00

0,00

1.690.354,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

3.900.000,00

3.900.000,00

13

Нераспоређени вишак из ранијих година

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.690.354,00

8.900.000,00

10.590.354,00

600.000,00

500.000,00

1.100.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

600.000,00

500.000,00

1.100.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

600.000,00

500.000,00

1.100.000,00

29.605.804,00

0,00

29.605.804,00

Свега за Пројекат 0901-5001:
09014002

Помоћ угроженим лицима у току епидемије Ковид 19 вируса
070

Социјална заштита некласификована на другом месту
81

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 070:

01

Приходи из буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 070:
Извори финансирања за Пројекат 0901-4002:

01

Приходи из буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Пројекат 0901-4002:
Извори финансирања за Програм 11:

01

Приходи из буџета

Укупна јавна
средства

Број 6

Средства из
осталих извора

Опис

Средства из
буџета

Економ. Класиф.

Позиција

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 24

06

Донације од међународних организација

0,00

5.280.000,00

5.280.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

15.900.000,00

15.900.000,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0,00

500.000,00

500.000,00

13

Нераспоређени вишак из ранијих година

0,00

7.562.995,00

7.562.995,00

29.605.804,00

29.242.995,00

58.848.799,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

750.000,00

0,00

750.000,00

Приходи из буџета

750.000,00

0,00

750.000,00

Функција 722:

750.000,00

0,00

750.000,00

Приходи из буџета

750.000,00

0,00

750.000,00

Свега за Програмску активност 1801-0002:

750.000,00

0,00

750.000,00

12.750.000,00

0,00

12.750.000,00

0,00

0,00

0,00

12.750.000,00

0,00

12.750.000,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

Приходи из буџета

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

Функција 860:

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

Приходи из буџета

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

Свега за програмску активност 1201-0003:

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Функција 830:

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Свега за Програм 11:
1801

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

18010001

Функционисање установа примарне здравствене заштите
760

Здравство некласификовано на другом месту
82

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију 760:

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Функција 760:
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програмску активност 1801-0001:

18010002

Мртвозорство
722

Здравство некласификовано на другом месту
83

424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 722:

01

Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:
01

Извори финансирања за Програм 12:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 12:

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

12010003

Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа
860

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
84

481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 860:

01

Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:
01

12010004

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
инфоримисања
830

Услуге емитовања и штампања
85

454

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 830:

01

Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:
01

Приходи из буџета

Свега за програмску активност 1201-0004:
12014001

Укупна јавна
средства

Страна 25

Средства из
осталих извора

Опис

Средства из
буџета

Економ. Класиф.

Позиција

Функција

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Број 6

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.250.000,00

4.507.800,00

5.757.800,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00

4.507.800,00

4.507.800,00

1.250.000,00

4.507.800,00

5.757.800,00

Уређење етно парка
820

Услуге културе
85/1

424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-4001

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-4001

1.250.000,00
1.250.000,00

1.250.000,00
4.507.800,00

4.507.800,00

4.507.800,00

5.757.800,00

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00
4.507.800,00

4.507.800,00

5.850.000,00

4.507.800,00

10.357.800,00

10.350.000,00

0,00

10.350.000,00

Приходи из буџета

10.350.000,00

0,00

10.350.000,00

Функција 810:

10.350.000,00

0,00

10.350.000,00

Приходи из буџета

10.350.000,00

0,00

10.350.000,00

Свега за програмску активност 1301-0001:

10.350.000,00

0,00

10.350.000,00

Приходи из буџета

10.350.000,00

0,00

10.350.000,00

Свега за Програм 14:

10.350.000,00

0,00

10.350.000,00

7.000.000,00

8.730.246,00

15.730.246,00

0,00

7.000.000,00

Свега за Програм 13:
1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

13010001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
810

5.850.000,00

Услуге рекреације и спорта
86

481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:

01

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:
01

Извори финансирања за Програм 14:
01

2002

ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

20024001

Реконструкција зграде вртића у Дебрцу
911

Предшколско образовање
87

425

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 911:

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Функција 911:

7.000.000,00
7.000.000,00

8.730.246,00

8.730.246,00

8.730.246,00

15.730.246,00

0,00

7.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-4001:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 2002-4001:

7.000.000,00
7.000.000,00

8.730.246,00

8.730.246,00

8.730.246,00

15.730.246,00

0,00

7.000.000,00

Извори финансирања за Програм 8:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 8:

0501

ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

05014001

Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба
обновљивих извора енергије

7.000.000,00
7.000.000,00

8.730.246,00

8.730.246,00

8.730.246,00

15.730.246,00

Укупна јавна
средства

454

Број 6

Средства из
осталих извора

Економ. Класиф.

88

660

Опис

Средства из
буџета

Позиција

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 26

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
Субвенције приватним предузећима

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

389.748.896,00

Извори финансирања за функцију 660:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Функција 660:
Извори финансирања за пројекат 0501-4001:

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 0501-4001:
Извори финансирања за Програм 17:

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 17:
Извори финансирања за Главу 4.00:

01

Приходи из буџета

389.748.896,00

0,00

06

Донације од међународних организација

0,00

5.880.000,00

5.880.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

70.973.980,00

70.973.980,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0,00

500.000,00

500.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

0,00

30.000,00

30.000,00

10

Прилив од задуживања

0,00

0,00

0,00

13

Нераспоређени вишак из ранијих године

0,00

16.059.495,00

16.059.495,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

0,00

414.032,00

414.032,00

56

Текуће помоћи од ЕУ

0,00

0,00

0,00

Свега за Главу 4.00:

389.748.896,00

93.857.507,00

483.606.403,00

4.01

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

12010001

Функционисање локалних установа културе
820

Услуге културе
89

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

8.034.021,00

0,00

8.034.021,00

90

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.417.769,00

0,00

1.417.769,00

91

414

Социјална давања запосленима

0,00

50.000,00

50.000,00

92

415

Накнаде трошкова за запослене

290.000,00

0,00

290.000,00

93

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

440.000,00

0,00

440.000,00

94

421

Стални трошкови

391.785,00

90.458,00

482.243,00

95

422

Трошкови путовања

20.000,00

20.000,00

40.000,00

96

423

Услуге по уговору

322.000,00

94.120,00

416.120,00

97

424

Специјализоване услуге

300.000,00

0,00

300.000,00

98

425

Текуће поправке и одржавање

40.000,00

0,00

40.000,00

99

426

Материјал

140.000,00

257.000,00

397.000,00
15.000,00

100

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

100/1

512

Машине и опрема

101

515

Нематеријална имовина

5.000,00

10.000,00

24.000,00

0,00

24.000,00

340.000,00

59.980,00

399.980,00

11.764.575,00

0,00

11.764.575,00

0,00

507.000,00

507.000,00

11.764.575,00

507.000,00

12.271.575,00

11.764.575,00

0,00

11.764.575,00

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01

Приходи из буџета

Укупна јавна
средства

Страна 27

Средства из
осталих извора

Опис

Средства из
буџета

Економ. Класиф.

Позиција

Функција

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Број 6

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

507.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

74.558,00

0,00

11.764.575,00

581.558,00

12.271.575,00

Свега за програмску активност 1201-0001:
12014001

507.000,00

42. Сазив Јаловичке ликовне колоније
820

Услуге културе
102

422

Трошкови путовања

0,00

100.000,00

100.000,00

103

423

Услуге по уговору

50.000,00

250.000,00

300.000,00

104

424

Специјализоване услуге

25.000,00

0,00

25.000,00

105

426

Материјал

125.000,00

150.000,00

275.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

200.000,00

500.000,00

700.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

200.000,00

500.000,00

700.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-4001:

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-4001:
Извори финансирања за Програм 13:

01

Приходи из буџета

11.964.575,00

0,00

11.964.575,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

507.000,00

507.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

500.000,00

500.000,00

11.964.575,00

1.081.558,00

12.971.575,00

Свега за Програм 13:
Извори финансирања за Главу 4.01:
01

Приходи из буџета

11.964.575,00

0,00

11.964.575,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

507.000,00

507.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

500.000,00

500.000,00

11.964.575,00

1.081.558,00

12.971.575,00

34.377.205,00

9.429.926,00

43.807.131,00

5.768.992,00

1.570.074,00

7.339.066,00

Свега за Главу 4.01:
4.02

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “СУНЦОКРЕТИ” ВЛАДИМИРЦИ
2002

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

20020002

Функционисање и остваривање предшколскиог васпитања и
образовања
911

Предшколско образовање
106

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

107

412

Социјални доприноси на терет послодавца

108

414

Социјална давања запосленима

50.000,00

0,00

50.000,00

109

415

Накнаде трошкова за запослене

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

110

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

111

421

Стални трошкови

112

422

Трошкови путовања

113

423

Услуге по уговору

114

424

115

425

116

426

Материјал

117

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

118

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

119

512

Машине и опрема

400.000,00

0,00

400.000,00

3.075.000,00

100.000,00

3.175.000,00

170.000,00

120.000,00

290.000,00

3.980.000,00

220.000,00

4.200.000,00

Специјализоване услуге

220.000,00

0,00

220.000,00

Текуће поправке и одржавање

160.000,00

0,00

160.000,00

4.102.335,00

360.000,00

4.462.335,00

20.000,00

0,00

20.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Извори финансирања за функцију 911:
01

Приходи из буџета

54.428.532,00

0,00

54.428.532,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

16

Родитељски динар за ваннаставне активности

0,00

800.000,00

800.000,00

54.428.532,00

11.800.000,00

66.228.532,00

Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:

Укупна јавна
средства

Број 6

Средства из
осталих извора

Опис

Средства из
буџета

Економ. Класиф.

Позиција

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 28

01

Приходи из буџета

54.428.532,00

0,00

54.428.532,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

16

Родитељски динар за ваннаставне активности

0,00

800.000,00

800.000,00

54.428.532,00

11.800.000,00

66.228.532,00

87.000,00

Свега за програмску активност 2002-0002:
20024001

Пројекат ,, Мој вртић - вртић за сву децу”
911

Предшколско образовање
120

421

Стални трошкови

0,00

87.000,00

121

422

Трошкови путовања

0,00

20.000,00

20.000,00

122

423

Услуге по уговору

0,00

239.750,00

239.750,00

123

426

Материјал

0,00

845.778,00

845.778,00

124

512

Машине и опреме

0,00

96.835,00

96.835,00

Извори финансирања за функцију 911:
01

Приходи из буџета

0,00

0,00

0,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

1.289.363,00

1.289.363,00

Функција 911:

0,00

1.289.363,00

1.289.363,00

Извори финансирања за пројекат 2002-4001:
01

Приходи из буџета

0,00

0,00

0,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

1.289.363,00

1.289.363,00

Свега за пројекат 2002-4001:

0,00

1.289.363,00

1.289.363,00

Извори финансирања за Програм 8:
01

Приходи из буџета

54.428.532,00

0,00

54.428.532,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

1.289.363,00

1.289.363,00

16

Родитељски динар за ваннаставне активности

0,00

800.000,00

800.000,00

54.428.532,00

13.089.363,00

67.517.895,00

Свега за Програм 8:
Извори финансирања за Главу 4.02:
01

Приходи из буџета

54.428.532,00

0,00

54.428.532,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

1.289.363,00

1.289.363,00

16

Родитељски динар за ваннаставне активности

0,00

800.000,00

800.000,00

54.428.532,00

13.089.363,00

67.517.895,00

Свега за Главу 4.02:
4.03

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

06020002

Месне заједнице
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
125

421

Стални трошкови

1.353.000,00

0,00

1.353.000,00

126

426

Материјал

20.000,00

0,00

20.000,00

127

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

27.000,00

0,00

27.000,00

Приходи из буџета

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

Функција 160:

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

Приходи из буџета

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

Свега за Програмску активност 0602-0002:

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

Приходи из буџета

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

Свега за Програм 15:

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:
01

Извори финансирања за Програм 15:
01

Извори финансирања за Главу 4.03:
01

Приходи из буџета

Свега за Главу 4.03:
4.04

Укупна јавна
средства

Страна 29

Средства из
осталих извора

Опис

Средства из
буџета

Економ. Класиф.

Позиција

Функција

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Број 6

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
1502

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

15020001

Управљање развојем туризма
473

Туризам
128

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

3.031.000,00

0,00

3.031.000,00

129

412

Социјални доприноси на терет послодавца

606.000,00

0,00

606.000,00

130

415

Накнаде трошкова за запослене

150.000,00

0,00

150.000,00

131

421

Стални трошкови

433.632,00

0,00

433.632,00

132

423

Услуге по уговору

3.401.000,00

0,00

3.401.000,00

133

424

Специјализоване услуге

134

426

Материјал

135

482

136

512

80.000,00

0,00

80.000,00

238.368,00

0,00

238.368,00

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

10.000,00

0,00

10.000,00

Опрема

50.000,00

0,00

50.000,00

Приходи из буџета

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Функција 473:

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Приходи из буџета

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Свега за Програмску активност 1502-0001:

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Приходи из буџета

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Свега за Програм 15:

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Приходи из буџета

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Свега за Главу 4.04:

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

465.542.003,00

Извори финансирања за функцију 473:
01

Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:
01

Извори финансирања за Програм 4:
01

Извори финансирања за Главу 4.04:
01

Извори финансирања за раздео 4:
01

Приходи из буџета

465.542.003,00

0,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

507.000,00

507.000,00

06

Донације од међународних организација

0,00

5.880.000,00

5.880.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

84.473.980,00

82.473.980,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0,00

500.000,00

500.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

0,00

30.000,00

30.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

17.423.416,00

17.348.858,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

0,00

414.032,00

414.032,00

16

Родитељски динар за ваннаставне активности

0,00

800.000,00

800.000,00

56

Текуће помоћи од ЕУ

0,00

0,00

0,00

465.542.003,00

110.028.428,00

573.495.873,00

486.070.641,00

Свега за раздео 4:
Извори финансирања за Разделе 1,2, 3 и 4:
01

Приходи из буџета

486.070.641,00

0,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

507.000,00

507.000,00

06

Донације од међународних организација

0,00

5.880.000,00

5.880.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

84.473.980,00

84.473.980,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0,00

500.000,00

500.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

0,00

30.000,00

30.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

17.423.416,00

17.423.416,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

0,00

414.032,00

414.032,00

16

Родитељски динар за ваннаставне активности

0,00

800.000,00

800.000,00

486.070.641,00

110.028.428,00

596.099.069,00

Свега за Разделе 1,2,3 и 4:
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Број 6

Шифра
Програм

Програмска
активност/
Пројекат

1

2

1101

Назив

Средства из буџета

Сопствени и други
приходи

3

4

6

Укупна средства
7

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно
планирање

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

1101-0001

Просторно и урбанистичко планирање

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1101-0002

Уређивање грађевинског земљишта

0,00

0,00

0,00

1101-0005

Oстваривање јавног интереса у одржавању зграда

800.000,00

0,00

800.000,00

1102

Програм 2. Комунална делатност

29.208.200,00

5.200.000,00

34.408.200,00

1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем

14.150.000,00

5.200.000,00

19.350.000,00

1102-0002

Одржавање јавних зелених површина

808.200,00

0,00

808.200,00

1102-0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

250.000,00

0,00

250.000,00

1102-0004

Зоохигијена

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1102-0008

Управљање и снабдевање водом за пиће

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

2.300.000,00

13.000.000,00

15.300.000,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

1501

Програм 3. Локални економски развој
1501-5001

Геотермална бушотина

1501-0002

Мере активне политике запошљавања

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

Програм 4. Развој туризма

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Управљање развојем туризма

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Програм 5. Развој пољопривреде

16.350.000,00

0,00

16.350.000,00

0101-0001

Подршка за спровођење пољопривредне политике у
локалној заједници

11.350.000,00

0,00

11.350.000,00

0101-0002

Мере подршке руралном развоју

1502
1502-0001
0101

0401

Програм 6. Заштита животне средине

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

13.715.282,00

2.000.000,00

15.715.282,00

0401-0001

Управљање заштитом животне средине и природних
вредности

0401-0002

Управљање комуналним отпадом

0401-0003

Праћење квалитета елемената животне средине

0401-0004

Заштита природних вредности и унапређење
подручја са природним својствима

0,00

0,00

0,00

0401-0005

Управљање комуналним отпадом

11.095.282,00

2.000.000,00

13.095.282,00

Програм 7: Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

70.291.100,00

3.251.500,00

73.542.600,00

0,00

0,00

0,00

Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре

70.291.100,00

3.251.500,00

73.542.600,00

Програм 8. Предшколско oбразовање и
васпитање

61.428.532,00

21.819.609,00

83.248.141,00

2002-0002

Функционисање предшколских установа

54.428.532,00

11.800.000,00

66.228.532,00

2002-4002

Мој вртић - вртић за сву децу

2002-4001

Реконструкција зграде вртића у Дебрцу

0701
0701-0001
0701-0002
2002

2003

2.620.000,00

2.620.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.289.363,00

1.289.363,00

7.000.000,00

8.730.246,00

15.730.246,00

Програм 9. Основно образовање и васпитање

45.500.000,00

0,00

45.500.000,00

2003-0001

Функционисање основних школа

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

2003-4001

Превоз ученика основних школа

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

Програм 10. Средње образовање и васпитање

14.700.000,00

0,00

14.700.000,00

2004-0001

Функционисање средњих школа

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

2004-4001

Превоз ученика средње школе

700.000,00

0,00

700.000,00

29.605.804,00

29.242.995,00

58.848.799,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

3.505.000,00

3.505.000,00

2004

0901

Програм 11. Социјална и дечја заштита
0901-0001

Једнократне помоћи и други облици помоћи

0901-0016

Дневне услуге у заједници

0901-0018

Подршка реализацији програма Црвеног крста

6.300.000,00

1.637.995,00

7.937.995,00

0901-0019

Подршка деци и породицама са децом

8.465.450,00

1.420.000,00

9.885.450,00

0901-0020

Подршка рађању и родитељству

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0901-4001

Куповина кућа, грађевинског материјала и доходовне
активности за породице избеглих и интерно
расељених лица

550.000,00

13.280.000,00

13.830.000,00

0901-5001

Изградња зграде за социјално становање у насељу
Варошица Владимирци

1.690.354,00

8.900.000,00

10.590.354,00

0901-4002

Помоћ угроженим лицима у току епидемије Ковид
19 вируса

600.000,00

500.000,00

1.100.000,00

Програм 12. Примарна здравствена заштита

12.750.000,00

0,00

12.750.000,00

1801-0001

Функционисање установа примарне здравствене
заштите

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1801-0002

Мртвозорство

750.000,00

0,00

750.000,00

1801

Број 6
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1201
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Програм 13. Развој културе и информисања

17.814.575,00

5.589.358,00

23.403.933,00

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

11.964.575,00

1.081.558,00

13.046.133,00

1201-0003

Унапређење система очувања и представљања
културно-историјског наслеђа

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1201-0004

Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног инфоримисања

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1201-4001

Уређење етно парка

1.250.000,00

4.507.800,00

5.757.800,00

Програм 14. Развој спорта и омладине

10.350.000,00

0,00

10.350.000,00

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима

10.350.000,00

0,00

10.350.000,00

1301-0002

Подршка предшколском и школском спорту

0,00

0,00

0,00

Програм 15. Локална самоуправа

123.728.510,00

26.924.966,00

150.653.476,00

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

107.147.993,00

1.089.032,00

108.237.025,00

0602-0002

Месне заједнице

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

0602-0003

Сервисирање јавног дуга

8.085.000,00

0,00

8.085.000,00

0602-0009

Текућа буџетска резерва

6.428.451,00

0,00

6.428.451,00

0602-0010

Стална буџетска резерва

500.000,00

0,00

500.000,00

0602-5001

Изградња нове управне зграде

167.066,00

15.835.934,00

16.003.000,00

0602-4001

Пројекат доделе бесповратних средстава за
куповину сеоских кућа

1301

0602

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе

20.528.638,00

0,00

20.528.638,00

2101-0001

Функционисање скупштине

11.929.633,00

0,00

11.929.633,00

2101-0002

Функционисање извршних органа

8.599.005,00

0,00

8.599.005,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

2101

2101-П1
0501

Локални избори 2020. године
Програм 17. Енергетска ефикасност

0501-4001

Унапређење и побољшање енергетске ефикасности
и употреба обновљивих извора енергије
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

486.070.641,00

110.028.428,00

596.099.069,00

Члан 10.
Остале одредбе Одлуке о буџету општине Владимирци за 2022. годину бр. 400-133/21-I од 20.12.2021. године

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу града Шапца и општина Богатић
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број : 400-22/22-I од 19.04.2022. године
		
		
		

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Ковачевић
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Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 119- 3/2022-I
19.04.2022.године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017,
95/2018, 114/2021, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др.
закон, 86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. закон и
123/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 18)
Статута општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
6/2019 и 12/2021), Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној 19.04.2022. године, усваја следећу
ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА
ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ
I. У Кадровском плану запослених у Општинској
управи општине Владимирци за 2022. годину, бр. 1194/2021-I од 20.12.2021.године („Сл. лист града Шапца
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
37/2021), у тачки III. Планирани броj службеника на
положају, службеника и намештеника у Општинској
управи и помоћника Председника у 2022.години, врше
се измене у табели звања службеника и намештеника у радном односу на неодређено време, тако да наведена табела треба да гласи:
"
Звања службеника и намештеника
у радном односу на неодређено време

Број
запослених

Службеник на положају у првој групи

1

Самостални саветник

10

Саветник

17

Сарадник

10

Број 6

Нa oснoву члана члана 35. став 7.,члана 45а ,
члана 46. и члана 50. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи
(,,Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-исп, 64/10одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС,
98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.
закон, 9/20 и 52/21), члaнa 40.став 1.тачка 5) Стaтутa
општине Владимирци (,,Службeни лист грaдa Шaпцa
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева” брoj
6/19 и 12/21), Скупштина Општине Владимирци на
седници дана 19.04.2022.године, дoнeла je
OДЛУКУ
O ИЗРAДИ ПЛAНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ПОСТРОЈЕЊА
ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У
ВЛАДИМИРЦИМА
НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 52,
БР.53 И БР.54 ,СВЕ У КО ВЛАДИМИРЦИ И
КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 7/1, БР.10 И
БР.67 ,СВЕ У КО БОБОВИК
Члaн 1.
Дoнoшeњeм oвe oдлукe приступa сe изрaди Плaнa
детаљне рeгулaциje за изградњу објекта Постројења
за пречишћавање отпадних вода на катастарским
парцелама бр. 52, бр.53 и бр.54, све у КО Владимирци
и катастарским парцелама бр.7/1, бр.10 и бр.67, све
у KO Бобовик (у даљем тексту: ПДР или предметни
план).
Члaн 2.
Граница ПДР обухвата катастарске парцеле бр.
52, бр.53 и бр.54 ,све у КО Владимирци и катастарске парцеле бр.7/1, бр.10 и бр.67 ,све у KO Бобовик у
површини од 3.81.38 ха. Након извршене анализе а у
складу са конкретним потребама на локацији и сагледавању шире околине, дефинисани обухват планског
документа нацртом плана може бити коригован.

Млађи сарадник

1

Члaн 3.

Виши референт

10

Четврта врста радних места

4

У складу са одредбама Просторног плана општине
Владимирци, шематски приказ насеља Бобовик,
кат.пар.бр. 7/1, бр.10 и бр.67,све у KO Бобовик се
налазе у зони ТЦ 19 – инфраструктурни објекти и
коридори (,,Сл. лист града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева”, бр. 13/13), док се кат.пар.бр.
52, бр.53 и бр. 54 КО Владимирци налазе у зони Тз 8 –
комунални објекти у обухвату Измена и допуна Плана
генералне регулације насеља Владимирци („Сл.
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци
и Коцељева”, бр. 15/17). Парцеле се налазе изван
грађевинског подручја насеља.
Просторним планом, поглављем II 1.2. Грађевинска
подручја насеља, дефинисано и следеће: „Због
неажурности катастарских подлога и размере карата
на којима се Просторни план ради, дозвољена

Пета врста радних места

3

УКУПНО:

56

"
II. Остале одредбе Кадровског плана запослених
у Општинској управи општине Владимирци за 2022.
годину остају непромењене.
III. Измена Кадровског плана ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Сл. листу града Шапца
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

Број 6
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одступања у величини грађевинских реона су + 10%
(неусаглашеност текста и графике).
У складу са чланом 27, став 2 Зaкoнa o плaнирaњу
и изгрaдњи, план детаљне регулације се може донети
и када просторним планом његова израда није
одређена, на основу одлуке надлежног органа.
План детаљне регулације ће се радити на ажурној катастарско-топографској подлози у дигиталном
облику, са катастром подземних водова.
Члан 4.
На основу специфичности предметне локације
и циља израде ПДР-е, принципи просторног развоја
се заснивају на дефинисању коначног циља који се
представља кроз подизање нивоа опште развијености
територије и повећање стандарда становништва, подршке развоју предузетништва, социјалне структуре
становништва, развоју подручја и квалитета живота у
насељу Владимирци.
Члан 5.
ПДР-e ће се заснивати на следећим начелима:
равномерног територијалног развоја, рационалног
коришћења земљишта подстицањем мера урбане и
руралне обнове и реконструкције, учешћа јавности
и хоризонталне и вертикалне координације а све у
складу са чланом 3 Закона о планирању и изградњи
(“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-исп, 64/10одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС,
98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.
закон, 9/20 и 52/21).
Члан 6.
Визија уређења простора и основни циљ је стварање предуслова за формирање радне зоне у насељу,
што подразумева изградњу нових објеката и комплетно уређење локације. Сви услови за изградњу објеката ће бити усклађени са условима имаоца јавних
овлашћења.
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Члaн 9.
Наручилац и финансијер израде плана је Општина
Владимирци из Владимираца,ул.Светог Саве, бр.34.
Носилац изрaде ПДР-е је надлежни орган локалне самоуправе. Израда ПДР-e ће се поверити фирми, која
ће добити посао израде по спроведеном поступку избора израђивача ПДР-e.
Члaн 10.
Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у просторијама Одељења за урбанизам,грађевинарство
и инспекцијске послове, Општинске управе општине
Владимирци, у улици Светог Саве, бр. 34.
Члaн 11.
Састaвни дeo oвe Oдлукe je и Одлука да се
не израђује стратешка процена утицаја плана на
животну средину на основу Мишљења Одељења за
урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове,
Општинске управе Владимирци (бр. 501-11/22-IV/03
од 11.04.2022).
Члан 12.
Ова одлука се објављује у централном регистру
планских докумената.
Члaн 13.
Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa
oбjaвљивaњa у („Сл. лист града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева”).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Брoj: 350-4/22- I од 19.04.2022.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

Члaн 7.
Концепција уређења ПДР-e се заснива на дефинисању планских решења који ће се преиспитати могућност промене намене површина и изградња објекта
постројења за пречишћавање отпадних вода.
Члaн 8.
Рoк зa изрaду ПДР-e из члaнa 1. oвe Oдлукe изнoси осам месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. До усвајања ПДР-e, примењује се Просторни план
општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 13/13)
као и Измена и допуна плана генералне регулације
насеља Владимирци Владимирци („Сл. лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева”,
бр. 15/17).

Нa oснoву члaнa 9. стaв 3. и члана 11. Зaкoнa
o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину (,,Сл. глaсник РС”, бр. 135/04 и 88/10), члана
27.став 2.Закона о планирању и изградњи (,,Службени
гласник
РС“,бр.72/09,81/09-исп,64/10-одл.
УС,24/11,121/12,42/13-одл.УС,50/13-одл.Ус,98/13-одл.
УС,132/14,145/14,83/18,31/19,37/19-др.закон,9/20
и
52/21) и члана 40.став 1. Стaтутa општине Владимирци (,,Службeни лист грaдa Шaпцa и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева” брoj 6/19 и бр.12/21), Скупштина Општине Владимирци на својој седници дана
19.04.2022.године, дoнeла je:
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О Д Л У К У
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛAНA
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКТА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА У ВЛАДИМИРЦИМА
НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 52,
БР.53 И БР. 54 ,СВЕ У КО ВЛАДИМИРЦИ И
КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 7/1, БР.10 И
БР.67 ,СВЕ У КО БОБОВИК
Члан 1.
Дoнoси сe Oдлукa да се не израђује Стрaтeшка
прoцeна утицaja нa живoтну срeдину Плaнa детаљне
рeгулaциje за изградњу објекта Постројења за
пречишћавање отпадних вода на катастарским
парцелама бр. 52, бр.53 и бр. 54 ,све у КО Владимирци
и катастарским парцелама бр.7/1, бр.10 и бр.67,све
у KO Бобовик (у даљем тексту: ПДР или предметни
план).
Члан 2.

Број 6

интересом, стеченим правима и обавезама и економским критеријумима који се заснивају на правилном и
исправном вођењу земљишне политике.
Просторним планом, поглављем II 1.2. Грађевинска подручја насеља, дефинисано и следеће: „Због
неажурности катастарских подлога и размере карата
на којима се Просторни план ради, дозвољена одступања у величини грађевинских реона су + 10% (неусаглашеност текста и графике).
План детаљне регулације се може донети и када
просторним планом његова израда није одређена, на
основу одлуке надлежног органа.
Концепција уређења ПДР-е се заснива на дефинисању планских решења који ће преиспитати могућност промене намене површина и изградњу објекта
постројења за пречишћавања отпадних вода. Планирани капацитети постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ – Владимирци – 1 су 1500ЕS,док је
реципијент Водичин поток.
Члан 4.

Граница ПДР-e обухвата катастарске парцеле бр.
52, бр.53 и бр.54,све у КО Владимирци и катастарске парцеле бр.7/1, бр.10 и бр.67,све у KO Бобовик у
површини од 3.81.38 ха. Након извршене анализе а у
складу са конкретним потребама на локацији и сагледавању шире околине, дефинисани обухват планског
документа нацртом плана може бити коригован.

Ова Oдлука је саставни део Одлуке о приступању изради Плaнa детаљне рeгулaциje за изградњу
објекта Постројења за пречишћавање отпадних вода
на кат.п.бр. 52,бр. 53 и бр.54, све у КО Владимирци и
кат.пар.бр.7/1, бр.10 и бр.67,све у Бобовику.

Члан 3.

Члан 5.

Одлука да се не израђује стратешка процена се
доноси на основу Мишљења Одељења за урбанизам,
грађевинарство и инспекцијске послове општинске
управе Владимирци (бр. 501-11/22-IV/03 од 11.04.2022.
које је донето у складу са Критеријумима за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и програма и доношење одлуке о изради
стратешке процене Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину («Сл. глaсник РС», бр. 135/04
и 88/10) у складу са планираном наменом површина у
обухвату урбанистичког плана.
Плански основ за преиспитивање промене намене
је садржан у више одредби ППO Владимирци: у случају захтева за делимичним корекцијама дефинисане
намене, ван грађевинских реона је доминантна намена која је економски исплативија у односу на нерентабилну пољопривредну производњу на земљишту
ниске бонитетне класе (III 2.3. Разрада услова дефинисаних планом); уколико се врши промена намене у
еколошки неповољнију, обавезна је израда плана детаљне регулације; за формирање нових радних зона у
насељу и могућност да се израдом планова детаљне
регулације може извршити делимична корекција дефинисаних услова и разграничење намене. Сва одступања морају бити у складу са правилима струке,
позитивним законским прописима, јавним и општим

Ова Oдлука се објављује у централном регистру
планских докумената.
Члан 6.
Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у ,,Сл. листу града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 501-12 /22-I од 19.04.2022.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

На основу члана 13. и 14. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016
и 95/2018 - др.закон) и чланa 40. Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 6/19 и 12/21)
Скупштина општине Владимирци на својој седници
одржаној дана 19.04.2022. године, донела је:
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ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
ОД 2021-2031 ГОДИНЕ

својим карактеристикама једине одговарају потребама власника- Општини Владимирци, а која је потребна за проширење сеоског гробља у Драгојевцу.

I УСВАЈА СЕ Локални план управљања отпадом
општине Владимирци од 2021-2031 године, који је саставни део ове Одлуке.
II Локални план управљања отпадом општине
Владимирци од 2021-2031 године објавити у „Сл.листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“.

У поступку прибављања непокретности, примењиваће се одредбе Закона о јавној својини, одредбе
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда,као и одредбе Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Владимирци.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 352-34/22-I од 19.04.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

На основу члана 27.став 10. и члана 29.став
4.Закона о јавној својини (,,Службени гласник
РС”,бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана
2. и члана 3.став 1.тачка 1) Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права,као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник РС“, бр. 16/2018),члана 14. и члана 15. Одлуке
о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Владимирци (,, Службени лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”,
бр.22/2013), и члана 40. став 1. тачка 36) Статута општине Владимирци (,, Службени лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.6/19 и
12/21), Скупштина општине Владимирци, на седници
одржаној дана 19.04.2022. године , донела је следећу
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
I
Покреће се поступак прибављања непокретности
уписане у лист непокретности бр. 212 за К.О. Драгојевац и то: к.п. бр.710,њива 4.класе у површини од
0.41.85ха у јавну својину општине Владимирци, ради
проширења сеоског гробља у Драгојевцу .
Катастарска парцела бр.710 у КО Драгојевац је
уписана на Драгојевић( Радован) Ратка из Драгојевца.
Прибављање непокретности у јавну својину вршиће се путем непосредне погодбе из разлога што непокретност која се прибавља у јавну својину општине по

II

III
Процену тржишне вредности непокретности
утврдиће Министарство финансија-Пореска управа
Шабац, лиценцирани проценитељ или други орган
надлежан за обављање послова процене тржишне
вредности непокретности.
IV
Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе у саставу:
• Милорад Милинковић, председник
• Иван Вуковић, члан
• Владан Милошевић, члан.
V
Комисија за спровођење поступка непосреднe погодбe обавиће послове сходно одредбама Уредбе и
Одлуке из члана II ове Одлуке потребних за реализацију прибављања непокретности и то:
- сачињавање Записника о спроведеном поступку;
- достављање Записника Одељењу Општинске
управе, ради израде нацрта Решења о прибављању
непокретности.
VI
Средства за реализацију ове Одлуке обезбеђују се
буџетом општине Владимирци.
VII
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом у име општине Владимирци, закључиће председник општине.
VIII
Ова Одлука има се објавити у ,,Службеном листу
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 464-22/22- I од 19.04.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић
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ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
ОД 2021 – 2031 ГОДИНЕ
Наручилац:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Светог Саве 34, Владимирци

________________________

Носилац израде документа:
„MKS INTEKO“ д.о.о. Београд
Аце Јоксимовића 114 Београд

Локални план управљања отпадом Општине Владимирци за период 2021-2031
Списак учесника у изради
Руководилац израде
плана
Кључни експерт на
изради плана

Чланови тима

дипл. аналитичар заштите животне средине Зоран Ђукић
мастер аналитичар заштите животне средине Слађана Ђорђевић
дипл. аналитичар заштите животне средине Зоран Ђукић,
дипл. аналитичар заштите животне средине – мастер Слађана Ђорђевић,
дипл. аналитичар заштите животне средине Владица Драгосављевић,
дипл. ецц. овлашћени ревизор Мирјана Вујошевић Ђукућ,
дипл. биолог – еколог Иван Цековић.

Радни тим у општини Владимирци
Радни тим је образован Решењем о образовању радног тима број 404-57/21-IV, od 20.05.2021. у
следећем саставу:
Небојша Радовић, в.д. директора ЈКП „Извор“ Владимирци
Владимир Пантелић, дипл.грађ.инжењер
Миленко Милинковић, комунални инспектор
Ивана Гагић, руководилац Одељења за финансије, буџет, привреду и локални економски развој
Зоран Лазаревић, еколошки инспектор
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Садржај
1.

Увод

1.1. Полазне основе
1.2. Циљеви Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског
региона за период од 2019-2029 године.
1.3. Циљеви локалног плана

2. Законодавно-правни оквир

3.

4.

5.

2.1. Законодавство ЕУ у управљању отпадом
2.1.1. Хоризонтално ЕУ законодавство
2.1.2. Законодавство ЕУ везано за третман отпада
2.1.3. Законодавство ЕУ везано за посебне токове отпада
2.2. Национално законодавство управљања отпадом
2.3. Прописи јединице локалне самоуправе општине Владимирци
2.4. Технички стандарди ЕУ
2.5. Европски трендови у управљању отпадом
Основни подаци о општини Владимирци
3.1. Територија и становништво
3.2. Природне карактеристике
3.3. Привреда и индустрија
3.4. Животна средина
Анализа стања управљања отпадом
4.1. Институционални оквир
4.2. Количине, врсте и састав отпада
4.2.1. Количине комуналног отпада
4.2.2. Количине комерцијалног, индустријског и осталог отпада
4.3. Посебни токови отпада
4.3.1. Истрошене батерије и акумулатори
4.3.2. Отпадна уља
4.3.3. Отпадне гуме
4.3.4. Отпад од електричне и електронске опреме
4.3.5. Отпадне флуоросцентне цеви које не садрже живу
4.3.6. Отпад контаминиран дугострајним органским загађујућим супстанцама (POPs отпад)
4.3.7. Отпад који садржи азбест
4.3.8. Отпадна возила
4.3.9. Медицински отпад
4.3.10. Фармацеутски отпад
4.3.11. Отпад из индустрије титан диоксида
4.3.12. Амбалажни отпад
4.4. Сакупљање и транспорт отпада
4.4.1. Преглед опреме за сакупљање комуналног отпада
4.5. Активности рециклаже и друге опције третмана отпада
4.5.1. Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Општини Владимирци
4.5.2. Рециклажно двориште за сакупљање отпада у општини Владимирци
4.6. Одлагање отпада
4.7. Економско-финансијска анализа са ценама и покрићем трошкова
4.8. Оцена постојећег стања у управљању отпадом у региону
Очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији

6.

Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у оквиру
територије обухваћене планом

7.

Oчекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити у рециклажно двориште у
општини Владимирци

8.

Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће ће се упутити у друге ЈЛС
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9.
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Циљеви које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у области која је
обухваћена овим планом
8.1. Циљеви за смањење биоразградивог отпада
8.2. Циљеви за смањење и рециклажу амбалажног отпада
8.3. Циљеви за смањење настајања и рециклажу посебних токова отпада
8.4. Потребне мере и активности за смањење настајања индустријског отпада

10. Програм сакупљања отпада из домаћинства
11. Програм сакупљања опасног отпада из домаћинства
12. Програм сакупљања комерцијалног отпада
13. Програм управљања индустријским отпадом
14. Предлози за поновну употребу и рециклажу комуналног отпада
14.1. Успостављање рециклажних острва
14.2. Успостављање центра за сакупљање отпада
14.2.1. Кућно компостирање
14.3. Управљање отпадом од грађења и рушења
15. Програм смањења количине биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду
15.1. Програм смањења биоразградивог отпада у комуналном
15.2. Програм смањења амбалажног отпада у комуналном
16. Социјални аспекти
16.1. Развијање јавне свести
16.1.1. Информативни део
16.1.2. Информативно-едукативна кампања
16.1.3. Едукација
16.2. Учешће јавности
17. Локације постројења за сакупљање отпада, третман, односно поновно искоришћење и одлагање
отпада, укључујући податке о локацијским условима
17.1. Изградња регионалне санитарне депоније комуналног неопасног отпада „Каленић“
18. Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен Планом и мере за поступање са отпадом
који настаје у ванредним ситуацијама
18.1. Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен Планом
18.2. Мере за поступање отпадом који настаје у ванредним ситуацијама
19. Мере санације неуређених депонија и дивљих сметлишта
20. Надзор и праћење планираних активности и мера
21. Процена трошкова и извори финансирања за планиране активности
21.1. Инвестициони трошкови
22. Могућност сарадње имеђу две или више јединица локалне самоуправе
23. Рокови за извршење планираних мера и активности
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Појмови и изрази
Отпад

јесте свака материја или предмет који власник одбацује, намерава или мора да одбаци

Произвођач отпада

јесте привредно друштво, предузеће или друго правно лице, односно предузетник, чијом
активношћу настаје отпад

Класификација отпада

јесте поступак сврставања отпада на једну или више листа отпада које су утврђене
посебним прописом, а према његовом пореклу, саставу и даљој намени

Карактеризација
отпада

јесте поступак испитивања којим се утврђују физичко-хемијске, хемијске и биолошке
особине и састав отпада, односно одређује да ли отпад садржи или не садржи једну или
више опасних карактеристика

Комунални отпад

јесте отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје природе
или састава сличан отпаду из домаћинства

Индустријски отпад

јесте отпад из било које индустрије или са локације на којој се налази индустрија

Инертни отпад

јесте отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или биолошким
променама, не раствара се, несагорева или на други начин физички или хемијски реагује,
није биолошки разградив

Комерцијални отпад

јесте отпад који настаје у предузећима, установама и другим институцијама које се у
целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским пословима,
спортом,...;

Медицински отпад

јесте отпад који настаје из објеката у којима се обавља здравствена заштита људи или
животиња и/или са других места у којима се пружају здравствене услуге

Фармацеутски отпад

јесу сви лекови, укључујући и примарну амбалажу, као и сав прибор коришћен за њихову
примену који се налазе код правног лица, односно предузетника који се бави делатношћу
здравствене заштите људи и животиња

Отпад од грађења и
рушења

јесте отпад који настаје у току обављања грађевинских радова на градилиштима или
припремних радова који претходе грађењу објеката, као и отпад настао услед рушења
или реконструкције објеката

Био отпад

јесте биоразградиви отпад из башти, паркова, од хране, кухињски отпад из домаћинства,
ресторана, угоститељства и малопродајних објеката и сличан отпад из производње
прехрамбених производа

Неопасан отпад

јесте отпад који нема карактеристике опасног отпада

Опасан отпад

јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја може
проузроковати опасност по животну средину и здравље људи

Остали отпад

настаје као резултат људских делатности као на пример грађевински отпад, бихазардни
отпад из домова здравља, отпад анималног порекла, животињски лоешеви и сл Према
Закону о управљању отпадом, сви произвођачи отпада дужни су да настали отпад збрину
на адекватан начин, у складу са Законом и подзаконским актима, који уређују управљање
отпадом

Компостирање

јесте третман биоразградивог отпада под дејством микроорганизама, у циљу стварања
компоста, у присуству кисеоника и под контролисаним условима

Третман отпада

обухвата физичке, термичке, хемијске или биолошке процесе укључујући и разврставање
отпада пре третмана, 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;

Постројење за
управљање отпадом

јесте стационарна техничка јединица за складиштење, третман или одлагање отпада, која
заједно са грађевинским делом чини технолошку целину

Оператер

јесте свако физичко или правно лице које, у складу са прописима, управља постројењем
или га контролише или је овлашћен за доношење економских одлука у области техничког
функционисања постројења и на чије име се издаје дозвола за управљање отпадом

Рециклажа

јесте поновна прерада отпадних материјала у производном процесу за првобитну или
другу намену, осим у енергетске сврхе
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Посебни токови отпада

јесу кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног уља, отпадних гума,
отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и другог отпада) од
места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију

Дивља депонија

јесте место, јавна површина, на којој се налазе неконтролисано одложене различите
врсте отпада и која не испуњава услове утврђене прописом којим се уређује одлагање
отпада на депоније

Сметлиште

јесте место где јединице локалне самоуправе одлажу отпад у полуконтролисаним
условима, којим управља јавно комунално предузеће и које има одређену
инфраструктуру (ограду, капију, булдожер), а тело депоније није изграђено у складу са
прописом којим се уређује одлагање отпада на депоније

Управљање отпадом

јесте спровођење прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања,
транспорта, складиштења, третмана, односно поновног искоришћења и одлагања
отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање
отпадом после затварања и активности које предузима трговац и посредник

Скраћенице
БДП

Бруто друштвени производ

ЕУ

Европска унија

ЈКП

Јавно комунално предузеће

ЈЛС

Јединица локалне самоуправе

ЛПУО

Локални план управљања оптадом

ЛРИЗ

Локални регистар извора загађења

МЗ

Месна заједница

НРИЗ

Национални регистар извора загађења

POPs

Persistent organic pollutants (Перзистентни органски загађивачи)

ТС

Трансфер станица

cca

Оквирно
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Страна 41

Увод
Управљање отпадом по дефиницији из Закона о управљању отпадом 1 јесте спровођење прописаних
мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана, односно
поновног искоришћења и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу о
постројењима за управљање отпадом после затварања и активности које предузима трговац и
посредник. Процес мора бити подржан законском регулативом, институционалном
организованошћу, али и просторним планирањем као незаобилазним инструментом процеса.
Неадекватно поступање са отпадом један је од водећих и најсложенијих изазова у одрживом развоју
локалних заједница/региона, директно повезан садеградацијом животне средине и повећаним
ризицима по јавно здравље. Неадекватан третман свих врста отпада (комуналног, индустријског,
опасног, медицинског итд.) и његово неконтролисано и неорганизовано одлагање, поред
нарушавања пејзажних карактеристика простора, неминовно доводи до загађења подземних и
површинских вода, земљишта, ваздуха, али представља и опасност за здравље становништва.
Управљање отпадом јесте комплексан задатак, који захтева одговарајуће организационе капацитете
и сарадњу између бројних заинтересованих страна у приватном и јавном сектору. У светлу
циркуларне економије, нарочито је важно да се отпад „препозна“ и као потенцијална сировина.
Најважнији циљеви у управљању отпадом на европском нивоу јесу поновна употреба и рециклажа
отпада и смањење одлагања на депонијама.
Локални план управљања отпадом Општине Владимирци (Локални план) урађен је у складу са
Регионалним планом за управљање отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за
период 2019-2029 (Регионални план), који је током израде усклађиван са Стратегијом управљања
отпадом Републике Србије за период 2010-2019. године (Ревизија 2015) и Нацртом Националне
стратегије управљања отпадом за период 2019-2024. Локални план управљања отпадом Општине
Владимирци је поред усклађивања са Регионалним план, усклађен са Програмом управљања
отпадом у Републици Србији за период 2022–2031. године ("Сл. гласник РС", бр. 12/2022).
Скупштина општине Владимирци је 2011. године усвојила Локални план управљања отпадом за
период 2011-2021. године. Нови Локални план управљања отпадом у потпуности је усклађен са
Законом о управљању отпадом2 који је ревидиран 2016. и 2018. године.
Чланом 13. Закона прописано је да „Скупштина јединице локалне самоуправе доноси Локални план
управљања отпадом којим дефинише циљеве управљања отпадом на својој територији у складу са
Стратегијом. Локални план управљања отпадом припрема служба јединице локалне самоуправе
надлежна за послове управљања отпадом у сарадњи са другим органима надлежним за послове
привреде, финансија, заштите животне средине, урбанизма, као и са представницима привредних
друштава, односно предузећа, удружења, стручних институција, невладиних и других организација,
укључујући и организације потрошача.“
Чланом 14. Закона о управљању отпадом прописан је период важења и садржина плана.
„Планови управљања отпадом из чл. 12. и 13. овог закона доносе се за период од десет година, а
поново се разматрају сваких пет година, и по потреби ревидирају и доносе за наредних десет година.
Планови из става 1. овог члана садрже:
✓ очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији;
✓ очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен

1
2

Службени гласник РС 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон
Службени гласник РС 14/16 и 95/18-др. закон
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

у оквиру територије обухваћене планом;
очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити из других јединица
локалне самоуправе;
очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у друге јединице
локалне самоуправе;
циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у
области која је обухваћена планом;
програм сакупљања отпада из домаћинстава;
програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава;
програм сакупљања комерцијалног отпада;
програм управљања индустријским отпадом;
предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада;
програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном
отпаду;
програм развијања јавне свести о управљању отпадом;
локацију постројења за сакупљање отпада, третман и одлагање отпада, укључујући
податке о урбанистичко-техничким условима;
мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са
отпадом који настаје у ванредним ситуацијама;
мере санације неуређених депонија;
надзор и праћење планираних активности и мера;
процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности;
могућности сарадње између две или више јединица локалне самоуправе;
рокове за извршење планираних мера и активности;
друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом.“

Оштина Владимирци је опредељена регионалном приступу управљања отпадом, учешћем у
међуопштинском споразуму за управљање отпадом у Колубарском региону, заједно са још 10
градова и општина у циљу доприноса смањења загађења животне средине и деградације простора,
пре свега на локалном нивоу, потом и на нивоу региона успостављањем одрживог система
управљања отпадом.
Регионални план управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона израђен је за
период 2019-2029. године, а у складу са активностима о заједничком управљању отпадом општина
и градова које су почеле 2005. године, када је потписан први Споразум о заједничком управљању
отпадом између Општине Владимирци и општина и градова Колубарског региона. Овој иницијативи
се придружују у три општине Београдског региона и 2 општине Мачванског управног округа од којих
је једна општина Владимирци.
Ради усклађивања Локалног плана са Регионалним планом и ради јеноставнијег праћења
усклађености ова два плана, од стране надлежног органа или другог ревизионог тела, израђивач
овог плана је користио методологију, редослед, усвојене податке, прорачуне, из РПУО. Такође,
следио је циљеве као и активности које је потребно спроводити за постизање тих циљева, а за
период обухвата планирања од 2021 - 2031. година, Локалним планом су описани начини и
динамика спровођења активности које општина Владимирци предузима, нарочито :
-

успостављање система примарне селекције на принципу две канте – сува и мокра; а где је
изводљиво систем четири контејнера (папир, стакло, метал и пластика и комунални отпад);
успостављање потпуног обухвата сакупљања отпада у свим насељима као услов за постизање
циљева сакупљања од 100% на целокупној територији општине Владимирци;

Локални план управљања отпадом Општине Владимирци за период 2021-2031

10

Број 6

Број 6

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

-

-

1.1.

Страна 43

изградња рециклажног дворишта;
набавка недостајуће опреме за сакупљање отпада (канте и контејнери, возила и др.);
интезивирање активности у домену јачања јавне свести и одржавање континуитета у том погледу
– организовање кампања и трибина, информисање грађана преко медија, организовање акција
сакупљања појединих врста отпада, еко кампова, различитих атрактивних кампања;
унапређење односа локалне управе, комуналног предузећа и становништва интезивирањем
активности истих у домену анимације становништва;
унапријеђење рада комуналне инспекције;
успостављање одрживог модела пружања и наплате услуге сакупљања комуналног отпада.

Полазне основе
Полазне основе за активности које су предузете на реализацији регионалног концепта управљања
отпадом су циљеви, начела и принципи дефинисани у оквиру: Стратегије управљања отпадом за
период 2010-2019 ("Сл.гласник РС", број 29/10), Просторног плана Колубарског округа погођеног
земљотресом (''Сл. гласник РС'', број 70/02), као и више докумената о међуопштинској сарадњи на
решавању проблема отпада, потписани од стране 11 општина.
У току 2019. год. започете су активности од стране локалних самоуправа: Града Лознице, општина
Мали Зворник, Љубовија и Крупањ на придруживању Колубарском региону за управљање отпадом.
Министарство заштите животне средине је подржало ову иницијативу, потписан је Меморандум о
утврђивању интереса за заједничко управљање комуналним отпадом између град Лознице,
општина Мали Зворник, Љубовије и Крупња и привредног друштва РЕЦ "Еко-Тамнава". Стране
потписнице су утврдиле да постоји јасан и недвосмислен интерес локалних самоуправа за
заједничким управљањем комуналним отпадом кроз укључивање локалних самоуправа у
регионални систем за интегрално управљање комуналним отпадом са припадајућом
инфраструктуром и опремом како са аспекта испуњавања законских обавеза обезбеђивања услова
за остварење животних потреба физичких и правних лица на свом подручју тако и са аспекта
рационалног и ефикасног коришћења јавних средстава.
У току 2020. године урађена је Студија оправданости за потребе придруживања града Лознице и
општина Крупањ, Љубовија, Мали Зворник Колубарском региону за управљање отпадом којом је
сагледано постојеће стање, истражени правни и економски аспекти у области управљања отпадом,
детаљно утврђене количине и морфолошки састав отпада, дат предлог локација, технологије и
инвестиционе вредности за изградњу трансфер станица, рециклажних дворишта, компостане и
осталих неопходних садржаја који су битни за процес прикључења Колубарском региону за
управљање отпадом. Утврђено је да је оваква врста међуопштинске и регионалне сарадње правно
могућа и друштвено економски оправдана. Процес придруживања је у току.
Придруживањем града Лознице и општина Љубовија, Мали Зворник и Крупањ формирао би се један
од највећих региона за управљање отпадом тј. Регион за управљање отпадом „Каленић“ од 15
општина/градова са више од 500.000 становника.
Предвиђено је да се Регионални систем за управљање отпадом реализује у III фазе:
‒ I фаза, обухвата изградњу регионалног центра за управљање отпадом „Каленић“, на локацији
Каленић – Уб, тј. изградњу регионалне санитарне депоније са потребном инфраструктуром,
линије за сепарацију отпада, приступне саобраћајнице и далековода.
‒ II фаза обухвата успостављање регионалног система за управљање отпадом „Каленић“ на
територији 11+4 локалних самоуправа (градови Ваљево и Лозница, општине: Обреновац,
Лазаревац, Уб, Барајево, Владимирци, Лајковац, Мионица, Коцељева, Осечина, Љиг,
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Љубовија, Мали Зворник и Крупањ са свом неопходном инфраструктуром за управљање
отпадом.
III фаза обухвата третман отпада.

Све активности на изради планске, техничке и студијске документације за потребе реализације I
фазе-изградња регионалног центра за управљање отпадом „Каленић“ су окончане. Исходоване су
неопходне грађевинске дозволе и сагласности. Решен је институционални оквир тј. образовано
привредно друштво РЕЦ „Еко – Тамнава“ д.о.о. Уб, а простор предвиђен за регионалну санитарну
депонију са пратећом инфраструктуром је у власништву РЕЦ „Еко – Тамнава“ д.о.о.
Међутим, реализациа планске, техничке и студијске документације за потребе II фазеинфраструктурно опремање 15 локалних самоуправа за успостављање регионалног система
управљања отпадом на својој територији није решена: у већини случајева нису решени имовинскоправни односи, не постоје Локални планови управљања отпадом, планска и техничка документација
за изградњу неопходне инфраструктуре, као ни пројекти санације, затварања и рекултивације
општинских депонија/сметлишта.
Реализација I и II фазе Регионалног система за управљање отпадом „Каленић“ омогућава следеће:
-

-

-

успостављају се нови и ојачавају постојећи институционални и административни капацитети
15 локалних самоправа (градова Ваљево и Лозница, и општинa: Обреновац, Лазаревац, Уб,
Барајево, Владимирци, Лајковац, Мионица, Коцељева, Осечина, Љиг, Љубовија, Мали
Зворник и Крупањ) за управљање отпадом;
унапређује се постојећи систем сакупљања отпада и проширује укупан обим сакупљања
комуналног отпада на 100% до 2025. године;
успоставља се систем одвојеног сакупљања и сепарације рециклабилног отпада из
комуналног отпада, управљање посебним токовима отпада;
изградњом неопходне инфраструктуре, уградњом одговарајуће опреме за сепарацију
отпада, у складу са најбоље доступним техникама и техно-економској исплативости, поред
издвајања рециклабилних материјала, омогућава се и искоришћење енергије из отпада, а
самим тим знатно умањује количина отпада, која ће се одложити на регионалну санитарну
депонију Каленић;
успоставља се Регионални центар за управљање отпадом "Каленић" са 15 градова и општина
и трајно затворене и саниране постојеће несанитарне депоније/ сметлишта и уклоњене
дивље депоније.

Наведени ефекти пројекта нису могући уколико се не ускладе активности у обе фазе пројекта,
односно паралелно не спроведу. У складу са тим, прва активност у оквиру друге фазе јесте израда
локалних планова управљања отпадом у 11+4 ЈЛС (усклађивање са Регионалним планом) и усвајање
од стране скупштина локалних самоуправа. Предлогом динамичког плана за успостављање
регионалног система управљања отпадом „Каленић“ II фаза (за период 2021-2023.год.) дата је
напомена да је потребно у раној фази израде Локалног плана управљања отпадом извршити избор
микролокације за планирану инфраструктуру за управљање отпадом (рециклажна дворишта/
трансфер станицу са линијом за сепарацију отпада...).
Планска решења за управљање отпадом која су дата у оквиру Локалног плана анализирана су у
складу са Законом о управљању отпадом, Програмом управљања отпадом у Републици Србији за
период 2022–2031. године ("Сл. гласник РС", бр. 12/2022), планском, студијском и пројектном
документацијом која је урађена у периоду 2010-2021 године:
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Регионални план управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за
период од 2019-2029. године, Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд и СЕТ д.о.о.
Шабац, 2019. година
Стратешка процена утицаја Регионалног плана на животну средину, Саобраћајни
институт ЦИП д.о.о. Београд и СЕТ д.о.о. Шабац, 2019. година.
Стратегија одрживог развоја општине Владимирци 2012-2022.
Одлука о шестој измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима бр. 352-28/18-I од
14.06.2018.године („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“,
бр. 14/18), овом одлуком утврђује, поред законом одређених комуналних делатности,
као делатност од општег интереса и друге комуналне делатности од локалног интереса,
прописује услове и начин организовања послова у вршењу комуналних делатности, као
и услове коришћења комуналних производа, односно услуга. План управљања заштитом
животне средине и социјалним утицајима пројекта, пројекат заштите од поплава у
Владимирцима, насеље Прово: радови на црпној станици „Прово“ на реци Сави.

Локални план управљања отпадом општине Владимирци израђен је за период од 10 гoдина. Дакле,
овај Локални план управљања отпадом, израђен је у складу са Законом о управљању отпадом („СЛ.
Гласник РС“, бр.36/209, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др закон) а доноси се за период од 10 година, а
поново се разматра сваких пет година, и по потреби ревидира и доноси за наредних 10 година.
Израдом новог Локалног плана управљања отпадом извршена је ревизија у односу на постојећи
план у складу са новим подацима о количини и саставу отпада који се прикупља на територија
општине Владимирци добијених од надлежног ЈКП и Локалне самоуправе, консултација са
одговорним лицима за управљање отпадом, анализе постојећег стања механизације и опреме за
прикупљање отпада, укључујући и опрему за одвојено прикупљање секундарних сировина из
комуналног отпада, финансијских и социо-економских аспеката у управљању отпадом, до сада
израђене документације везане за управљање отпадом у општини Владимирци, стратешких
докумената, важеће законске и подзаконске регулативе РС, усвојеног Програма управљања отпадом
у Републици Србији за период 2022–2031. године ("Сл. гласник РС", бр. 12/2022) и ЕУ Директива.

1.2.

Циљеви Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина
Колубарског региона за период од 2019-2029 године.
Планираном мрежом регионалних центара за управљање комуналним отпадом која је дефинисана
Националном стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године и Регионалним планом
обухваћено је 11 јединица локалне самоуправе (ЈЛС) Колубарског региона. (Табела 1.2-1)
Табела 1.2-1. Обухват ЈЛС по управним окрузима у регионални система Колубарског региона управљања
отпадом

Управни округ
Колубарски управни округ
Београдски регион
Мачвански управни округ

Јединице локалне самоуправе
Вaљeвo, Уб, Oсeчинa, Лajкoвaц, Mиoницa, и Љиг
Бaрajeвo, Лaзaрeвaц и Oбрeнoвaц
Кoцeљeвa и Влaдимирци

Општи циљ Регионалног плана јесте минимизирање негативаног утицаја отпада на животну средину
и побољшање ефикасности коришћења ресурса из отпада на територијама општина чланица.
Специфични циљеви Регионалног плана
1. Унапредити систем сакупљања отпада и проширити укупан обим сакупљања комуналног отпада
на 100% до 2025:
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набавка и расподела канти од 120 -140l., за сакупљање отпада у индивидуалним
домаћинствима;
замена и прерасподела постојећих контејнера од 1,1 m3 у градским језгрима где је то
потребно;
успостављање базе података о количинама отпада који настају на територијама општина
Региона;
припрема плана територијалног проширења активности ЈКП‐а и одређивање локација за
постављање контејнера за сакупљање отпада у свим насељима;
израда смерница за проширење сакупљања комуналног отпада у сеоским подручјима и
развијање нивоа свести јавности у селима где ће се вршити сакупљање;
набавка нових возила за проширење сакупљања комуналног отпада и унапређење рада ЈКП‐
а;

2. Успоставити систем одвојеног сакупљања, поновног коришћења и рециклаже отпада
- постављање контејнера за селективно сакупљање рециклабилног отпада – зелених острва,
у урбаном језгру и контејнери од 1,1 m3 у осталим деловима града;
- свако индивидуално домаћинство да добије две канте од 120 – 140 l., једна за сакупљање
рециклабилног отпада а друга за остали отпад;
- ревизија рута и динамике сакупљања отпада.
3. Изградити Регионални центар за управљање отпадом и затворити и санирати постојећа сметлишта
- изградња санитарне депоније „Каленић“ у складу са стандардима и прописима;
- санација и затварање постојеће градске контролисане депоније у Ваљеву и постојећих
општинских депонија/сметлишта;
- изградња ТС за претовар отпада у Лазаревцу;
- изградња постројења за издвајање секундарних сировина (МРФ) у Лазаревцу;
- изградња МРФ са компостаном у склопу регионалне санитарне депоније "Каленић"
- изградња и опремање рециклажних дворишта у 8 општина;
- успоставити систем управљања отпадом од рушења и грађења.
4. Изградити постројење за третман комуналног отпада у оквиру Регионалног центра на локацији
регионалне депоније "Каленић":
- израда студије изводљивости за постројење за третман отпада;
- израда техничке документације;
- изградња постројења за третман отпада.
5. Развити систем за финансирање управљања отпадом на локалном нивоу:
- одвајање послова сакупљања отпада од послова третмана и одлагања и послова управљања
отпадом од других комуналних послова у општинским јавним комуналним предузећима;
- увођење наплате по члану домаћинства, односно по количини генерисаног отпада где је то
могуће, за услуге сакупљања и третмана отпада – примена принципа пуне надокнаде
трошкова.
6. Проширити и јачати административне капацитете на нивоу Региона у области управљања
отпадом:
- јачање административних капацитета на нивоу ЈЛС, посебно органа задужених за
планирање, издавање дозвола, контролу и праћење;
- јачање административних капацитета за ефикасније спровођење прописа у области
управљања отпадом у граду.
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7. Развити свест становништва о значају управљања отпадом:
- развијање свести о потреби правилног поступања са отпадом, пре свега код деце и
омладине;
- имплементација програма за развијање свести јавности о одвојеном сакупљању и
рециклажи;
- развијање свести о кућном компостирању у индивидуалним домаћинствима.
Доследним спровођењем Регионалног плана управљања отпадом елиминисаће се следећи
актуелни проблеми на подручју Региона, на којем још увек није успостављен одржив систем
управљања отпадом:
- сакупљање и постојеће одлагање отпада врши се на импровизован начин, који није у складу
са санитарним условима и принципима заштите животне средине дефинисаним Стратегијом
управљања отпадом и важећом законском и подзаконском регулативом за управљање
отпадом,
- одлагалишта отпада на подручју Региона се врши на постојећим несанитарним депонијама‐
сметлиштима на којима се у великој већини не примењују ни минималне мере заштите
животне средине и здравља људи, које треба хитно санирати и рекултивисати, а по изградњи
регионалне депоније затворити за одлагање,
- постојећи начин управљања отпадом је неодржив и еколошки неприхватљив,
- у већини општина Региона, рурална подручја су изостављена из организованог обухвата
сакупљања отпада, па као последица неадекватног начина управљања отпадом, у региону
постоји велики број тзв. "дивљих депонија" која представљају локалне изворе загађивања.

1.3.

Циљеви Локалног плана управљања отпадом
Локални план управљања отпадом има за циљ дa успостави одржив систем управљања отпадом на
територији јединице локалне самоуправе. Одржив систем у овом контексту означава да има
минималне или нема негативне утицаје на животну средину и јавно здравље.
Обухвата анализу стања и приступа бројним изазовима и јасне 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 и
Регионалном плану управљања отпадом.
Напред наведено захтева добро координисану акцију различитих учесника у процесу ‐ 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 јединици локалне самоуправе у складу са законом.
ОПШТИ ЦИЉ Локалног плана управљања отпадом је у складу са Регионалним планом, Програмом
управљања отпадом у Републици Србији за период 2022–2031. године ("Сл. гласник РС", бр. 12/2022)
и плановима ЈЛС који су са њим усклађени: да се минимизира негативан утицај отпада на животну
средину и да се побољша ефикасност коришћења ресурса из отпада у општини Владимирци.
КЉУЧНИ ЦИЉ Локалног плана управљања отпадом јесте подршка одрживом развоју општине
Владимирци 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 које настају из отпада.
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ Локалног плана управљања отпадом такође су усклађени са Регионалним
планом и локалним плановима ЈЛС, чланица регионалног система управљања отпадом у
Колубарском региону.
1. Унапредити систем сакупљања отпада и проширити укупан обим сакупљања комуналног отпада
на 100% од 2021 - 2025. године:
набавка и расподела канти од 120 – 140 л. (по две за свако домаћинство) за сакупљање суве
и мокре фракције отпада у индивидуалним домаћинствима;
замена и прерасподела постојећих контејнера од 1,1 m3 у урбаном језгру где је то потребно,
као и у осталим месним заједницана на територији општине Владимирци;
успостављање базе података о количинама отпада који настаје на територији општине
Владимирци;
припрема плана територијалног проширења активности ЈКП "Извор" и одређивање локација
за постављање контејнера/канти за сакупљање отпада у свим насељима;
израда смерница за проширење сакупљања комуналног отпада у сеоским подручјима и
развијање нивоа свести јавности у подручјима где ће се вршити сакупљање;
набавка нових возила за проширење сакупљања комуналног отпада и унапређење рада ЈКП
"Извор".
2. Успоставити систем примарне селекције отпада путем примене "система две канте", односно
применом једне посуде за рециклабилни отпад "сува фракција" и једне посуде за мешовит отпад
(остали) отпад "мокра фракција":
- постављање контејнера за селективно сакупљање рециклабилног отпада –зелених острва у
урбаном језгру и контејнера од 1,1 м3 као и у осталим месним заједницама – насељима где
гравитира већи број домаћинстава;
- свако индивидуално домаћинство треба да добије две канте од 120-140 л., једну за
сакупљање рециклабилног отпада, а другу за остали отпад;
- ревизија рута и динамике сакупљања отпада;
- санација и затварање постојеће несанитарне депоније Бобовик и уклањање 22 дивље
„депоније“ уз потребне мере санације.
3. Успоставити систем за смањење удела биоразградивог отпада у "мокрој фракцији" тј. одложеном
комуналном отпаду:
- увести систем одвојеног сакупљања био-отпада;
- вршити промоцију самосталног компостирања „у свом дворишту” кроз едукацију и
успостављање малих бункера за компостирање;
4. Успоставити систем управљања опасним отпадом из домаћинстава:
- Планским документом је одређена локација за изградњу рециклажног дворишта тј. центра
за одвојено сакупљање рециклабилног отпада у општини Владимирци;
- Израдити техничку документацију;
- Изградити и опремити центар за одвојено сакупљање отпада у Општини Владимирци.
5. Успоставити систем управљања грађевинским отпадом (отпад од рушења и грађења који настаје
у току обављања грађевинских радова на градилиштима или припремних радова који претходе
грађењу објеката, као и отпад настао услед рушења или реконструкције објеката):
- планским документима је одређена локација Рециклажног дворишта у којем ће се такође,
одредити простор и опрема за одлагање отпада од рушења и грађења на територији
општине Владимирци (најмање један Рол контејнер);

Локални план управљања отпадом Општине Владимирци за период 2021-2031

16

Број 6

Број 6

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

-

Страна 49

успоставити сарадњу са градом Ваљевом око преузимања сакупљеног грађевинског отпада,
где се одвози и остали рекцилабилни отпад.

6. Успоставити систем управљања отпадом животињског порекла.
Успостављање система управљања отпадом животињског порекла је у надлежности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства заштите животне
средине. За споредне производе животињског порекла, укључујући и добијене производе
примењују се прописи у области ветеринарства, осим оних који су намењени за спаљивање,
коришћење у постројењима за биогас или постројењима за компостирање или одлагање на
санитарну депонију под посебним условима, у складу са посебним прописом.
Непостојање објеката за сакупљање и складишта за отпад животињског порекла је додатни
проблем који треба решити у сарадњи са ЈКП "Извор", које je надлежнo за уклањање лешева
животиња са јавних површина и објеката за узгој и држање животиња на територији општине
Владимирци.
‒ Набавка специјализованих возила за уклањање и транспорт лешева животиња и њихово
привремено складиштење у наменским контејнерима до предаје овлашћеним организацијама
за управљање отпадом животињског порекла;
‒ Отпад животињског порекла, као и производе настале прерадом отпада животињског порекла
треба користити у енергетске сврхе. Размотрити могућности збрињавања отпада животињског
порекла.
7. Развити систем за финансирање управљања отпадом на локалном нивоу:
- одвајање послова сакупљања отпада од послова третмана и одлагања отпада, и послова
управљања отпадом од других комуналних послова у општинском јавном комуналном
предузећу;
- увођење наплате по члану домаћинства, односно по количини произведеног отпада, где је
то могуће, за услуге сакупљања и третман отпада – примена принципа пуне надокнаде
трошкова.
8. Проширити и јачати административне капацитете на нивоу ЈЛС у области управљања
отпадом:
- јачање административних капацитета на нивоу ЈЛС, посебно органа задужених за
планирање, издавање дозвола, контролу и праћење;
- јачање административних капацитета за ефикасније спровођење прописа у области
управљања отпадом у општини.
9. Развити свест становништва о значају управљања отпадом:
- развијање свести о потреби правилног поступања са отпадом, пре свега код деце и
омладине;
- имплементација програма за развијање свести јавности о одвојеном сакупљању и
рециклажи;
- развијање свести о кућном компостирању у индивидуалним домаћинствима.
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2.

Законодавно-правни оквир

2.1.

Законодавство ЕУ у управљању отпадом
На европском нивоу, приоритетни циљеви за политику управљања отпадом постављени су у складу
са Седмим акционим програмом за животну средину (Одлука бр.1386/2013/ЕU): смањење количине
насталог отпада; максимизирање рециклирања и поновне употребе; ограничење спаљивања на
материјале који се не могу рециклирати; постепено укидање депоновања отпада који се не може
рециклирати; обезбеђење потпуне имплементације циљева политике управљања отпадом у свим
државама чланицама. Седми акциони програм за животну средину представља смерницу за
европску политику заштите животне средине и има посебан фокус на претварање отпада у ресурс.
Он идентификује кључне циљеве за заштиту, очување и унапређење природног капитала Уније за
претварање Уније у ресурсно ефикасну, зелену и конкурентну ниско-угљеничну економију, као и за
заштиту грађана Уније од притисака на животну средину, здравље и добробит.
Пакет за циркуларну економију Европске уније (An EU action plan for the Circular Economy
COM/2015/0614 - COM/2015/0614) поставља амбициозне мере, које укључују ревидиране
законодавне предлоге о отпаду, како би се стимулисала транзиција Европе према циркуларној
економији. Активности предложене у Акционом плану ЕУ за циркуларну економију ће допринети
"затварању" животног циклуса производа кроз веће рециклирање и поновну употребу, и донети
користи за животну средину и економију.
Својом Стратегијом за пластику у циркуларној економији (A European Strategy for Plastics in a Circular
Economy COM/2018/028 - COM/2018/028), Комисија намерава, између осталог, да промени начин на
који су пластика и пластични производи дизајнирани, произведени, коришћени и рециклирани.
Према Стратегији до 2030. године, сва амбалажа од пластике би требала бити рециклабилна.
Стратегија такође наглашава потребу за специфичним мерама (можда законодавним
инструментом), за смањење утицаја пластике за једнократну употребу.
Област управљања отпадом јасно је дефинисана прописима у ЕУ, чије циљеве земље чланице ЕУ и
оне које то желе да постану морају да задовоље. Европско законодавство у области управљања
отпадом може се поделити на три основне категорије (Слика 2.1-1):
- хоризонтално законодавство – које успоставља општи оквир за управљање отпадом,
укључујући дефиниције и принципе;
- законодавство везано за третман отпада – као на пример, Директива Савета о депоновању
отпада, или Директива Савета о спаљивању отпада, које успостављају техничке стандарде за
постројења за третман отпада;
- законодавство везано за посебне токове отпада – као на пример о управљању отпадним
уљима или истрошеним батеријама, које укључује мере за повећање степена рециклаже или
смањења штетног утицаја опасних супстанци по здравље људи и загађења животне средине.
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Слика 2.1-1. Преглед законодавства ЕУ у управљању отпадом
2.1.1.

Хоризонтално ЕУ законодавство

Оквирна директива о отпаду
Оквирна Директива о отпаду и стављању ван снаге неких директива (2008/98/EC) укључује одредбе
из некадашњих Директива о отпадним уљима (75/439/ЕЕС), Директиве Савета 91/698/ЕЕС о опасном
отпаду допуњене Директивом 94/31/ЕС и 166/2006/ЕС и дефинише оквирне циљеве политике,
начела вршења операција управљања отпадом, планирање управљања и систем дозвола и
регистрација оператера укључених у послове управљања отпадом.
Директива прописује мере за заштиту животне средине и здравља људи ради спречавања или и
смањења штетних утицаја настајања и управљања отпадом, као и смањења укупних утицаја
употребе природних ресурса и побољшања ефикасности такве употребе. Она поставља основне
концепте везане за управљање отпадом и успоставља правни оквир за третман отпада унутар ЕУ.
Оквирна директива о отпаду дефинише “хијерархију отпада” која узима у обзир следећи поредак
приоритета:
I.
превенцију,
II.
припрему за поновну употребу,
III.
рециклирање,
IV.
друга употреба, нпр. искоришћење енергије и
V.
одлагање.
То укључује кључне елементе за успостављање националног законодавства и политике смањења и
управљања отпадом.
Сви кораци у хијерархији управљања отпадом морају се спроводити без угрожавања људског
здравља, без нарушавања животне средине, а посебно:
✓ без ризика по воду, ваздух, земљу, биљке или животиње;
✓ без изазивања сметњи услед буке или непријатних мириса; и
✓ без негативног утицаја на природу или подручја од посебног значаја.

Локални план управљања отпадом Општине Владимирци за период 2021-2031

19

Страна 52

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Циљ Директиве је успостављање система за координисано управљање отпадом у Европској унији са
циљем да се ограничи производња отпада. У Оквирној директиви о отпаду земље чланице се
обавезују да направе план управљања отпадом.
Директивом се:
✓ дефинише основна терминологија везана за отпад (различита у односу на директиву
2006/12/EC) - уведени су нови термини: био-отпад, отпадна уља, дилер, сакупљање,
одвојено сакупљање, третман, најбоље доступне технилогије (Best Available Technology BAT) итд;
✓ утврђује јединствен систем класификације у земљама - Одредбама оквирне директиве о
отпаду, упућује се на Одлуку 2000/532/EC (измењена Одлуком 2014/955/ЕU) којом се
успоставља „листа отпада“;
✓ дефинише статус супстанци или предмета насталих из производног процеса, као
„нуспроизвода“ као и дефинишу кључни захтеви које треба да испуни одређени специфични
отпад да престане да буде отпад („престанак статуса отпада“);
✓ предвиђају уредбе за управљање отпадом које покривају аспекте као што су одговорност за
управљање отпадом, принципи самодовољности и приступачности, а посебно за управљање
опасним отпадом (нпр. Контрола и означавање опасног отпада);
✓ дефинише стратегија управљања отпадом у ЕУ;
✓ забрањује неконтролисано одлагање отпада;
✓ прописују минимални стандарди који се морају задовољити током примене различитих
начина третмана отпада;
✓ дефинишу специфични захтеви за управљање отпадним уљима и биолошким отпадом, који
садрже висок ниво заштите животне средине;
✓ постављају циљеви за рециклажу и поновно искоришћење - односи се на дефинисање
специфичних циљева за отпадне материјале као што су папир, метал, пластика и стакло из
домаћинстава, као и отпад од рушења и грађења (искључујући материјал настао услед
природних непогода), које је требало постићи до 2020. године.
(Државе чланице су обавезне да предузму неопходне мере како би испуниле циљеве
увођења европског друштва у виши степен рециклирања са већом ефикасношћу
коришћења ресурса);
✓ дефинише поштовање хијерархије управљања отпадом - промовише се превенција,
рециклажа и конверзија отпада у циљу његовог поновног коришћења;
✓ државама чланицама се успоставља обавеза да донесу Програм за превенцију отпада, који
се састоји од вредновања мера и дефинисања индикатора за спречавање настајања отпада;
✓ успоставља обавеза да свака установа или предузеће које намерава да врши третман отпада
мора да добије дозволу од надлежног органа. Дозволама ће бити детаљно прописане нпр.
врсте и количине отпада које могу да се третирају и сигурносне мере и мере
предострожности. Субјекти, који не подлежу захтевима за издавање дозволе
(професионални сакупљачи и превозници, трговци или предузимачи), морају бити
регистровани у регистру, који води надлежни орган;
✓ промовише кооперација између земаља чланица са циљем успостављања интегрисане
мреже постројења за одлагање (уз примену најбоље доступних технологија);
✓ дефинише проширена одговорност произвођача отпада, према којој државе чланице могу
предузети законске или друге мере, како би осигурале да свако физичко или правно лице
које професионално развија, производи, прерађује, третира, продаје или увози производе
преузима одговорност за управљање отпадом;
✓ уводи принцип "загађивач плаћа" - трошкове управљања отпадом сноси изворни
произвођач отпада или садашњи или претходни власници отпада;
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оцењивање опасних својстава отпада врши применом критеријума утврђених у Анексу III
Оквирне директиве о отпаду (измењен Уредбом бр. 1357/2014);
утврђују минимални захтеви за националне планове управљања отпадом, којима се даје
анализа тренутне ситуације управљања отпадом и дефинишу мере које ће се предузети,
како би се побољшала еколошки прихватљива припрема за поновну потребу, рециклирање,
употребу и одлагање отпада, и утврдила процена како ће план подржати спровођење
циљева;

Директива о допуни Директиве (2008/98/EC) о отпаду (2018/851/EU) објављена 14. јуна 2018. године,
као део европског пакета за циркуларну економију.
Главни елементи измена и допуна Директиве укључују:
✓ повећање циљева припреме за рециклирање и искоришћење комуналног отпада: 55% до
2025. године, 60% до 2030. и 65% до 2035;
✓ строга правила за израчунавање стопе рециклирања до 1. јануара 2027. за државе чланице
за рециклажу био отпада која се могу заснивати на рециклирању само општинског био
отпада, који се рециклира аеробним или анаеробним третманом, ако је одвојено
сакупљен или одвојен на месту настанка;
✓ до 31. децембра 2023. године биолошки отпад мора бити одвојен и рециклиран на месту
настанка или одвојено сакупљен и не сме се мешати са другим врстама отпада; то укључује
и обавезу да се подстакне компостирање у домаћинствима и врши компостирање и
дигестија биолошког отпада чији резултат је компост или дигестат, који испуњавају
релевантне стандарде високог квалитета;
✓ Конкретне мере за подстицање поновне употребе и превенције (укључујући превенцију
отпада од хране);
✓ Унапређење дефиниција, хармонизација метода обрачуна за стопе рециклирања и
рационализација обавеза извештавања;
✓ Увођење минималних услова рада за продужену одговорност произвођача;
✓ Економске подстицаје за произвођаче да стављају зелене производе на тржиште и
подржавају шеме употребе и рециклирања.
Уредба 1013/2006/ЕC о прекограничном кретању отпада
Уредба 1013/2006/ЕC прописује процедуре, надзор и контролу прекограничног кретања отпада и
примењује одредбе Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасног отпада и
његовог одлагања, као и Одлуку Већа OECD-а о контроли прекограничног кретања отпада
намењеног за употребу (OECD Одлука). Базелска конвенција представља међународни
мултилатерални уговор којим се регулишу норме поступања, односно критеријуми за управљање
отпадима на начин усаглашен са захтевима заштите и унапређења животне средине и поступци код
прекограничног кретања опасних и других отпада. Уредба, која се директно примењује у државама
чланицама, измењена је 2014. године Уредбом (ЕУ) бр. 660/2014.
Уредба о прекограничном кретању отпада укључује забрану извоза опасног отпада у земље које
нису чланице OECD-а ("забрана Базела"), као и забрану извоза отпада за одлагање. Такође,
прописана је процедура претходног писменог обавештавања и сагласности, пре преласка граница
свог опасног отпада и неких других врста отпада, укључујући одређене испоруке неопасног отпада,
који су намењени земљама које нису чланице OECD-а.
Измена и допуна Уредбе о отпреми отпада кроз Уредбу (ЕУ) бр. 660/2014 има за циљ боље
решавање проблема нелегалних испорука отпада кроз јачање система инспекцијске контроле
држава чланица. Од држава чланица се тражило да до 1. јануара 2017. године успоставе планове
контроле, на основу процене ризика, која би, између осталог, имала за циљ дефинисање
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минималног броја потребних контрола. Измена и допуна Уредбе о прекограничном кретању отпада
има за циљ да обезбеди већа овлашћења за органе који су укључени у надзор и контролу,
омогућавајући им да, на основу доказа, одлуче да ли је испоручена супстанца или предмет отпад и
да ли се испорука може сматрати незаконитим прекограничним кретањем отпада.
Европски споразум о међународном друмском превозу опасних материја (АДР)
Европски споразум о међународном друмском превозу опасних материја (АДР) је под окриљем
Економске комисије Уједињених нација за Европу.
Ако опасан отпад представља опасну робу у смислу АДР, одлучује се у сваком појединачном случају,
у зависности од количине и концентрације токсичних или корозивних супстанци у транспортној
јединици и физичких својстава отпада (нпр. тачка запаљивости запаљивих течности). Већина других
опасних својстава (нпр. мутагена), која могу настати у токовима опасног отпада нису обухваћена АДР
споразумом.
Примери случајева у којима се могу применити АДР прописи су:
- изолациони материјал на бази азбеста (ознака EVL 17 06 01*) - УН 2590 или УН 2212, класа 9;
- PCB који садржи отпад од грађења и рушења (EVL код 17 09 02*) - УН 3152, класа 9;
- отпад који садржи живу - УН 2809, класа 8, УН 2825, класа 6.1.
- остаци боје и лакова - УН 1263, класа 3; УН 3066, класа 8.
За ове материјале обавезно је прописно паковање и обележавање у складу са АДР споразумом.
Паковање и обележавање се мора обавити на месту настанка.
Земље које примењују ову Уредбу дужне су да одреде одговарајуће овлашћене организације за
транспорт отпада.
Уредба Европског парламента о статистици отпада 2150/2002 EC и У849/2010/EC. Ове Уредбе
обавезују државе чланице да извештавају Евростат о статистичким подацима о отпаду уз
препоручене стандарде, дефиниције и класификације.
2.1.2.

Законодавство EУ везано за третман отпада

Директива Савета 99/31/ЕС о депонијама
Циљ Директиве 99/31/ЕС јесте да се увођењем строгих техничких захтева редукују негативни ефекти
депоновања отпада на околину, нарочито на земљиште, подземне и површинске воде, као и на
здравље становништва.
Директивом се:
✓ дефинишу различите категорије отпада (комунални, опасан, неопасан и инертан)
✓ дефинишу класе депонија као места за одлагање отпада на или у земљу и то:
- депонија за опасан отпад;
- депонија за неопасан отпад;
- депонија за инертан отпад.
Директивом је прописана стандардна процедура за прихватање отпада на депонијама са циљем да
се спречи ризик и то:
- захтева се третирање отпада пре депоновања, тј. забрањује се депоновање нетретираног
отпада;
- опасан отпад мора се одлагати на депонији опасног отпада;
- одлагалишта за неопасан отпад предвиђена су за (претходно третирани) комунални отпад и
за индустријски и комерцијални неопасан отпад;
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одлагалишта за инертни отпад морају се користити само за инертни отпад.

Забрањује се одлагање на депонијама: течног отпада, запаљивог или изузетно запаљивог отпада,
експлозивног отпада, инфективног медицинског отпада, старих гума и других типова отпада који не
задовољавају критеријуме постављене у Анексу II.
Поступак и критеријуми за прихватање отпада дефинисани су у члану 11 и Анексу II Директиве о
депонијама и Одлуци Савета 2003/33/EC којима се утврђују критеријуми и процедуре за прихватање
отпада на депонијама.
Директива о депонијама успоставља систем услова за дозволе за депоније. Захтеви за издавање
дозвола морају да садрже следеће информације:
идентитет подносиоца захтева, односно оператера и његово финансијско обезбеђење;
опис врсте и укупне количине отпада који ће се одлагати на депонију;
капацитет локације за одлагање и опис локације;
предложене методе за рад, планове праћења и контроле, за спречавање загађења и мере
смањења;
процедуре за план за затварање и контролу;
студију о процени утицаја, ако се захтева Директивом 85/337/EEC1.
Директива (ЕУ) 2018/850 која допуњује Директиву 1999/31/EC о депонијама отпада објављена је у
Службеном листу Европске уније 14. јуна 2018. године, као део европског пакета за циркуларну
економију. Главни елементи измена и допуна Директиве укључују:
- државе чланице ће предузети мере, да се отпад, који је одвојено сакупљен за припрему за
поновну употребу и рециклирање, не прихвати на депонији;
- државе чланице ће тежити да осигурају да од 2030. године, сав отпад који је погодан за
рециклирање или другу употребу, посебно у комуналном отпаду, не буде прихваћен на
депонију. Једини изузетак односи се на отпад за који одлагање отпада даје најбољи
еколошки исход.
- државе чланице ће обезбедити да до 2035. године количина комуналног отпада на
депонији буде смањена на 10% или мање од укупне количине произведеног комуналног
отпада.
Директива о индустријским емисијама (2010/75/EУ)
Директива о индустријским емисијама је резултат измене IPPC Директиве (96/61/ EC) и ступила је на
снагу у јануару 2011. Овом Директивом (IED) интегрисано је 6 прописа којима је претходно
регулисано спречавање загађења путем индустријских емисија, укључујући:
- три директиве о отпаду из индустрије у којој се користи титан-диоксид (TiO2);
- Директиву о ограничењу емисија испарљивих органских једињења због употребе органских
растварача у одређеним активностима и инсталацијама (1999/13/EC);
- Директиву о великим постројењима за сагоревање (2001/80 / EC);
- Директиву о спаљивању отпада (2000/76 / EC).
IED се заснива на четири главна принципа:
✓ интегрисани приступ, тј. дозволе морају узети у обзир целокупне еколошке перформансе
постројења,
✓ услови дозволе, укључујући граничне вредности емисије, морају се заснивати на BAT, који
су утврђени у BREF документима за сваки тип постројења,
✓ дозволити националним органима за издавање дозвола одређену флексибилност,
приликом одређивања услова за издавање дозволе, узимајући у обзир техничке
карактеристике постројења, његов географски положај и локалне услове животне средине.
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✓

учешће јавности у процесу доношења одлука, омогућавање приступа дозволама за давање
коментара и приступ јавном регистру, који има за циљ да пружи информације о животној
средини о главним индустријским активностима.

Као и ранија IPPC директива, циљ IED-а је постизање високог нивоа заштите животне средине кроз
интегрисану дозволу за одређена нова или постојећа индустријска и пољопривредна постројења,
која могу произвести висока загађења тзв. “IED" (раније IPPC) постројења. Директива покрива широк
спектар активности, тј. од производње метала, прераде минерала, хемијске производње, узгоја
живине и свиња, до спаљивања отпада и сагоревања горива у великим постројењима за сагоревање.
Ова дозвола се може издати само, ако су испуњени одговарајући услови заштите животне средине,
тако да саме компаније сносе одговорност за спречавање и смањење било каквог загађења које
могу изазвати.
IED побољшава и појашњава концепт BAT-а (Best Available Technology Concept). Такође, уводи
одредбе о минималној контроли заштите животне срединe постројења, преглед услова за издавање
дозвола и извештавање о усклађености постројења са прописима.
Референтни документи о најбољим расположивим техникама (BREF) објављени су за неколико
индустријских сектора и контролисани су након одређеног временског периода.
Одговарајуће одлуке о имплементацији BAT покривају закључке са захтевима за ограничења
емисија. Референтни BREF документ за третман отпада ревидован је 2018. године, а у поступку
усвајања је и референтни BREF документ за спаљивање отпада, чији коначан Нацрт из децембра
2018. године је послат Форуму IED, ради давања мишљења.
Постројења за инсинерацију и коинсинерацију отпада
Усвајањем Директиве 2010/75/ЕU о индустријским емисијама извршена је измена Директиве о
спаљивању отпада (2000/76/EC). Захтеви за спаљивање отпада и ко-инсинерацију (су-спаљивање)
сада су наведени у Поглављу IV (Чланови 42-55) Директиве о индустријским емисијама (2010/75/ЕU).
Технички захтеви за постројења, која користе спаљивање или су-спаљивање налазе се у Анексу VI.
Испорука и пријем отпада, посебно опасног отпада, детаљно је регулисана. Пре преузимања опасног
отпада, оператер мора имати приступ информацијама о отпаду и спровести свеобухватну процедуру
пријема. За праћење емисије, потребне су технике мерења високе тачности, како би се осигурала
усклађеност с граничним вредностима емисије. Оператери постројења за спаљивање и суспаљивање отпада капацитета 2 или више тона на сат у обавези су да израде годишњи извештај о
функционисању и мониторингу постројења, који се мора доставити надлежном органу и да буде
доступан јавности. Поред тога, надлежни орган мора да изради листу постројења за спаљивање или
су-спаљивање са номиналним капацитетом мањим од 2 t на сат, која треба да буде доступна
јавности.
Депоније које су у надлежности IED-а
Неке депоније обухваћене Директивом 1999/31/EC о одлагању отпада, такође спадају у делокруг
Директиве IED (2010/75/ЕU). Као последица тога, захтеви из Анекса I Директиве о депонијама
замењују се граничним вредностима емисија, еквивалентним параметрима и техничким мерама на
основу најбољих доступних технологија (BAT) које захтева Директива о индустријским емисијама.
Директива о индустријским емисијама такође захтева да надлежни органи повремено преиспитују
и, када је то потребно, ажурирају услове из дозволе. Ова обавеза је независна од нивоа загађења,
значајних промена у BAT, захтева безбедности или нових законских одредби. У Директиви о
депонијама не постоји одговарајућа одредба. Свака депонија која је обухваћена IED-ом мора бити
подложна таквом повременом разматрању.
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Информације о депонијама које су обухваћене IED-ом морају бити јавне.
2.1.3.

Законодавство ЕУ везанo за посебне токове отпада

Што се тиче посебних токова отпада, успостављен је велик број европских директива у смислу
усклађивања националних мера у вези са управљањем тим отпадом и омогућавањем високог нивоа
заштите околине и осигуравања функционисања унутрашњег тржишта.
Директива Савета 94/62/ЕС о амбалажи и амбалажном отпаду (допуњена Директивом (ЕУ)
2018/852). Директивом се имплементира стратегија ЕУ о отпаду од амбалаже и има за циљ да
усклади националне мере за управљање отпадом од амбалаже, да минимизира утицаје отпада од
амбалаже на животну средину и да избегне трговинске баријере у ЕУ које могу да спрече
конкуренцију. Она третира сву амабалажу која је на тржишту Заједнице, као и сав отпад од
амбалаже, без обзира на порекло настајања: индустрија, комерцијални сектор, услужне делатности,
домаћинства, имајући у виду материјал који се користи.
Директива 86/278/EEC о заштити животне средине и посебно земљишта у случају коришћења
секундарних ђубрива у пољопривреди, дефинише употребу муљева из постројења за прераду
отпадних вода у пољопривреди, у циљу превенције загађења земљишта, вегетације, људи и
животиња. Муљ из постројења за третман градских отпадних вода има повољне карактеристике,
тако да се може користити у пољопривреди.
Употреба ових муљева као додатка биљних потреба за нутријентима се може спроводити, уколико
се не ремети квалитет земљишта и квалитет подземних и површинских вода. Присутни тешки метали
у муљу из ППОВ могу бити токсични по биљке. Директивом се прописују услови под којима се може
користити муљ, постављају граничне вредности концентрација тешких метала у земљишту и муљу,
као и максимална дозвољена годишња количина тешких метала у земљишту итд.
Директива Савета 2000/53/EC о отпадним возилима (ELV) (последње измењена Директивом
2017/2096/EC и Директивом (ЕУ) 2018/849), дефинише мере за превенцију настајања отпада од
ислужених возила тако што се стимулише сакупљање, поновна употреба и рециклажа њихових
компонената (батерије, гуме, акумулатор, уља) у циљу заштите животне средине.
Директивом се дефинише да је ислужено возило било који тип возила које је отпад. У складу са
наведеним, отпадно возило је дефинисано као категорија М1 или Н1, као и моторна возила на два
и три точка и њихове компоненте.
Директива 2012/19/EC о отпадној електричној и електронској опреми (енг. VEEE) (преиначена,
допуњена најновијом Директивом (ЕУ) 2018/849). Нова Директива о електронском и електричном
отпаду, између осталог, поставља амбициозне циљеве у погледу сакупљања и рециклаже овог вида
отпада (Табела 2.1.3-1).
Директива 2006/66/EC о батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама и акумулаторима
(измењена новом Директивом 2013/56/ЕU и Директивом (ЕУ) 2018/849). Директивом 2006/66/EC се
уводе мере за одлагање и контролу одлагања истрошених батерија и акумулатора који садрже
опасне материје, у циљу смањења загађења тешким металима који се користе у производњи
батерија и акумулатора.
Директива о отпаду из рудника (2006/21/EC) уводи мере за безбедно управљање, третман и
складиштење минералних сировина и рад каменолома. Она прописује правила за издавање дозвола
оператерима постројења за одлагање отпада из рудника.
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Оператери морају обезбедити финансијску гаранцију, како би осигурали да обавезе Директиве буду
покривене пре почетка операција. Они такође морају осигурати доступна средства за предузимање
мера заштите животне средине за локацију, након престанка рада постројења.
Директиве везане за посебне токове отпада између осталог утврђују циљеве које државе чланице
морају испунити, како би се довољно гарантовала поновна употреба, рециклирање и употреба
отпада. Одређени циљеви, који су измењени кроз пакет циркуларне економије и на крају одобрени
од стране Европског парламента 2018. дају преглед главних циљева дефинисаних европским
директивама. У табели 2.1.3-1. дат је преглед главних циљева дефинисаних европским директивама
које се односе на посебне токове отпада.
Табела 2.1.3-1. Преглед главних циљева дефинисаних европским директивама
које се односе на посебне токове отпада

Директива

Главни циљеви

Директива Савета 94/62/ЕС о
амбалажи и амбалажном отпаду
(допуњена Директивом (ЕУ)
2018/852).

Државе чланице се обавезују да уведу системе за
повратак и/или сакупљање/третман коришћене
амбалаже да би се постигли следећи циљеви:
- Најкасније до 31. децембра 2025. (2030.) најмање 65%
(70%) тежине свих амбалажних отпадака биће
припремљено за поновну употребу и рециклирано;
- Најкасније до 31. децембра 2025. године (2030.)
следећи минимални циљеви по тежини за припрему за
поновну употребу и рециклирање биће испуњени у вези
са следећим специфичним материјалима садржаним у
амбалажном отпаду:
1) 50% (55%) пластике;
2) 25% (30%) дрва;
3) 70% (80%) гвоздених метала;
4) 50% (60%) алуминијума;
5) 70 (75%) стакла;
6) 75% (85%) папира и картона.
Државе чланице треба да уведу системе за повратак
и/или сакупљање/третман возила на крају животног века
(ELV) како би се постигли следећи циљеви:
- најкасније до 1. јануара 2015. године, за сва возила на
крају животног века, поновна употреба и рециклажа
треба да се повећа за најмање 95% просечне тежине
по возилу и години,
- у истом временском року, поновна употреба и
рециклирање ће се повећати на најмање 85%
просечне тежине по возилу и години.
Државе чланице су морале да уведу системе за повратак
и/или сакупљање/ третман отпадне електричне и
електронске опреме (VEEE), како би се постигли следећи
циљеви:
• од 2016. па надаље, узимајући у обзир појединачне
националне економије: Циљ прикупљања од 45%
просечне тежине производа стављених на тржиште у
одређеној земљи у претходне 3 године;
• од 2019. године, циљ прикупљања се повећава на
65% просечне тежине производа стављених на
тржиште у одређеној земљи у претходне 3 године;
• од 15. августа 2018. циљеви рециклаже се примењују
на следећи начин:

Директива Савета 2000/53/EC о
отпадним возилима (ELV)
(последње измењена
Директивом 2017/2096/EC и
Директивом (ЕУ) 2018/849)

Директива 2012/19/EC о отпадној
електричној и електронској
опреми (енг. VEEE) (преиначена,
допуњена најновијом
Директивом (ЕУ) 2018/849).
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Директива 2006/66/ЕC о
батеријама и акумулаторима и
отпадним батеријама и
акумулаторима (измењена
новом Директивом 2013/56/ЕУ и
Директивом (ЕУ) 2018/849)
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‒ за опрему за размену топлоте и велику опрему
(било која спољна димензија већа од 50 cm): 85%
треба да се поново употреби, а 80% да се припреми
за поновно искоришћење и рециклира;
‒ за екране, мониторе и опрему са заслонима који
имају површину већу од 100 cm²: 80% треба да се
поново употреби, а 70% да се припреми за поновно
искоришћење и рециклира
‒ за малу опрему и малу информатичку и
телекомуникацијску опрему: 75% ће бити поновно
употребљено, а 55% ће бити припремљено за
поновно искоришћење и рециклирано;
‒ за сијалице: 80% се рециклира.
Државе чланице треба да уведу системе за повратак
и/или сакупљање / третман батерија и акумулатора и
отпадних батерија и акумулатора, како би се постигли
следећи циљеви:
• минималне стопе прикупљања од 45% до 26.
септембра 2016. (укључујући батерије и акумулаторе
уграђене у уређаје);
• процеси рециклирања треба да постигну следећу
минималну ефикасност рециклирања:
‒ рециклирање од 65% просечне тежине оловних
батерија и акумулатора, укључујући рециклирање
садржаја олова у највећој могућој мери, који је
технички изводљив уз избегавање прекомерних
трошкова;
‒ рециклирање 75% просечне тежине никлкадмијумских батерија и акумулатора, укључујући и
рециклирање садржаја кадмијума у највећој могућој
мери, који је технички изводљив уз избегавање
прекомерних трошкова; и
‒ рециклирање 50% просечне тежине других отпадних
батерија и акумулатора.

За посебне токове отпада минимални технички захтеви за третман дефинисани су у европским
директивама (нпр. Анекс I Директиве о истрошеним возилима; Анекс VII и VIIIДирективе о отпадној
ЕЕ опреми; Анекс III Директиве о батеријама). Они, у комбинацији са најбољим доступним
технологијама дефинисаним у одговарајућим секторским референтним документима омогућавају
оквир за еколошки прихватљиво управљање и третман посебних токова отпада.
За неколико токова отпада који су обухваћени европским законодавством предлажу се шеме
финансирања за постизање високих стопа сакупљања и рециклирања применом принципа
одговорности произвођача. На тај начин сви произвођачи дефинисани директивама треба да буду
регистровани, како би учествовали у финансирању нето трошкова прикупљања, обраде и
рециклирања сакупљеног отпада.
Посебни захтеви за управљање отпадним уљима и биолошким отпадом утврђени су Oквирном
директивом о отпаду, укључујући нпр. одвојено сакупљање и третман, с обзиром на висок ниво
заштите животне средине.
Оквирна директива се такође бави отпадом од грађења и рушења и дефинише циљ рециклирања
тог тока отпада. Поред тога, оквирна директива о отпаду поставља циљеве рециклирања за
комунални отпад и неопасан отпад од рушења и грађења, осим ископаног земљишта.
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Национално законодавство у управљању отпадом

Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022–2031. године ("Сл. гласник РС", бр.
12/2022).
Програму управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 - 2031. године, претходила је
Стратегија управљања отпадом за период 2010–2019. године („Службени гласник РС”, број 29/10),
на основу које су постављени услови за успостављање и развој интегрисаног система управљања
отпадом у Републици Србији. Напредак у претходном периоду је остварен у усклађивању регулативе
у области управљања отпадом са регулативом ЕУ, на институционалном јачању и постизању
регионалних споразума за успостављање заједничког управљања отпадом, као и на изградњи једног
броја санитарних депонија. Циљеви постављени Стратегијом нису у потпуности остварени, пре свега
у обухвату организованим прикупљањем отпада, степену примарне сепарације отпада и рециклажи,
изградњи инфраструктуре и престанку одлагања отпада на несанитарне депоније и сметлишта,
примени економских инструмената и успостављању одрживог система финансирања управљања
отпадом. Како планирани циљеви претходним планским документом нису у потпуности достигнути
и како је у међувремену дошло до постављања нових циљева ЕУ у области управљања отпадом у
оквиру „зелене транзиције” ради преласка на циркуларну економију у ЕУ, неопходно је поставити
нове циљеве у области управљања отпадом у Републици Србији. У складу с тим, министарство
надлежно за послове заштите животне средине је координирало израду Програма ради
остваривања континуитета у спровођењу политике у области управљања отпадом и њеног
усклађивања са прописима и стандардима ЕУ.
Закон о управљању отпадом
Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 други пропис) утврђује:
врсте отпада и његову класификацију, планирање управљања отпадом, субјекте 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. Управљање отпадом јесте спровођење
прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења,
третмана, односно поновног искоришћења и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим
активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања и активности које
предузима трговац и посредник. На основу овог закона, усвојен је сет подзаконских аката који
детаљно дефинише оквир за управљање отпадом, укључујући управљање специфичним токовима
отпада. Поред тога, ови подзаконски акти додатно усклађују национално законодавство са
прописима ЕУ у овој области. На основу овог закона усвојени су или припремљени следећи
подзаконски акти:
-

-

Уредба о врстaма отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за
одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу,
опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након
спаљивања ("Сл. гласник РС", бр. 102/10 и 50/12);
Правилник о листи постројења за инсинерацију и ко-инсинерацију чији номинални
капацитет не прелази две тоне на сат ("Сл. гласник РС", бр. 7/19);
Уредба o Листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола, са документацијом која прати
прекогранично кретање ("Сл. гласник РС", бр. 102/10);
Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 92/10);
Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне
евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја,
начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде,
критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде ("Сл. гласник
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РС", бр 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 - др. правилник, 3/2014, 81/2014 - др. правилник,
31/2015 - др. правилник, 44/2016 - др. правилник, 43/2017 - др. правилник, 45/2018 - др.
правилник, 67/2018 - др. правилник, 95/2018 - др. правилник закон и 77/2021);
Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који
прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање ("Сл. гласник
РС", бр. 60/09);
Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као секундарне
сировине ("Сл. гласник РС", бр.60/09);
Правилник о листи мера превенције стварања отпада ("Сл. гласник РС", бр.ј 7/19);
Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење,
поновно искоришћење и одлагање отпада ("Сл. гласник РС", бр. 38/18);
Правилник о начину вођења и изгледу евиденције депонија и сметлишта на подручју
јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 18/18)
Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног
обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Сл. гласник
РС", бр. 17/17);
Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Сл.
гласник РС", бр. 114/13);
Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида, мерама надзора и
мониторинга животне средине на локацији ("Сл. гласник РС", бр. 1/12);
Правилник о листи POPs материја, начину и поступку за управљање POPs отпадом и
граничним вредностима концентрација POPs материја које се односе на одлагање 2019отпада који садржи или је контаминиран POPs материјама ("Сл. гласник РС", бр. 65/11 и
17/17);
Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи РСВ ("Сл. гласник РС",бр. 37/11);
Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења
коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и
поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа ("Сл. гласник РС",
бр. 99/10);
Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима ("Сл. гласник РС", бр. 98/10);
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл. гласник РС", бр.ј
98/10);
Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које
садрже живу ("Сл. гласник РС", бр. 97/10);
Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за
његово попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 7/20);
Правилник о садржини, начину вођења и изгледу Регистра издатих дозвола за управљање
отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 95/10);
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. гласник
РС", бр. 92/10);
Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима ("Сл.
гласник РС", бр. 86/10);
Правилник о управљању медицинским отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 48/19);
Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл. гласник РС", бр.ј 75/10);
Правилник o садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за
складиштење инертног и неопасног отпада ("Сл. гласник РС", бр. 73/10);
Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. гласник РС", бр.
71/10);
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-

Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног
отпада нa територији јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.61/10);
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр.56/10
и 93/19);
Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл. гласник РС", бр. 104/09 и
81/10);
Правилник о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом ("Службени гласник РС",
број 93 од 26. децембра 2019).

Закон о управљању амбалажом и амбалажним отпадом
Закон о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 36/09
и 95/18) уређује услове заштите животне средине 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. Законом је регулисана и увозна амбалажа, амбалажа која се производи,
односно ставља у промет и сав амбалажни отпад који је настао привредним активностима на
територији Републике Србије, без обзира на његово порекло, употребу и коришћени амбалажни
материјал. На основу овог закона усвојени су следећи подзаконски акти:
-

-

-

-

-

-

Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2020. до 2024.
године ("Сл. гласник РС", бр. 81/2020-7);
Правилник о хемикалијама за које је произвођач или увозник дужан да утврди кауцију за
појединачну амбалажу у коју је смештена та хемикалија и о висини кауције за одређену
амбалажу према врсти амбалаже или хемикалије која је у њу смештена ("Сл. гласник РС", бр.
99/10);
Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ("Сл.
гласник РС", бр. 21/10, 10/13 и 44/18 (др. закон);
Правилник о садржини и начину вођења Регистра издатих дозвола за управљање
амбалажним отпадом ("Сл. гласник РС", бр.ј 76/09);
Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова, кадмијума, живе и
шестовалентног хрома у амбалажи или њеним компонентама, изузецима од примене и року
за примену граничне вредности ("Сл. гласник РС", бр. 70/09);
Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану робу стављену
у промет за коју произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац није дужан да обезбеди
управљање амбалажним отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 70/09);
Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем
идентификације и означавања амбалажних материјала ("Сл. гласник РС", бр. 70/09);
Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се обавезно
обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење
("Сл. гласник РС", бр. 70/09);
Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са примерима за
примену критеријума и листи српских стандарда који се односе на основне захтеве које
амбалажа мора да испуњава за стављање у промет ("Сл. гласник РС", бр. 70/09);
Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања ("Сл. гласник РС", бр. 70/09);
Национална стратегија за укључивање Републике Србије у механизам чистог развоја Кјото
протокола за секторе управљања отпадом, пољопривреде и шумарства ("Сл. гласник РС", бр.
8/10).

Закон о локалној самоуправи
Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - други закон и 101/16 - други закон
и 47/18) уређује права и дужности јединице локалне самоуправе тврђене Уставом, законом, другим
прописом и статутом (изворни делокруг и поверени послови), као што су доношење програма
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развоја, урбанистичких планова, буџета и завршних рачуна; уређење обављања комуналних
делатности (одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија итд.); обезбеђење
организационих, материјалних и других услова за обављање комуналних делатности; старање о
заштити животне средине. Закон дефинише и начин финансирања јединица локалне самоуправе и
то из изворних јавних прихода општине и уступљених јавних прихода Републике (локалне комуналне
таксе, накнада за заштиту животне средине, приходи од концесионе накнаде за обављање
комуналних делатности и др.); дефинише и могућност сарадње и удруживања јединица локалне
самоуправе ради остваривања заједничких циљева, планова и програма развоја, као и других
потреба од заједничког интереса.
Закон о комуналним делатностима
Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) одређује комуналне
делатности и уређује опште услове и начин њиховог обављања, омогућава организовање и
обављање комуналних делатности за две или више општина, односно насеља, под условима
утврђеним законом и споразумом скупштина тих општина, те даје овлашћење општини или граду да
у складу са овим законом уређује и обезбеђује услове обављања комуналних делатности и њиховог
развоја и др.
Закон о планирању и изградњи
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11,
121/12 и 42/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон и 9/20) уређује услове и
начин планирања и уређења простора, услове и начин уређивања и коришћења грађевинског
земљишта и изградње и употребе 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.
Закон о заштити животне средине
Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09 (државни закон), 43/11,
14/16, 76/18 и 95/18-др. закон) прописује интегрисани систем заштите животне средине обухвата
акционе планове, услове и инструменте за одрживо управљање и очување природне равнотеже,
интегритета, разноликости и квалитета природних вредности и услова за опстанак живих бића,
превенцију, контролу, смањење и рехабилитацију свих облика загађења, промоције и коришћења
производа, процеса, технологија и пракси који имају мање штетан утицај на животну средину,
примену посебних кодекса понашања у управљању отпадом од његове производне тачке до
његовог одлагања, односно спречавање или смањење производње отпада, рециклаже, одвајање
секундарних сировина, материјале и коришћење отпада као горива, увоз, извоз и транзит отпада,
успостављање Агенције за заштиту животне средине, обука особља са циљем унапређења знања и
подизања свести, приступ информацијама и учешће јавности у процесу доношења одлука. Поред
тога, Закон прописује правило у управљању од стварања отпада до коначног одлагања, укључујући
превенцију, поновну употребу и рециклирање, прекограничну испоруку отпада.
Закон о процени утицаја на животну средину
Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) одређује поступак
процене утицаја на животну средину; начин израде и садржај студије о процени утицаја на животну
средину; учешће заинтересованих органа и организација и јавности; прекогранично обавештавање
за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину друге државе; одређује врсте
пројеката за чију се изградњу, односно реконструкцију и извођење обавезно врши процена утицаја
на животну средину; дефинише надзор и институцију која врши верификацију урађене процене.
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Закон о Стратешкој процени утицаја на животну средину
Закон о Стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10). Овим
законом уређују се услови, начин и поступак вршења процене утицаја одређених планова и
програма на животну средину, ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања
одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и
усвајања планова и програма.
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС", бр.
135/04 и 25/15), уређује услове и поступке за издавање интегрисане дозволе за постројења и
активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална
добра; одређује врсте активности и постројења; уређује надзор и друга питања од значаја за
спречавање и контролу загађивања животне средине.
Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација
Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука
и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Сл. гласник РС", бр. 38/09).
Закон о заштити од буке у животној средини
Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10) којим се уређују
субјекти заштите животне средине од буке; мере и услови заштите од буке у животној средини;
мерење буке у животној средини; приступ информацијама о буци; надзор и друга питања од значаја
за заштиту животне средине и људи.
Закон о заштити ваздуха
Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 10/13) којим се уређује управљање квалитетом
ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања
квалитета ваздуха као природне вредности од општег интереса која ужива посебну заштиту.
Закон о заштити природе
Закон о заштити природе („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18-др.
закон) којим се уређују заштита и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности
као дела животне средине.
Закон о водама
Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18-др. закон) прописује за које објекте
су потребни водопривредни услови и водопривредна сагласност у које спадају и индустријски
објекти из којих се испуштају отпадне воде у површинске и подземне воде или јавну канализацију,
уређује обавезу изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и објеката за одвођење и
испуштање отпадних вода, укључујући индустријске и комуналне депоније.
Осим напред наведених, релевантни за ову области су и:
•
•
•

Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 68/15 и 41/18);
Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19);
Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр.36/11, 99/11, 83/14 – други закон, 05/15,
44/18, 95/18 91/19).
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2.3.

Страна 65

Прописи јединице локалне самоуправе општине Владимирци
Одлуку о шестој измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима бр. 352-28/18-I од
14.06.2018.године („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 14/18),
овом одлуком утврђује, поред законом одређених комуналних делатности, као делатност од општег
интереса и друге комуналне делатности од локалног интереса, прописује услове и начин
организовања послова у вршењу комуналних делатности, као и услове коришћења комуналних
производа, односно услуга. Комуналним делатностима у смислу ове одлуке сматрају се:
пречишћавање и дистрибуција воде; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
одржавање чистоће у граду и насељима у општини; уређење и одржавање паркова, зелених и
рекреационих површина; одржавање улица, путева и других јавних површина у граду и другим
насељима и јавна расвета; одржавање депонија; уређење и одржавање гробља и сахрањивање;
одржавање пијаца; одржавање јавних простора за паркирање; и текуће инвестиционо одржавање
стамбених зграда.

2.4.

Технички стандарди ЕУ
Стандард постројења за третман отпада који треба достићи је дефинисан ЕУ прописима
(директивама, уредбама...) као и референтним документима о најбољим расположивим техникама
(енгл. BAT - Best Available Techniques). Референтни документи за индустријска постројења у ЕУ
израђују се као хоризонтална, који се примењују у свим секторима индустрије и вертикална, која се
односе на појединачне области индустрије. Европска комисија је објавила референтна документа
(BREF документи) о најбољим доступним техникама (BAT) за неколико индустрија, у којима су
наведени резултати размене информација између држава чланица и заинтересованих индустрија.
BREF документи одређују, за сваки индустријски сектор, оне технологије и технике које треба
сматрати најбољим доступним теникама (технологије и опрема) за смањење загађења и они
представљају техничку основу за правилан приступ за примену најбољих доступних техника (BAT).
Државе чланице ЕУ као и кандидати за улазак у ЕУ треба да уведу одговарајуће мере, како би
испуниле захтеве донетих директива ЕУ. BREF документа превасходно пружају смернице и
информације индустријском сектору и јавности, у погледу нивоа емисије, који се може постићи уз
примену одређене технике.
Интегрисано спречавање и контрола загађења (IPPC), које је било регулисано Директивом за
Интегрисано спречавање и контролу загађења 2008/1/EC (IPPC), сада се регулише директивом
2010/75/ЕУ о индустријским емисијама (IED), у коју су уграђене 7 раније донешених Директива, што
подразумева и IPPC и Директиве о спаљивању отпада (2000/76/EC). У већини случајева измене су
биле мале. Захтеви за спаљивање отпада и су-спаљивање сада су наведени у Поглављу IV Директиве
о индустријским емисијама (2010/75/ЕУ). Технички захтеви за постројења, која користе спаљивање
или су-спаљивање налазе се у Анексу VI.
Као и ранија IPPC директива, циљ IED-а је постизање високог нивоа заштите животне средине кроз
интегрисану дозволу за рад за одређена нова или постојећа индустријска и пољопривредна
постројења, која могу произвести висока загађења тзв. “IED" (раније IPPC) постројења. Директива
покрива широк спектар индустријских активности, међу којима је и спаљивање отпада. IED
побољшава и појашњава концепт BAT-а и уводи одредбе о минималној контроли заштите животне
средина постројења, преглед услова за издавање дозвола и извештавање о усклађености
постројења са прописима.
У циљу потпуне превенције и контроле загађења животне средине, Европска директива 2010/75/ЕУ
о индустријским емисијама прописује обавезне захтеве заштите животне средине које одређене
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делатности, са високим потенцијалом загађења у сектору енергетике, индустрије и управљања
отпадом морају испунити, како би постројење добило дозволу за рад.
Основна сврха Директиве је да одреди мере за спречавање или, где је могуће, смањење емисија
загађујућих материја или енергије (топлота, бука, вибрације) у ваздух, воду и земљиште и стварање
отпада, који је резултат активности индустријских постројења, укључујући и постројења за
управљања отпадом, са циљем постизања високог нивоа интегрисане заштите животне средине.
Према Директиви, свеобухватни приступ смањењу и контроли емисија у животну средину,
управљању отпадом, енергетској ефикасности и спречавању несрећа, као и генерално високи ниво
заштите животне средине, обезбеђује се IPPC дозволама заснованим на примени најбоље доступних
технологија (BAT) и задовољавању прописаних ГВЕ у животну средину. Свако постројење које је
стварни извор загађења, оператор постројења (правно или физичко лице које обавља или надзире
привредну делатност) је дужно да осигура редовно праћење емисија загађивача у животној средини
и предузме одговарајуће мере за смањење ових емисија испод прописаних граничних вредности.
Од могућих мера за минимизирање утицаја на животну средину, фокус је на мерама које се односе
на сам извор загађења, како би се спречило појављивање штетних емисија и генерисање отпада, а
затим и мере за смањење утицаја насталог загађења.
Неке депоније обухваћене Директивом 1999/31/EC о одлагању отпада, такође спадају у делокруг
Директиве IED (2010/75 / ЕУ). Као последица тога, захтеви из Анекса I Директиве о депонијама
замењују се граничним вредностима емисија, еквивалентним параметрима и техничким мерама на
основу најбољих расположивих технологија (БАТ), које захтева Директива о индустријским
емисијама.
Стандард који треба да достигну IED индустријска постројења за третман отпада, које покрива
Директива ЕУ 2010/75/ЕУ о индустријским емисијама, вреднују се у складу и са референтним
документима Европског бироа у Севиљи.
Постизање циљева из референтних докумената о најбољим доступним технологијама представљају
основ државним органима, која издају дозволе за рад индустријских постројења. Државе чланице
ЕУ припремају своја национална BREF докумената и њихов садржај прилагођавају ситуацији за
одређени сектор у својој држави.
У наставку су наведени најважнији Референтни документи за примену најбољих расположивих
техника, који се примењују за постројења за управљање отпадом:
•

•

IPPC референтни документ за набоље доступне технике (BREF) за спаљивање отпада из
августа 2006. године (Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on the
Best Available Techniques for Waste Incineration, August 2006). Овај BREF документ покрива
постројења за спаљивање отпада и неке термичке третмане отпада, као што су пиролиза и
гасификација. Документ се односи само на услове за постројења са процесом намерног
спаљивања отпада, а не отпада који се термички третира, нпр. процесе ко-инсинерације у
цементним пећима и великим постројењима за сагоревање. У току је процедура за
доношење новог референтног документа за спаљивање отпада, чији је нацрт урађен
децембра 2018. године (послат Форуму IED, ради давања мишљења).
IPPC референтни документ за набоље доступне технике за Велика постројења з сагоревање
према захтевима Директиве 2010/75/ЕУ (енг. Best Available Techniques (BAT) Reference
Document for Large Combustion Plants Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated
Pollution Prevention and Control)), 2017. год. BREF за велика постројења за сагоревање
односи се на активности наведене у Анексу I Директиве 2010/75/ЕУ, међу којима је и
употреба отпада у постројењима за ко-спаљивање отпада, за неопасан отпад са
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капацитетом преко 3 тоне на сат или за опасан отпад капацитета преко 10 тона дневно, и
важи само ако се процес одвија у постројењима за сагоревање са укупном номиналном
енергетском снагом од 50 МW или више. Документ садржи активности и примењене
технике за спречавање и контролу емисија из великих постројења за сагоревање. Отпад који
се ко-спаљује дефинисан је у члану 3(39), осим осталог отпада наведеног у члану 42 (2) (а)
(II) и (III) Директиве 2010/75 /ЕУ.
•

•

•

IPPC референтни документ за набоље доступне технике за Третман индустријског

отпада, према захтевима Директиве 2010/75/ЕУ (енг. Best Available Techniques (BAT)
Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated
Pollution Prevention and control)), 2018. год. Овај документ, заједно са другим BREF-овима
покрива активности везане за „управљање отпадом“, са фокусом на постројења, као на
пример, минимизирање количина и/или токсичности отпада произведеног на месту
настанка у индустријским постројењима. Документ не покрива BAT за депоније. Референтни
документ о најбољим расположивим техникама (BAT) за третман отпада садржи
информације о BAT за следеће процесе третмана отпада:
- механичка обрада металног отпада у шредерима;
- механичка обрада ЕЕ опреме која садржи испарљиве флуороугљоводонике и
хлороугљоводонике (енг. VFC и VHC);
- механичка обрада отпада, који има калоричну вредност;
- аеробна обрада отпада;
- анаеробна обрада отпада;
- механичко-биолошка обрада отпада (МБТ);
- физичко-хемијски третман чврстог и пастозног отпада;
- рерафинација отпадног уља;
- физичко-хемијска обрада отпада који има калоричну вредност;
- регенерација истрошених растварача;
- физичко-хемијска и / или биолошка обрада течног отпада на бази воде;
- регенерација/поновно искоришћење компоненти за смањење загађења / обрада
отпадних димних гасова (енг. FGT - Regeneration / recovery of pollution abatement
components / Flue-Gas Treatment (FGT) of waste)
- поновно искоришћење компоненти из истрошених катализатора (Recovery of
components from spent catalysts);
- обрада контаминиране ископане земље;
- третман отпада који садржи POPs материје;
- обрада отпада који садржи живу.
IPPC референтни документ за набоље доступне технике за мониторинг емисија у ваздух и
воду из IED постројења (енг. JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water
from IED Installations - Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution
Prevention and Control)), 2018 . Праћење емисија у ваздух и воду представља важан елемент
у спречавању и смањењу загађења из индустријских постројења и обезбеђење високог
нивоа заштите животне средине у целини. Овај документ приказује свеукупне информације
о праћењу емисије у ваздух и воду из IED постројења, којима се обезбеђују практична
упутства за примену закључака о најбољим доступним техникама (BAT) о мониторингу, како
би се помогло надлежним органима да дефинишу захтеве за праћења загађења у
дозволама за IED постројења.
Референтни документ о “Општим принципима мониторинга” из 2018. год. (енг. Integrated
Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the General Principles of
Monitoring, 2018). Документ садржи информације за надлежне органе који издају IPPC
дозволе и оператере IPPC постројења везано за испуњавање обавеза из ЕУ Директива у
погледу надзора испуњавања захтева индустријских емисија на месту настанка. У посебним
случајевима када процена показује да ће постизање BAT резултирати несразмерно високим
трошковима у односу на користи за животну средину, Директива допушта одступања од
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BREF-а у одређивању ГВЕ-а, при чему ГВЕ нису утврђена ни у ком случају премашивањем
минималних обавезујућих ГВЕ.
Коначни избор најприкладније најбоље доступне технике прати најзначајније критеријуме избора
из IED/IPPC Директиве и мора узети у обзир, не само еколошке користи које се очекују од вођења
најбоље доступне технике, већ и техничку и еколошку одрживост одговарајућих техника.
За процену процеса и активности оператера на депонијама о усаглашености са најбоље доступним
техникама, меродавна је Директива о депонијама (1999/31/ЕЗ), с обзиром да за активности
депоновања отпада не постоји референтни документ о најбољим доступним технологијама (BAT).

2.5.

Европски трендови у управљању отпадом
Темељи политике управљања отпадом у ЕУ садржани су у Резолуцији Већа Европе 97/C76/01) о
тематској стратегији управљања отпадом која се заснива на Оквирној директиви о отпаду
(75/442/EEC), новој Директиви о отпаду 2008/98/ЕС и 2006/12/EC и осталим прописима о управљању
отпадом у ЕУ. Утврђено је пет основних начела:
✓ хијерархија управљања отпадом,
✓ самодовољност постројења за одлагање,
✓ најбоље доступне технологије,
✓ близина одлагања отпада и
✓ одговорност произвођача отпада.
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Уз наведена, настоје се остварити и следећа начела:
•

•

•

•

•

Заједничка дефиниција отпада у свим државама чланицама. Дефиниција отпада из члана
1а. Оквирне директиве о отпаду обавезна 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 Европске листе отпада (раније 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 омогућава 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: тржишне накнаде за стварање отпада,
промет отпадом и његово одлагање; дозволе за емисије код производње отпада,
сертификати за рециклажу; посуде за паковање пића; увођење увозних дажбина на отпад
чије одлагање узрокује додатне трошкове итд.
Регулисање промета отпадом. 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/EEC (2008/89/ЕС).
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 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.
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3.

Основни подаци о Oпштини Владимирци

3.1.

Територија и становништво
Општина Владимирци административно припада Мачванском управном округу заједно са других 7
ЈЛС и простире се са својих 29 насеља (Табела 3.1-1) на површини од 338 km. Североистчну границу
представља река Сава у дужини од 28 km, источно граничи се са Београдским регионом (ГО
Обреновац), јужно се граничи са територијом општина Коцељева и Уб, а на западу са подручјем
Града Шабац. (Слика 3.1-1). Јужни део општине додирује огранке Влашића.

Слика 3.1-1. Административни положај општине Владимирци
Гравитира према граду Шапцу са најмањом удаљеношћу од 18km; Удаљеност до Града Ваљево –
43km, а до Београда 74km (до Обреновца 45km). Административни центар јесте варошица
Владимирци3, која поред осталих катастарских општина припада насељу руралног типа. 29
насељених места (катастарских општина – КО) организовано је у 31 месну заједницу (МЗ). (Табела
3.1-2)
Становништво
Према попису из 2011. године у општини је регистровано 17,462 становника, што је за 14,3% мање
у односу на попис из 2002. године. Према податку из Процене становништва по старости и полу,
30.06.2020.4 општина броји 15,307 становника што је у односу на попис из 2011. 12,3% мање
становника.
С обзиром да се овај План израђује 2021. године, дакле 10 година након пописа, податке о
становништву је потребно ажурирати према наредном попису уколико буде већих структурних
промена и/или миграција становиштва из појединих насеља, или пак насељавање у одређеним
насељима.

Указом његовог величанства краља Александра Карађорђевића 11.12.1924 године, средиште Општине Владимирци су
проглашени варошицом
4 Републички Завод за статистику: Процењен број становника за 2019, Exel tabela G202011181
3
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21.5% становника (Попис 2011.), односно 24.8% (Процена за 2019.) чини популација од 65 и више
године, дакле скоро 1/4 становништва чини старија популација коју катактерише смањен ниво
генерисања отпада услед смањења потребе за потрошњо добара (осим прехране) – која иначе
карактерише савремено друштво.
Просечна старост према попису 2011. године износила је 44.5 година, док према процени за 2019.
године5 износи 45.9 година. (Изнад просека за Мачвански регион – 43.8, и изнад просека за региона
Шумадије и Западне Србије – 43.9)
Табела 3.1-1. Основни подаци о становништву и домаћинствима према насељима
Укупан број
Број
Број домаћинс.
становника
домаћинс.
са 1 чланом
Насеље
Попис 2011
Попис 2011
Попис 2011
УКУПНО
17,462
5,835
1.
Белотић
477
147
23
2.
Бељин
486
158
39
3.
Бобовик
267
84
13
4.
Владимирци
1,662
591
141
5.
Власаница
418
139
43
6.
Вукошић
675
200
51
7.
Вучевица
106
36
6
8.
Дебрц
809
279
64
9.
Драгојевац
680
220
56
10. Звезд
817
261
69
11. Јазовник
472
155
34
12. Јаловик
1,600
556
152
13. Каона
277
91
22
14. Козарица
210
57
7
15. Крнић
487
155
37
16. Крнуле
921
297
77
17. Кујавица
198
58
11
18. Лојанице
527
177
38
19. Матијевац
666
203
43
20. Месарци
485
167
44
21. Меховине
547
155
27
22. Мровска
418
142
35
23. Ново Село
95
37
10
24. Пејиновић
203
75
28
25. Прово
2,041
745
206
26. Риђаке
357
119
20
27. Скупљен
859
308
90
28. Суво Село
352
115
22
29. Трбушац
350
108
29
*НП- нема доступног податка
Испод 100 становника
Испод 50 домаћинстава
Испод 20 једночланих домаћинстава
Испод 30 домаћинстава са 2-4 члана
Испод 30 домаћинства са 5 и више чланова

5

Број
домаћинс. са
2-4 члана
Попис 2011

Број
домаћинс. са
5 и више
чланова
Попис 2011

87
86
52
361
71
88
23
165
119
131
89
298
53
33
78
157
29
103
106
89
80
76
23
31
428
77
169
67
49

37
33
19
89
25
61
7
50
45
61
32
106
16
17
40
63
18
36
54
34
48
31
4
16
111
22
49
26
30

Републички Завод за статистику: Процењен број становника за 2019, Exel tabela G202011181
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Скоро половина насеља има између 200 и 500 становника, а значајан је податак да 11%, односно 3
насеља броје мање од 200 становника. Како је већ напоменуто, подаци датирају уназад једну
деценију, па је врло извесно да је према процени смањења броја становника од 2019. године, још
више насеља у категоријама испод 200 и 200-500 становника.

Слика 3.1-2: Процентуално исказан број насеља са распоном броја становника
Извор података: Републички Завод за статистику – Пописне табеле Пописа 2011 – 2-Домаћинства према
броју чланова по насељима

Просечна густина насељености на нивоу целе општине, према процени броја становника за 2019.
годину6 износи 46 становника на 1km2 (према подацима пописа 2011. износила је 45 ст./km2).
Међутим различита је у појединачним насељима (Табела 3.1-2) уз напомену да су подаци на нивоу
насеља доступни само у пописним табелама Пописа 2011. године.
Табела 3.1-2. Густина насељености по насељима општине Владимирци (коришћени подаци пописа 2011.
године и подаци из ГИС-а о површинама КО)
Насеље
Површина у Број становника
Густина
km2
– Попис 2011.
насељености
на 1 km2
УКУПНО
388
17,462
40.8
1.
Белотић
11.68
477
36.0
2.
Бељин
13.51
486
82.9
3.
Бобовик
3.22
267
187.5
4.
Владимирци
8.863
1,662
44.3
5.
Власаница
9.431
418
47.1
6.
Вукошић
14.34
675
16.6
7.
Вучевица
6.389
106
109.7
8.
Дебрц
7.378
809
54.1
9.
Драгојевац
12.56
680
64.6
10.
Звезд
12.65
817
48.3
11.
Јазовник
9.773
472
43.4
12.
Јаловик
36.90
1,600
29.3
13.
Каона
9.441
277
40.5
14.
Козарица
5.183
210
35.3
15.
Крнић
13.79
487
41.6
16.
Крнуле
22.14
921
80.2
17.
Кујавица
2.47
198
45.8
Општине и региони у Републици Србији 2020– ексел табеле, Републички завод за статистику https://www.stat.gov.rs/srcyrl/publikacije/?d=13&r=
6
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Лојанице
Матијевац
Месарци
Меховине
Мровска
Ново Село
Пејиновић
Прово
Риђаке
Скупљен
Суво Село
Трбушац

11.50
12.04
12.26
6.010
8.858
1.466
9.255
37.06
5.035
17.77
9.869
8.07

527
666
485
547
418
95
203
2,041
357
859
352
350

Страна 73

55.3
39.6
91.0
47.2
64.8
21.9
55.1
70.9
48.3
35.7
43.4
40.8

Према званичним доступним подацима у 2019. години нешто мање од једне трећине становника је
запослено (Табела 3.1-3), и то више мушкараца него жена. Учешће младих је мање од 20%. 84.5% је
запослено на териорији општине.
Највише запослености бележи се кроз регистроване индивидуалне пољопривреднике (32,6%),
потом у прерађивачкој индустрији запослено је (22.7%), у трговини на велико и мало и поправци
моторних возила (10.9%), образовању (6.4%), док у свим осталим делатностима је мање од 4%
запослених. На тржишту рада у 2019. години налазило се 878 особа.
Нето просечна зарада је 8,4% мања у односу на просек за Мачвански округ, и исто тако испод просека
Колубарског округа (мања за 12,1%) и Београдског региона (39,5% мања), од којих су 9 ЈЛС чланице
Регионалног система управљања отпадом.
Год.

2018
2019

Табела 3.1-3: Индикатори запослености зa 2018 и 2019. годину7
Број
Од тога
Учешће запослених
запослених
старости 15-29 година у
Мушкарци
Жене
укупној запослености, у
%

4,146
4,265

2,852
2873

1293
1392

17.5
18.9

Број
запослених
на 1000 ст.

262
274

Табла 3.1-4. Просечна нето зарада8
Општина/округ

Општина Владимирци
Мачвански огруг
Колубарски округ
Београдски регон

Нето зарада у 2019. г. у РСД

41,889
45,748
49,951
68,140

7 Подаци из ексел табела Општине и Региони у Републици Србији 2019 и Општине и Региони у Републици Србији 2020 Републичког
Завода за статистику https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/publikacije/?d=13&r=
8 Подаци из ексел табела Општине и Региони у Републици Србији 2020 Републичког Завода за статистику https://www.stat.gov.rs/srcyrl/publikacije/?d=13&r=
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Путна инфраструктура и повезаност насеља
Поред магистралних путева који Владимирце спајају са Шапцем, Обреновцем и Ваљевом,
асфалтирани су и некадашњи царски друмови у дужини од 120km, па је општина спојена са свих 29
насеља која јој припадају.
Табла 3.1-5. Дужина путева/савременог коловоза9

Укупно
Државни путеви I реда
Укупно/савремени коловоз
Државни путеви II реда
Укупно/савремени коловоз
Општински
свега
путеви
савремени коловоз

3.2.

2018. г
284.209
30.408

2019. г
284.209
30.408

37.191

37.191

216.61

216.61

117.85

128.23

Природне карактеристике
Територија општине се простире у просеку на 200m надморске висине, карактерише је благо
заталасан рељеф у плодној Мачви, равници на ободу Панонске низије. Мачва важи за природно
богат крај са педолошким саставом у којем преовлађује црница четврте класе.
На основу доступних података о климатским карактеристикама општине Владимирци, ово је
умерено континентално поднебље.
Географски положај условљава умерено континтално подручје, са извесним специфичностима, које
се манифестују као елементи субхумидне и микротермалне климе. Лета су умерено топла, а зиме
умерено хладне, најтоплији месец је јул, а најхладнији јануар. Појаве касних пролећних мразева и
раних октобарских су учестале и штетне за пољопривредну производњу која је доминантан вид
привређивања.
Годишња просечна вредност падавина је 662мм, највећа месечна вредност утврђена је у јулу 69мм
а најмања месечна вредност у фебруару 39мм. Просечна годишња учесталост снежних дана износи
22.1 дан у години, односно 17.4% од укупног броја падавинских дана. Падавине су неравномерно
распоређене у току године.
Од ветрова на подручју Владимираца је најучесталији северозападни ветар 15,62% са средњом
брзином од 3,4 m/s. Потом следи југоисточни ветар (учесталост 9,42%, брзина 2,7 m/s), западни ветар
(учесталост 8.99%, брзина 2,9 m/s), источни ветар (учесталост 8,71%, брзина 3,57 m/s). Велика је
учесталост и калми-тишина (47,17%).
Сеизмичност терена према сеизмичкој карти за повратни период од 500, 1000 и 10000 година за
подручје општине Владимирци износи 8о МСК скале.

Подаци из ексел табела Општине и Региони у Републици Србији 2020 Републичког Завода за статистику https://www.stat.gov.rs/srcyrl/publikacije/?d=13&r=
9
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3.3.

Страна 75

Привреда и индустрија
Привреда Општине Владимирци последњих година бележи стални тренд опадања привредних
субјеката. Захваљујући рудном потенцијалу највећи промет у привреди општине остварује
експлоатација кречњака, док је највише заступљена прерађивачка индустрија у области прераде
коже, затим прерада дрвета и млинска индустрија. Нешто мање су заступљена предузећа из области
услуга, занатство и прерада меса.
Трговина бележи константан број трговачких радњи и то углавном са робом широке потрошње док
су од специјализованих трговина највише заступљене пољопривредне апотеке. У протеклих
двадесетак година привредни субјекти који су били носиоци развоја су девастирани и по извршеној
приватизацији нису били у стању да наставе развојни тренд општинске привреде. То је довело до
велике незапослености становништва, што производи миграциона кретања која одводе и младу
образованију популацију у правцу развијенијих средина и урбаних центара.
Водећа привредна грана – пољопривреда учествује у стварању народног дохотка са око 65-70%
друштвеног производа. Учешће активног пољопривредног становништва у укупном становништву
изразито је високо (3.763 пољопривредна газдинства)10 што значи да пољопривреда има огроман
активан људски потенцијал што представља један од основних покретача привредног развоја.
Педолошка структура земљишта даје могућност за развој воћарства, узгој крмног биља па самим
тиме и развој сточарства. Већина пољопривредних газдинстава се бави сточарском производњом и
то говедарством, свињарством и овчарством кроз производњу свежег меса и млека. Имајући у виду
да се од укупних ораничних површина на подручју општине под природним ливадама, пашњацима
и крмним биљем налази више од 60% обрадивог земљишта, намеће се јасан закључак да развој
сточарства има добру перспективу на подручју општине.
Воћарска производња на подручју општине доста је заступљена, посебно за узгој јагодичастог воћа
и шљива Имајући у виду повољне агроклиматске прилике и састав земљишта, све културе у
воћарској производњи углавном се не третирају заштитним средствима, па се могу сматрати
органски здравом храном.
Пољопривредне површине на подручју општине Владимирци заузимају 27.031,81 хектара или 80%
од укупне површине општине док се према подацима из 2018. године користи 20.004 хектара, и то:
17.190 хектара су оранице и баште (85,9%), 610 хектара је под засадима воћа (3%), 10 хектара
винограда (0,05%) и 2053 хектара су ливаде и пашњаци (10,3%).
Начин коришћења пољопривредног земљишта је углавном екстензиван. Упоређивањем података из
Пописа пољопривредног земљишта 201211 и података Републичког завода за статистику за 2018.
годину (Анкета о структури пољопривредних газдинстава) приметно је опадање биљне
пољопривредне, док се повећавају површине пашњака и ливада и шумске обрасле површине 12.
Бележи се пораст бављења сточарством: број говеда и свиња увећан за око 15%, оваца за 42%,
живине 67,7%.13
Табела 3.1-5. Упоредни преглед података Пописа 2012 и Анкете 2018. године

Општине и региони у Републици Србији: Пољоприпривреда – Анкета о струкури пољопривредних газдинстава 2018; Аутори: С.
Грујичић и Л. Радојчић; Републички Завод за статистику, Београд, ISSN 2217-7981
Републички завод за статистику, Пописни резултати (ниво насеља) - Земљиште према категоријама коришћења, 2012
http://popispoljoprivrede.stat.rs/?page_id=6221
12 Шумско земљиште према Попису 2012. године износи 2.766,4 хектара, а према подацима из 2018, обрасла шумска површина
износи 3925,72 хектара
13 Изведено из упоредних података Пописа пољопривреде 2012 и Анкете о структури пољопривредних газдинстава 2018)
10

11
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Број пољопривредних
газдинстава
Број пољопривредних
газдинстава
Расположиво пољопривредно
земљиште у хектарима
Оранице и баште (са
окућницом) – у хектарима
Воћњаци – у хектарима
Виногради – у хектарима
Ливаде и пашњаци – у
хектарима

3.4.

Попис 2012

Анкета 2018

4.477

3.763

27.031,81

20.004

18.628,98

17.190

897,37
6,94

610
10

1,681,03

2,053

Умањење/
увећање у %
15,9% мање
26% мање расположивог
пољопривредног земљишта
7,7% мање ораница и башта
30,6% умањени засади воћа
32% умањено земљиште под
засадима винограда
18,1% повећане површине

Животна средина
Општина Владимирци нема изграђених индустријских капацитета који би угрожавали животну
средину, тако да је јасан закључак да је квалитет животне средине на задовољавајућем нивоу.
Највећи загађивачи су изграђени канализациони систем у Владимирцима у укупној дужини од 2.5
километара, септичке јаме, термоелектрана Никола Тесла и индивидуалне котларнице (када је у
питању аерозагађење), комунална општинска депонија чврстог отпада (и дивље депоније), су
загађења најзначајнијег ресурса за развој општине, пољопривредног земљишта, неконтролисаном
употребом пестицида и минералних ђубрива.
На територији општине се налази Специјални резерват природе „Орлача“ у насељу Прово коме је
према податку из Стратегије одрживог развоја општине Владимирци 2012-2022 Одлуком Скупштине
општине укинут статус заштите. Резерват се налази на малој удаљености од ТЕНТ Б депоније и трпи
притиске загађивања ваздуха честицама пепела.
Водоснабдевање се врши из два изворишта, Риђаке и Суво Село, укупног капацитета 200 литара у
секунди здраве воде за пиће, хемијски и бактериолошки исправне. Највећи проблем у
водоснабдевању представља резервоарски простор, азбестно-бетонски цевовод је дотрајао и у
веома лошем стању. Недостаје и савремено превентивно деловање у смислу заштите и очувања
квалитета воде до крањег корисника. Неопходно је потребна замена азбестно-цементних цеви у
дужини од око 200 km. Урађен је пројекат реконструкције и у току је обезбеђивање финансијских
средства за извођење радова замене азбестних цеви.
Отпадне воде сакупљају се једино у варошици Владимирци где постоји изграђен канализациони
систем у дужини од 2.5 километара а испуштање отпадних вода врши се у локални поток без
претходног пречишћавања. У осталим насељеним местима отпадне воде сакупљају се у септичке
јаме или се слободно испуштају у водотоке и околне терене.

Укупне испуштене
Отпадне воде1),
хиљ.m³

1.072

Табела 3.3-1. Отпадне воде
Испуштене отпадне
Пречишћене
воде у системе за
отпадне воде,
одвођење отпадних
хиљ.m³
вода, хиљ.m³

192

-

Број домаћинстава
прикључених на
канализациону
мрежу

410

Извор података: Општине и региони у Републици Србији: Животна средина, 2019; Аутор: Н. Цукавац;
Републички Завод за статистику, Београд, ISSN 2217-7981
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4.

Страна 77

Анализа стања у управљању отпадом
Систем садашњег управљања отпадом укључује основне информације о:
• количинама и саставу отпада,
• учесницима у сакупљању и транспорту отпада,
• техничкој опремљености (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.
Отпад из домаћинстава (комунални отпад) се уобичајено не сматра опасним отпадом, обзиром да
се састоји од материјала којим је пре коначног одлагања руковао појединац. Међутим, ова врста
отпада може веома да варира у саставу, а то у великој мери зависи од начина живљења
„произвођача“ отпада. Амбалажа чини значајан део комуналног отпада. Следе материјали који су
одбачени при припремању хране као што су љуске од воћа и поврћа, остаци од меса, кости и слични
материјали се не могу рециклирати.
Присутно у комуналном отпаду је и следеће:
• батерије и други електро материјал,
• канте и конзерве са остацима боје,
• уља,
• хемикалијама за домаћинства,
• агенсе за стерилизацију,
• лекове, итд.

Слика 4-1. Просечан процентуални састав отпада у једној канти

Иако ове компоненте представљају мали удео у комуналном отпаду, оне су нарочито
проблематичне зато што имају карактеристике опасног отпада, хемијски су нестабилне, а поступак
њихове рециклаже или регенерације је веома скуп. Ту се даље могу наћи одбачене пелене и
марамице за бебе, животињски измет који се брзо деградира и постаје агресиван због дејства
мириса. Велики проблем су и гамад, муве и птице које нападају овај отпад.
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Разлози који су горе набројани указују на то да је неопходна контрола и посебна пажња у вези са
управљањем комуналним отпадом, као и да је неопходно развити методе при руковању отпадом,
који су у складу са заштитом човекове околине. 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.

Слика 4-2. Раздвајање отпада на месту настајања селекцијом отпада који је рециклабилан

4.1.

Институционални оквир
Институционални оквир чине утврђене и уређене одговорности и функције надлежних органа,
организација и служби у управљању отпадом. У складу са Законом о управљању отпадом
("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон), јединице локалне
самоуправе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

припремају регионалне планове управљања отпадом, усклађене са Стратегијом
управљања отпадом и у сарадњи са осталим општинама;
доносе планове управљања отпадом општина, усклађене са Стратегијом управљања
отпадом;
просторним плановима утврђују локације за грађевине и постројења за управљање
отпадом;
удружују се са другим општинама у циљу заједничког управљања отпадом;
спроводе санацију и затварање одлагалишта сагласно плану управљања отпадом и уз
суфинансирање;
стимулишу куповину еколошки прихватљивих производа;
организују сакупљање и сигурно одлагање отпада у складу са стандардима и планом
управљања отпадом општине/града;
системски едукују и информишу општинске структуре и становништво;
омогућују одвојено сакупљање секундарних сировина и органског отпада, и
организују превоз до центара за управљање отпадом;
достављају податке у складу с прописима.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе, у складу са Законoм о управљању отпадом:
•
•
•

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

Јединице локалне самоуправе
На локалном нивоу јединице локалне самоуправе су одговорне за усвајање локалних планова
управљања отпадом. Њихово оснивање регулисано је Законом о локалној самоуправи.
Јединице локалне самоуправе: уређују, обезбеђују, организују и спроводе управљање
комуналним, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији; уређују поступак
наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом; издају
дозволе, одобрења и друге акте у складу са Законом о управљању отпадом, воде евиденцију и
податке достављају министарству/Агенцији за заштиту животне средине Србије. На захтев
министарства или надлежног органа аутономне покрајине дају мишљење у поступку издавања
дозвола, врше надзор и контролу мера поступања са отпадом и врше и друге послове утврђене
Законом о управљању отпадом. Заједничко управљање отпадом може се успоставити преко
скупштине две или више јединица локалне самоуправе. Скупштине са најмање 250.000
становника који живе на својој територији су у обавези да израде регионални план управљања
отпадом, који ће дефинисати заједничке циљеве у управљању отпадом, у складу са Стратегијом
управљања отпадом Србије.
Стручне организације за испитивање отпада
Стручне организације и друга правна лица, овлашћени за узорковање и карактеризацију према
обиму испитивања за која су акредитована у складу са законом о управљању отпадом, врше
испитивања отпада ради класификације отпада за прекогранично кретање, третман отпада
и одлагање отпада. Карактеризација отпада врши се само за опасан отпад и за отпад који
према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад, осим отпада из
домаћинства.
Надлежност управљање комуналним отпадом у општини Владимирци
Послове управљања комуналним отпадом на територији општине Владимирци обавља ЈКП
''Извор'', у складу са Одлуком о комуналним делатностима (''Сл. лист општина: Богатић,
Владимирци, Коцељева'', бр. 28/97) и Одлуку о шестој измени и допуни Одлуке о комуналним
делатностима бр. 352-28/18-I од 14.06.2018.године („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр. 14/18)). Спровођење надзора над пословима који су у вези са
управљањем отпадом повереном је надлежном општинском инспекцијском органу.

4.2.

Количине, врсте и састав комуналног, комерцијалног и индустријског отпада
Отпад се ствара у домаћинствима, производним капацитетима и пословним објектима, трговинама,
образовним институцијама, здравственим установама, органима локалне самоуправе и др.
Проблематика управљања отпадом на подручју општине уклапа се у стање које је присутно и у
окружењу.
Потпуни и прецизни подаци о количини комуналног отпада, нарочито у смислу утврђиивања
количине комуналног отпада који се генерише и његовог морфолошког састава не постоје и ово
представља проблем како у општини, тако и за регион који се определио за регионано управљање
отпадом. Основни проблем недовољне поузданости процене количина отпада који настаје јесте
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недостатак података о квалитативној и квантитативној анализи отпада. Методологија за
прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне
самоуправе је дефинисана Правилником о методологији за прикупљање података о саставу и
количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС",
бр.61/10). Мерење и одређивање морфолошког састава отпада се не врши, јер на несанитарној
депонији и не постоји колска вага, па су количине углавном процењене на основу запремине и броја
турнуса возила, која отпремају отпад на депонију. Отпад се одлаже на општинску несанитарну
депонију без икаквог третирања, док је примарна селекција још увек није успостављена. Количина
отпада, која се одлаже на дивље депоније се не може са прецизношћу утврдити.
Услугама сакупљања отпада из домаћинстава нису покривена сва насеља општина Владимирци,
због чега становништво којем није обезбеђено сакупљање отпада одлаже отпад на дивље депоније.
Неопасан индустријски отпад, који се састоји од органског и неорганског отпада, се такође одлаже
на сметлишта. Поред тога, иако је строго забрањено, опасан отпад се такође одлаже на сметлишта
(отпадна уља, батерије и акумулатори, отпадна возила, електрични и електронски отпад,
флуоресцентне светиљке, PCB/PCT, производи који садрже азбест, итд.). Мешањем комуналног и
индустријског отпада тешко је утврдити њихове количине.
4.2.1.

Количине комуналног отпада

У општини Владимирци се не води прецизна евиденција о количинама отпада који се сакупи,
транспортује и одложи на општинску депонију Бобовик, а нема података ни о карактеристикама и
саставу створеног комуналног отпада, а ови подаци и информације су неопходни у циљу одрживог
начина управљања отпадом.
Процене количина генерисаног отпада у општини Владимирци, као и анализе досадашњег начина
поступања са отпадом су разматране у оквиру Извештаја о количинама и морфолошком саставу
комуналног отпада за 11 градова и општина Колубарског региона за управљање отпадом (ФТН Нови
Сад/2013) и приликом израде Студије изводљивости за регионални центар за управљање отпадом
Каленић (CBA, birPRO/2014).
За потребе израде Локалног плана управљања отпадом су тражени ажурирани подаци о количини и
морфолошком саставу отпада, такође и подаци о степену покривености територије услугама
сакупљања отпада за 2020/2021 годину. ЈКП „Извор“ не поседује тачне тражене податке, те су подаци
о количинама и саставу отпада, осим што су истраживани, у већини преузети из „Регионалног плана
управљања отпадом за 11 градова и општина колубарског региона за период од 2019-2029 године“.
Само 1.270 домаћинстава је у систему организованог сакупњања отпада, што представља 21,4%
домаћинстава (ако узмемо податке о броју домаћинстава из пописа 2011. године). Према податку из
Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина колубарског региона за период од
2019-2029. године око 20% становништва је обухваћено системом организованог сакупљања (Табела
4.2.1-1)
Табела 4.2.1-1. Основни подаци о становништву у општини Владимирци и количини генерисаног отпада,
обухвату становништва организованим прикупљањем

Општина Владимирци
Број становника*

17.462

Број домаћинстава

5.835

Број домаћ. обухваћен организованим прикупљањем отпада*

1.270

Обухват организованим прикупљањем у %
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Количина (t/год)

2.100

Количина (t/дан)

5.74

Количина (m³/год)

5.460

Количина (m³/дан)

14.92
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*Попис 2011

У Табели 4.2.1-2 су приказане руте одношење комуналног отпада на општинску депонију Бобовик по
данима, а на Графикону (Слика 4.2.1-1) приказане су процењене количине и просечан састав
комуналног отпада који се сакупља на територији општине Владимирци (домаћинства и правна
лица).
Комунални отпад се прикупља на територији урбане зоне Владимирци, (канте од 120 литара и
контејнери од 1,1m³). У неким месним заједницама, отпад се одвози из контејнера (запремине
1,1m³) који су распоређени по месним заједницама и то: Крнуле, Власаница, Дебрц, Крнић, Суво
село, Месарци, Бељин, Каона, Белотић, Матијевац, Лојанице, Меховине, Звезд, Прово. Контејнери
се редовно празне али због недостка опреме - ауто смећара, ипак (али не често) долази и до
кашњења планираног пражњења контејнера. ЈКП „Извор“ не поседује контејнер од 5m³ и 7m³ јер не
поседује потребну опрему (камионе накладаче) за такву врсту контејнера.
Табела 4.2.1-2. Одношење комуналног oтпада и њихове руте-туре, аутосмећара
и трактора ЈКП „Извор“ Владимирци

Дани у недељи
Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Број возила и тура на
дан
1 смећар - 1 тура
1 смећар - 2 тура
1 смећар - 3 тура
Трактор
Трактор
Трактор
1 смећар - 1 тура
1 смећар - 2 тура
1 смећар - 3 тура
Трактор
Трактор
Трактор
1 смећар - 1 тура
1 смећар - 2 тура
1 смећар - 3 тура
Трактор
Трактор
Трактор
1 смећар - 1 тура
1 смећар - 2 тура
1 смећар - 3 тура
Трактор
Трактор
Трактор
1 смећар - 1 тура
1 смећар - 2 тура
1 смећар - 3 тура
Трактор
Трактор
Трактор
Трактор

Рута

Владимирци – Владимирци варошица
Владимирци - фабрика
Владимирци -Крнуле
Владимирци -Владимирци
Владимирци -Владимирци
Владимирци -Владимирци
Владимирци - Власаница
Владимирци - Дебрц
Владимирци -Дебрц
Владимирци -Владимирци
Владимирци -Владимирци
Владимирци -Владимирци
Владимирци –Крнић
Владимирци –Суво Село
Владимирци –Месарци, Бељин
Владимирци -Владимирци
Владимирци -Владимирци
Владимирци -Владимирци
Владимирци -Каона
Владимирци –Белотић, Матијевац, Лојанице
Владимирци –Меховине, село Владимирци
Владимирци –Владимирци
Владимирци –Владимирци
Владимирци -Владимирци
Владимирци -Скупљен
Владимирци –Звезд
Владимирци -Прово
Владимирци -Владимирци
Владимирци -Владимирци
Владимирци -Владимирци
Владимирци -
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Субота
Недеља

1 смећар - 1 тура
Трактор
1 смећар - 1 тура
Трактор

Број 6

Владимирци Владимирци Владимирци –Владимирци варошица
Владимирци -

Код индивидуалних домаћинстава може доћи до померања за један дан, због временских услова и
осталих непредвиђених околности.
Сакупљени отпад се одлаже на општинску депонију Бобовик, која није санитарно уређена.

Укупно, t/год
Остало
Фини елементи
Текстил
Гума
Композитни материјали (картон/восак,…
Метал – остали неферозни метали…
Метал-Алуминијум. конзерве
Метал- ферозни остали
Метал-ферозни амбалажни
Остала пластика
Пластичне кесе
Друга пластични отпад
ПЕТ амбалажа
Биоразградив отпад
Стакло
Папир и Картон
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Слика 4.2.1-1. Количине и просечан састав прикупљеног и депонованог
комуналног отпада по компонентама
Табела 4.2.1-3. Процењене количине и просечан састав комуналног отпада (ЈКП)

Количине продукованог отпада по компонентама t/год.
Папир и Картон
Стакло
Биоразградив отпад
ПЕТ амбалажа
Друга пластични отпад
Пластичне кесе
Остала пластика
Метал-ферозни амбалажни
Метал- ферозни остали
Метал-Алуминијум. конзерве
Метал – остали неферозни метали (алуминијум, бакар и др.)
Композитни материјали (картон/восак, картон/алуминијум)
Гума
Локални план управљања отпадом Општине Владимирци за период 2021-2031

295.95
68.84
555.86
77.59
30.89
92.36
96.77
8.1
6.54
5.26
27.86
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23.11
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Текстил
Фини елементи
Остало
Укупно, t/год

233.72
98.92
441.02
2.100

Табела 4.2.1-4. Процењене количине и просечан састав прикупљеног
и депонованог комуналног отпада

Морфолошки састав отпада

%

Папир и картон
Стакло
Биоразградиви отпад
ПЕТ амбалажа
Други пластични амбалажни отпад
Пластичне кесе
Остала пластика
Метал-ферозни амбалажни
Метал- ферозни остали
Метал-Алуминијум конзерве
Метал – остали неферозни метали (алуминијум, бакар и др.)
Композитни материјали (картон/восак, картон/алуминијум)
Гума
Текстил
Фини елементи
Остало
Укупно

14,09
3,28
26,47
3,69
1,47
4,4
4,61
0,39
0,31
0,25
1,33
1,77
1,1
11,13
4,71
21,00
100

Папир и картон
Стакло
Биоразградиви отпад

14%

21%

3%

ПЕТ амбалажа
Други пластични амбалажни отпад
Пластичне кесе

5%

Остала пластика
Метал-ферозни амбалажни

26%

11%

Метал- ферозни остали
Метал-Алуминијум конзерве

5%

1%

Метал – остали неферозни метали
(алуминијум, бакар и др.)
Композитни материјали (картон/восак,
картон/алуминијум)
Гума

4%

2%

Текстил

1%
0%

0%
0%

1%

4%

Фини елементи
Остало

Слика 4.2.1-2. Процењене количине и просечан састав прикупљеног и депонованог комуналног отпада у %
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4.2.2.

Количине комерцијалног, индустријског и осталог отпада

У складу са Законом о управљању отпадом, сваки произвођач отпада дужан је да изврши
испитивање, класификацију и категоризацију насталог отпада. Опасан отпад и отпад који по свом
пореклу, месту настанка и карактеристикама може бити опасан испитује се од стране овлашћених
лабораторија, зависно од предвиђеног начина збрињавања. Због изузетне важности поседовања
добре и поуздане евиденције информација о количинама отпада који се у одређеном индустријском
комплексу или другим производним и услужним капацитетима произведе, у складу са Чланом 75.
Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон,
72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон),
а ради праћења квалитативних и квантитативних промена у животној средини и предузимања мера
заштите у животној средини, воде се национални и локални регистри извора загађивања животне
средине, у складу са законом. Привредни субјекти су дужни да воде и чувају дневну евиденцију о
отпаду и достављају редовни годишњи извештај Агенцији, о отпаду који производе у току своје
делатности и начину поступања са произведеним отпадом, на начин и у роковима утврђеним у
складу са законом.
Национални регистар извора загађивања животне средине (НРИЗ), води Агенција за заштиту
животне средине и он представља скуп информација и података о изворима загађивања медијума
животне средине, односно, представља регистар свих људских активности које могу да имају
негативан утицај на квалитет животне средине на неком простору, што укључује и загађивање
отпадом. Локални регистар извора загађивања животне води надлежни јединице локалне
самоуправе. Податке за регистре, загађивачи отпадом достављају на Обрасцу бр. 5 у складу са
Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и
методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података најкасније до 31. марта текуће године
за податке из претходне године и то за: 1) Национални регистар, Агенцији за заштиту животне
средине, 2) Локални регистар, надлежном органу локалне самоуправе. Заступљене су у значајним
количинама и друге врсте отпада, као што је отпад настао радом постројења за пречишћавање
отпадних вода, отпад са фарми, као и отпадни метали и отпад који настаје обрадом, метал, дрво,
гума.
Произвођачи отпада, који достављају податке Агенцији за заштиту животне средине и локалној
самоуправи, углавном поштују одредбе Закона о управљању отпадом и опасан отпад у извештајној
години предају овлашћеним оператерима на даљи третман, складиштење или се отпад извози.
Међутим моноги произвођачи отпада нису извршили своју законску обавезу да произведен отпад
евидентирају и пријаве Агенцији за заштиту животне средине.
На основу података преузетих са сајта http://www.sepa.gov.rs/DostavljanjePodataka о произвођачима
отпада - индустрија и установе, урађена је анализа врсте и количине генерисаног опасног и
неопасног индустријског и комерцијалног отпада генератора отпада који су доставили податке за
НРИЗ за 2020. годину, а послују на територији општине Владимирци.
Табела 4.2.2-1. Преглед значајнијих привредних субјеката који послују на територији општине Владимирци
код којих се очекује генерисање неопасног и опасног отпада

Р.Б
1
2

Назив привредног субјекта
„Europolis Plus“ Месарци
„Gilbaco Acis“ д.о.о. Месарци

3

„PUTD Nedeljković“ д.о.о. Звезд

4

„Livnica Ivaal“ d.o.o. Скупљен

Делатност
Предузеће за обраду метала
Поправка и ремонт пумпи за бензин и дизел гориво,
чишћење резервора са пумпи
Поправка и ремонт пумпи за бензин и дизел гориво,
чишћење резервора са пумпи
Израда алуминијумских одливака у песку и
челичним кокилама
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5
6
7
8
9

„Progetti“ д.о.о. Владимирци
„Đorđo S“ д.о.о. Владимирци
„Ivajan“ д.о.о. Владимирци
„Univerzal“ д.о.о. Скупљен
Сервис Алексић

10
11
12

„Lal Linea Verde“ д.о.о. Debrc
„ Nice Farm“
„Premium Chiken“ д.о.о. 1Звезд
„Premium Chiken“ д.о.о. 2Звезд
„Avi Prom 2011“ д.о.о. Звезд
„Tribeh Top Kail“ Јазовик

13
14
15

Страна 85

Производња обуће
Производња обуће
Рециклажа паластике
Гумирање процесне опреме
Сервисирање пупи за високи притисак (за
аутомобиле)
Производња поврћа и прерада
Фарма свиња
Фарма кокошака
Фарма кокошака
Фарма кокошака
Каменолом

Табела 4.2.2-2. Kоличине опасног и неопасног индустријског и комерцијалног отпада по произвођачима
отпада који су доставили податке за НРИЗ за период 2018-2020 г., а послују на територији општине
Владимирци (посебни токови отпада)

НЕОПАСАН ОТПАД

Предузеће
Привредно друштво за
производњу обуће
"PROGETTI" д.о.о.
Друштво за
производњу,трговину и
„ĐORĐO S“ д.о.о.
Предузеће за
производњу, промет и
услуге „ALFA SORB“ д.о.о.
ЗВЕЗД

индексни
број
04 01 09
04 01 09
10 11 12

Количина/t.

Опис
отпад од кројења и
завршне одредбе 04 01
09
отпад од кројења и
завршне одредбе 04 01
09
отпадно стакло
другачије од оног
наведеног у 10 11 12

2018

2019

2020

2.2

3.5

2.1

1.4

0.7

0.8

10.0

24.0

29.8

ОПАСАН ОТПАД

Предузеће
Дом здравља Владимирци

индексни
број
09 01 01*

Дом здравља Владимирци

09 01 04*

Привредно друштво за
производњу обуће
"PROGETTI" d.o.o.

15 01 10*

Дом здравља Владимирци

18 01 03*

Количина/t
Опис

2018

2019

2020

раствори развијача и
активатора на бази воде
09 01 01*
раствори средстава за
фиксирање 09 01 04*
амбалажа која садржи
остатке опасних
супстанци или је
контаминирана опасним
супстанцама 15 01 10*
отпади чије сакупљање
и oдлагање подлеже
посебним захтевима
због спречавања
инфекције

0.0

0.4

0.0

0.0

0.4

0.0

2.8

1.4

1.3

1.2

1.1

1.2

Произведен отпад, до предаје овлашћеним оператерима са дозволом за поступање одређеном
врстом отпада, власници отпада привремено складиште унутар предузећа. Складишта отпада треба
да буду изграђена и да се отпад у њима складишти у складу са Правилником о начину складиштења,
паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. гласник РС”, бр. 92/10), који уређује начин поступања
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са опасним отпадом, односно у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта,
складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
("Сл. гласник РС", број 98/10).
Инспектори задужени за контролу примене заштите животне средине дужни су да врше контролу и
начин складиштења произведеног отпада у предузећима и установама. Отпад који се не може на
одговарајући начин збринути на територији РС, извози се.
Привредни субјекти који имају опасни отпад или амбалажу од опасног отпада, отпад предају
оператерима који имају дозволу за ову врсту отпада, односо поступају са овом врстом отпада на
законом прописан начин.

4.3.

Посебни токови отпада
Чланом 5. Закона о управљању отпадом дефинисани су посебни токови отпада који представљају
кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од
електричних и електронских производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, преко
сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију. Истим Законом у поглављу VII Управљање посебним токовима отпада, у члановима од 47. до 58. прописан је начин управљања
појединим посебним токовима отпада, као и обавеза извештавања власника ових врста отпада и
достављања одговарајућих података Агенцији за заштиту средине. Чланом 75. регулисан је
поступак извештавања.

4.3.1.

Истрошене батерије и акумулатори

Батерије или акумулатори означавају сваки извор електричне енергије произведене директним
претварањем хемијске енергије, а који могу да се састоје од једне или више примарних батеријских
ћелија (које се не могу пунити), или једне или више секундарних батеријских ћелија (које се могу
пунити), док су истрошене батерије или акумулатори они који се не могу поново користити и
представљају отпад, а намењени су третману односно рециклирању. и акумулатори се класификују
као опасан отпад у групу са индексним бројем отпада 16 06, и то од 01 до 03 и 06, према Каталогу
отпада.
Прецизни подаци о генерисаних отпадних батерија не постоје. Истрошене батерије које се генеришу
у домаћинствима, углавном завршавају на депонијама комуналног отпада. Не постоји организовани
систем управљања истрошеним батеријама.
4.3.2.

Отпадна уља

Отпадним уљима 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. Отпадно јестиво
уље јесте уље које настаје обављањем угоститељске делатности, у индустрији, трговини и другим
сличним делатностима. Према Каталогу отпада, отпадна уља се налазе у више група, али су највећим
делом обухваћена индексним бројевима 12 и 13.
Не постоји уређен систем сакупљања отпадних уља. У општини Владимирци постоји оператер који
има дозволу надлежног органа за сакупљање и транспорт отпадних уља али не и за
складиштење/третман отпадних уља. У процедури је исходовања дозволе. Део отпадних уља се
нелегално сакупља и користи, најчешће у енергетске сврхе. Правна субјекти који послују на
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територији општине Владимирци, нису пријавили Агенцији за заштиту животне средине,
генерисање отпадних уља.
4.3.3.

Отпадне гуме

Отпадне гуме јесу гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, мотоцикала и др.),
пољопривредних и грађевинских машина, приколица, вучених машина и сл. након завршетка
животног циклуса, односно гуме које власник одбацује због оштећења, истрошености или других
разлога. Отпадне гуме разврстане су у групу отпада са индексним бројем 16 01 03, према Каталогу
отпада. Не постоји организовани систем управљања отпадним гумама.
4.3.4.

Отпад од електричне и електронске опреме

Производи којима је за рад потребна електрична енергија или електромагнетно поље, као и опрема
за производњу, пренос и мерење струје или јачине електромагнетног поља чине електричну и
електронску опрему и уређаје. Отпад од електричне и електронске опреме укључује опрему и
уређаје које власник жели да одбаци, као и склопове и саставне делове који настају у индустрији.
Отпад од електричне и електронске опреме према Каталогу отпада разврстан је у групу са индексним
бројем отпада 16 02 и 20 01.
Отпад од електричних и електронских производа чине отпадни апарати из домаћинстава
(телевизори, радиоапарати, фрижидери, замрзивачи итд.), рачунари, телефони, касетофони итд.
Већина овог отпада спада у опасан отпад, због компоненти које садржи. Не постоје егзактни подаци
о количинама отпада од електричних и електронских производа који се генерише током једне
године у Општини Владимирци.
4.3.5.

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу

У општини Владимирци, за отпадне флуоресцентне цеви, које садрже живу из индустрије, не постоје
подаци да се предају овлашћеним оператерима на даље збрињавање.
Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу се, заједно са комуналним отпадом, одлажу на
општинску депоније.
4.3.6.

Отпад контаминиран дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs отпад)

POPs отпад је отпад који се састоји, садржи или је контаминиран дуготрајним органским загађујућим
супстанцама (POPs), где спадају PCB отпад и отпадни POPs пестициди (као DDT). Према Каталогу
отпада, PCB отпад се налази у оквиру група 13, 16 и 17.
Не постоје егзактни подаци о количинама POPs отпада који се генерише током једне године у
Општини Владимирци.
4.3.7.

Отпад који садржи азбест

Збрињавање отпада који садржи азбест у општини Владимирци није решено. Отпад који садржи
азбест најчешће се може наћи у отпаду од рушења и грађења као и заменом водоводних азбестних
цеви. Урађен је пројекат реконструкције и у току је обезбеђивање финансијских средства за
извођење радова замене азбестних цеви.
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Не постоје егзактни подаци о количинама отпада који садржи азбест који се генерише током једне
године у Општини Владимирци.
4.3.8.

Отпадна возила

Отпадна, односно неупотребљива возила јесу моторна возила или делови возила која су отпад и која
власник жели да одложи. Отпадна возила су према Каталогу отпада разврстана у групу са индексним
бројем отпада 16 01.
Не постоје егзактни подаци о количинама отпадних возила која се генеришу током године у Општини
Владимирци.
4.3.9.

Медицински отпад

Медицински отпад је хетерогена мешавина комуналног отпада, инфективног, патоанатомског,
фармацеутског и лабораторијског отпада, дезинфицијенаса и амбалаже, као и хемијског отпада.
Медицински отпад разврстан је у групу отпада 18 према Каталогу отпада. Око 10–25% медицинског
отпада чини опасан отпад ризичан по здравље људи и животну средину.
Управљање медицинским отпадом ближе је одређено Правилником о управљању медицинским
отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 48/2019).
Према подацима из НРИЗ за 2018, 2019, 2020. годину пријављено је да Дом здравља у
Владимирцима, ствара и предаје медицински отпад у укупним количинама (за три године) 400kg
отпада индексног броја 09 01 04* и 3,5 тоне инфективног отпада, индексног броја 18 01 03*.
4.3.10. Фармацеутски отпад
Отпад који садржи психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре третира се у складу са
законом којим се уређује област психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора, законом
којим уређује област лекова, као и законом којим се уређује управљање отпадом. Фармацеутски
отпад према Каталогу отпада разврстан је у групу са индексним бројем отпада 07 05 и групу 18
Каталога отпада.
Управљање отпадом ближе је одређено Правилником о управљању фармацеутским отпадом („Сл.
гласник РС“ бр. 49/19).
На основу поменутог правилника, предвиђена је обавеза апотека да преузимају од грађана, лекове
са истеклим роком. У општини Владимирци, постоје апотеке које преузмају лекове од грађана,
међутим не постоје егзактни подаци колико се таквог отпада одложи кроз комунални отпад, на
општинску несанитарну депонију и дивље депоније.
4.3.11. Отпад из индустрије титан диоксида
Титан диоксид се не производи у Србији, али се користи као сировина у производњи боја и у
индустрији грађевинских материјала за постизање белине.
Отпад из индустрије титан диоксида није регистрован ни у НРИЗ, нити у ЛРИЗ.
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4.3.12. Амбалажни отпад
Управљање амбалажом и амбалажним отпадом је регулисано и Законом о амбалажи и амбалажном
отпаду. Амбалажни отпад обухвата низ врста отпада који су у Каталогу отпада приказани у поглављу
15 01. Амбалажа је производ направњен од материјала различитих својстава, који служи за смештај,
чување, руковање, испоруку, представљање робе и заштиту њене садржине, а укључује и предмете
који се користе као помоћна средства за паковање, умотавање, везивање, непропусно затварање,
припрему за отпрему и означавање робе. Амбалажа може бити:
• примарна амбалажа као најмања амбалажна јединица у којој се производ продаје коначном
купцу;
• секундарна амбалажа као амбалажна јединица која садржи више производа у примарној
амбалажи са наменом да на продајном месту омогући груписање одређеног броја јединица
за продају, без обзира да ли се продаје крајњем кориснику или се користи за снабдевање на
продајним местима. Ова амбалажа се може уклонити са производа без утицаја на његове
карактеристике;
• терцијарна (транспортна) амбалажа је намењена за безбедан транспорт и руковање
производа у примарној секундарној амбалажи. Ова амбалажа не обухвата контејнере за
друмски, железнички, водни или ваздушни транспорт.
Количине амбалаже стављене на тржиште Републике Србије
Према подацима који су достављени Агенцији до 27. априла 2021. године, укупна количина
амбалаже стављене на тржиште Републике Србије износи 362.236,7 тона.
Доношењем Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, произвођачи и увозници амбалаже дужни
су да брину о својим производима када постану отпад (продужена одговорност произвођача), или
да своју обавезу пренесу на другог овлашћеног оператера који су регистровани оператери система
управљања амбалажним отпадом у Србији.
Дозволу за управљање амбалажним отпадом има 7 оператера:
1. СЕКОПАК д.о.о., регистарски број дозволе 001/2, издата 22.05.2020.
2. ЕКОСТАР ПАК д.о.о., регистарски број дозволе 002/2, издата 26.10.2020.
3. ДЕЛТА – ПАК д.о.о., регистарски број дозволе 003/2, издата 03.12.2020.
4. ЦЕНЕКС д.о.о., регистарски број дозволе 004/1, издата 21.04.2017.
5. ТЕХНО ЕКО ПАК д.о.о., регистарски број дозволе 005/1, издата 21.05.2017.
6. ЕКОПАК СИСТЕМ д.о.о., регистарски број дозволе 006/1, издата 28.12.2018.
7. УНИ ЕКО ПАК д.о.о., регистарски број дозволе 007, издата 17.08.2018.
Циљ је обезбедити поновну употребу и рециклажу амбалажног отпада на економски најефикаснији
начин.
Влада Србије је 04. јуна 2020. године донела Уредбу о утврђивању Плана смањења амбалажног
отпада за период од 2020-2024. године.
У периоду од 2020. до 2024. године, као национални циљеви управљања амбалажом и амбалажним
отпадом утврђују се циљеви који се односе на: количину амбалажног отпада који је неопходно
поновно искористити; количину сировина у амбалажном отпаду које је неопходно рециклирати, у
оквиру количине прерађеног амбалажног отпада; количину појединих материјала у укупној маси
рециклажних материјала у амбалажном отпаду коју је неопходно рециклирати.
Национални циљеви који се односе на поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада у
периоду за који се овај план доноси. су општи циљеви и специфични циљеви за рециклажу
амбалажног отпада.
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Националним циљевима су прописане количине амбалажног отпада које је потребно вратити у
систем рециклаже и/или поновног искоришћења, а које зависе од количине амбалаже коју је
компанија ставила на тржиште.
Република Србија је поставила националне циљеве и донела план смањења амбалажног отпада за
петогодишњи период 2020-2024. год. Национални циљеви се односе на поновно искоришћење и
рециклажу 5 врста амбалажног отпада: папир/картон, пластика, стакло, метал и дрво.
Табела 4.3.12-1: Општи Национални циљеви смањења амбалажног отпада за петогодишњи период 20202024. год.

2020

2021

2022

2023

2024

Искоришћење

%

61

62

63

64

65

Рециклажа

%

56

57

58

59

60

Табела 4.3.12-2: Специфични циљеви за рециклажу према Националналним циљевима смањења
амбалажног отпада за петогодишњи период 2020-2024. год.

2020

2021

2022

2023

2024

Папир/картон

%

62

64

66

68

70

Пластика

%

26

30

34

38

42

Стакло

%

44

45

46

47

48

Метал

%

45

46

47

48

49

Дрво

%

17

19

21

23

24

У услoвимa рaстa зaхтeвaнoг прoцeнтa пoнoвнoг искoришћeњa и oгрaничeнe издaшнoсти
нeкoмунaлнoг aмбaлaжнoг oтпaдa из индустриje, сoртирaњe и пoнoвнo искoришћeњe кoмунaлнoг
oтпaдa из дoмaћинстaвa дoбиja свe вeћи знaчaj. У Србији, такође и у општини Владимирци, недостаје
систем управљања амбалажним отпадом из комуналног отпада, чија количина се стално повећава
због раста удела неповратне амбалаже, посебно ПЕТ амбалаже и лименки. Највећи део, због
недовољно развијене примарне селекције, сакупља се заједно са комуналним отпадом и одлаже на
депоније.
У Oпштини Владимирци, од стране ЈКП „Извор“, примарна селекција/одвојено сaкупљaњe
амбалажног oтпaдa није зaпoчeта.
Годишња количина амбалажног отпада која настане у Општини Владимирци и одложи на градску
општинску депонију Бобовик процењује се на око 295,95 т (папирна и картонска амбалажа), 77,59 т
пластичне амбалаже и 5,26 т металне амбалаже.
Према подацима из НРИЗ за 2018, 2019, 2020. годину, само један регистровани произвођач отпадне
амбалаже, створио је и предао амбалажни отпад другом оператеру у количини од 5,5 тона.
Део амбалажног отпада издвоји се од стране неформалних сакупљача директно на депонији.
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Сакупљање и транспорт отпада
Процес сакупљања и транспорта отпада је врло значајан, посебно у контексту очувања квалитета
животне средине и заштите људског здравља, али и због естетских и финансијских разлога. Услуге
сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини Владимирци обавља JKП “Извор“. Отпад се
углавном сакупља из централног насеља Владимирци и из неколико Месних заједница, док су остала
рурална подручја готово потпуно искључена из процеса сакупљања отпада.
За потребе израде Локалног плана управљања отпадом општине Владимирци за период 2021-2031.
спроведена су теренска истраживања, извршене консултације са одговорним лицима у општинској
управи општине Владимирци (за локални развој, привреду и комуналне послове, за урбанизам,
грађевинарство, саобраћај, заштиту животне средине, инспекцијске послове) и ЈКП "Извор".
Припремљен је Упитник за доставу података који је дат и ЈКП "Извор" и општинској управи
Владимираца, у циљу прикупљања информација о постојећем стању управљања отпадом. Подаци
презентовани у оквиру овог поглавља, добијени су на основу спроведених истраживања, тј.
обилазака локација, извршених консултација са одговорним лицима и обраде података из Упитника
достављених од стране ЈКП "Извор".
ЈКП “Извор“ задужено је за пружање услуга сакупљања и одношења/транспорта комуналног отпада
на целој територији Општине Владимирци. Међутим, обухват сакупљања комуналног отпада износи
нешто више од 20%. Поред пружања услуге одношења отпада из домаћинстава, те услуге су
проширене на приватна предузећа и јавне установе. Превоз комуналног отпада обавља се друмским
транспортом једним ауто смећароми трактором.
Према организационој структури, у оквиру ЈКП „Извор“ обједињен је и заокружен систем делатности
од водоснабдевања до одношења смећа, делатности пијаце и гробља, па је финансирање укупног
пословања везано за реализацију уговорених послова по делатностима.
Унутрашња организација ЈКП ''Извор'' постављена је у складу са процесом рада који се обавља по
следећим службама:
1.

2.
3.

Сектор „Водовод, канализација и комунална хигијена“:
• служба за водовод и канализација;
• служба за комунална хигијена;
Сектор за одржавање и изгрању путева;
Сектор за заједничке послове:
• Служба општих и правних послова, и
• Служба књиговодства и финансија.
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Слика 4.4.1. Шематски приказ организационе структуре ЈКП ''Извор'' Владимирци

Служба управљања комуналним отпадом оквиру ЈКП “Извор“ пружа услуге на територији општине
Владимирци, Месним заједницама Крнуле, Власаница, Дебрц, Крнић, Суво село, Месарци, Бељин,
Каона, Белотић, Матијевац, Лојанице, Меховине, Звезд, Прово, док у осталим месним заједницама
не постоји организовано сакупљање комуналног отпада, већ је становницима остављено да износе
отпад на околна самоформирана сметлишта.
Изношење комуналног отпада из домаћинстава у варошици Владимирци (зоне индивидуалног
становања) врши се редовно по детаљном програму који обухвата свако домаћинство. Комунални
отпад се одвози аутосмећаром и трактором на општинску депонију „Бобовик“.
Старост ауто смећара је 18 година, а трактора је 30 година што чини укупуну просечну сатрост возила
24 године. За извршавање услуга на руралном подручју општине Владимирци, користи се један (1)
камион аутосмећар (који тренутно поседују) који има могућност пражњења већег броја контејнера
1,1m³, при чему је организовано његово максимално искоришћење током целе недеље. Постојећи
возни парк не задовољава садашње потребе сакупљања комуналног отпада. Старосна структура
специјалних возила за транспорт отпада ЈКП ''Извор'' приказана је у табели 4.4-1.

Локални план управљања отпадом Општине Владимирци за период 2021-2031

60

Број 6

Број 6

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Страна 93

Табела 4.4-1. Старосна структура специјалних возила за транспорт отпада ЈКП ''Извор'' Владимирци

Врста возила

Марка

Година производње

Запремина (m3)

Аутосмећар

Волво

2003

8

Трактор

ИМТ

1991

3

Поред наведених возила са којима се врши транспорт отпада на територији општине Владимирци,
ЈКП ''Извор'' од имовине поседује и такозвани „СКИП“ који се повремено (ретко) користи на депонији
за прекривање општинске депоније, инертним материјалом.
4.4.1.

Преглед опреме за сакупљање комуналног отпада
Табела 4.4.1-1. Преглед опреме за сакупљање комуналног отпада у Oпштини Владимирци

Врста опрема
Комунални контејнери од 5 m³
Комунални контејнери од 7 m³
Комунални контејнери од 10 m³
Прес или роло контејнери
Контејнери од 1,1 m³
Канте 120 литара
Контејнери за одвојено прикупљање секундарних сировина

Количина
0
0
0
0
183
251
0

Кесе

0

Обухват сакупљања комуналног отпада на територији Oпштине Владимирци износи око 20%. Поред
пружања услуге одношења отпада из домаћинстава, услуге су проширене и на правна лица и јавне
установе и објекте на територији општине Владимирци где се налазе школе, домови културе,
домови здравља и Цркве.
На не целој територији општине Владимирци је распоређено 158 контејнера 1,1m³, док преосталих
25 контејнера, служе као допунама на одређеним локацијама а приликом организованих
манифестација. Постојећи контејнери се празне једном недељно, а по потреби и чешће. Услуге ЈКП
"Ивор" су интензивиране у периодима када се лица са рада у иностранство враћају кући на годишњи
одмор, (постављени су контејнери који се сада редовно празне одвожењем на општинско
сметлиште). Санирано је и више дивљих депонија, међутим општина је суочена са изазовом
поновног настајања сметлишта на истим или другим локацијама.
Табела 4.4.1-2: Списак постављених контејнера на територији општине Владимирци са локацијама.

Бр.

Назив МЗ

Постављени
кон. 1,1 m³

Локације где су
постављени кон. 1,1m³

Удаљеност од
општинске
депоније (km.)
15 km

1

Белотић

5

Код школе

2
3
4

Бељин
Бобовик
Владимирци
Варошица
Владимирци Село
Власаница
Вукошић
Вучевица

4
0
61

Код школе и МЗ
/
ОШ, ДЗ, Јавне установе итд.

22
/
4

/
/

6
20
10
12

5
6
7
8

2
2
0
0
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

4.5.

Гомилица
Дебрц
Драгојевац
Звезд
Јазовник
Шеварице
Јаловик
Каона
Козарица
Крнић
Крнуле
Липовица Јазовник
Кујавица
Лојанице
Меховине
Месарци
Матијевац
Мровска
Ново Село
Прово
Пејиновић
Риђаке
Суво Село
Скупљен
Трбушац
Укупно

Број 6

0
17
3
12
0

/
ОШ, ДЗ
ОШ, Дома Култ.
ОЧ, МЗ
/

11
12
10
8
37

0
6
0
5
4
0
0
1
3
4
1
0
0
21
0
0
2
5
0
158

ОШ, ДЗ
/
ОШ, МЗ
ОШ, МЗ
/
/
ОШ
ОШ, Цркве
МЗ,
Поред главног пута
/
/
ОШ, ДЗ
/
/
ОШ
ОШ, МЗ
/

8
18
19
12
7
13
12
5
4
14
7
18
15
14
14
7
25
6
8

Активности рециклаже и друге опције третмана отпада
Рециклажа јесте свака операција поновног искоришћења којом се отпад прерађује у производ,
материјале или супстанце без обзира да ли се користе за првобитну или другу намену, укључујући
поновну производњу органских материјала, осим поновног искоришћења у енергетске сврхе и
поновне прераде у материјале који су намењени за коришћење као гориво или за прекривање
депонија.
Несумњиво је да је рециклажа значајнија у домену индустријског отпада и комуналног отпада,
будући да се и у једном и у другом случају остварују значајни технички, еколошки и економски
ефекти. Најзначајније је смањење количина отпада, које се морају коначно одложити на депоније,
чиме се век коришћења депонија продужава и значајно успорава процес исцрпљивања природних
ресурса и емисије гасова из депонија. Прерада рециклабилног отпада смањује његов запремински
удео на депонији, али и омогућава значајне ефекте локалној заједници путем отварања тржишта
секундарних сировина. Поред ниже наведених предности увођења рециклаже, ЕУ кроз своју
политику управљања отпадом намеће обавезу рециклаже.
Предности рециклаже су:
• смањење количине отпада који треба одложити на депонију;
• остварује се економска добит (директна продаја и посредно учешће у осталим
производним гранама);
• очување постојећих ресурса (користи се мањи простор за депоновање, а природни ресурси
се мање користе за издвајање сировина - нарочито за Al, Co, Ni);
• уштеда енергије;
• отварање нових радних места;
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заштита животне средине.

На територији Општине Владимирци нису започете активности на примарној селекцији отпада,
применом "система две канте”. Систем две канте подразумева примену једне посуде за
рециклабилни отпад "сува канта" и једне посуде за мешовити (остали) отпад "мокра канта". Такође,
у месту Владимирци нису постављени контејнери за прикупљање рециклабилног материјала (папир,
картон, метал, пластика, ПЕТ амбалажа, МЕТ амбалажа).
Са већином генератора комерцијалног отпада ЈКП "Извор" планира да склопи уговоре за
преузимање рециклабилних материјала (папир, картон, метал, пластика, ПЕТ амбалажа, МЕТ
амбалажа). ЈКП „Извор“ није започео примарну селекцију отпада на самом настанку јер недостају
финансиска средства за опрему (канте 120 - 140 литара, камиони за сакупљање отпада и контејнери
1,1 m³).
На територији општине Владимирци, за потребе функционисања Регионалног центра за управљање
опадом "Еко-Тамнава", предвиђена је изградња и опремање Рециклажног дворишта.
4.5.1.

Рециклажно двориште за сакупљање отпада у општину Владимирци

Рециклажно двориште јесте место на које грађани доносе отпад и кабасти отпад (намештај и бела
техника, баштенски отпад, материјал погодан за рециклажу, укључујући и опасан отпад из
домаћинства).
Сврха рециклажног дворишта
Свака општина би требало да обезбеди најмање једно рециклажно двориште на које се могу
допремити дефинисани токови отпада, укључујући и опасан отпад из домаћинства, при чему се од
грађана неће наплаћивати накнада за примљени отпад на локацији рециклажног дворишта.
Преузимање отпада треба да буде бесплатно ако је количина отпада типична и упоредива са
количином коју стварају домаћинства.
Намена рециклажног дворишта
Рециклажно двориште је намењено за прикупљање и привремено одлагање у наменске
контејнере/посуде следећих токова отпада:
• кабасти отпад,
• зелени отпад (нпр. од сећења зеленила у баштама и парковима, укључујући траву и лишће),
• амбалажни отпад (укључујући отпад из посебних токова отпада, као што су метали, стакло,
пластика, папир и картон, дрво),
• опасни отпад из домаћинства (укључујући отпад из посебних токова отпада као што је отпад од
електричне и електронске опреме, истрошене батерије и акомулатори, отпадно уље, медицински
и фармацеутски отпад),
• правилно упаковане мале количине отпада који садржи азбест (могућност складиштења у мањим
количинама),
• отпад од грађења и рушења (само мале количине које настају одржавањем поправкама самог
власника домаћинства у количини која не већој од 200 кг. у шест узастопних месеци).
У општини Владимирци је опредељен простор за Рециклажно двориште на Катастарској парцели
бр. 45 КО Владимирци, површине 11.425m2. Такође започело се са израдом планских докумената
за изградњу рециклажног дворишта, након чега ће се приступити изради техничке документације,
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одабиру опреме и коначној реализацији. Површина Рциклажног дворишта, у оквиру Катастарске
парцеле бр.45, коначно ће се дефинисати приликом израде техничке документације.
Концептуално решење Регионалног дворишта у општини Владимирци, детаљно је описано у
Поглављу 14.2 овог плана.

Локација рециклажног дворишта општине
Владимирци

Слика 4.5.1-1. Положај локације која је опредељена за Рециклажно двориште у Општини Владимирци

4.6.

Одлагање отпада
Санитарно депоновање је инжењерски поступак одлагања чврстог комуналног отпада на природном
тлу (земљишту) који подразумева примену низа техничко-технолошких мера (изолације тла,
санитарно одлагање, контролисано прикупљање и отпадних токова) којима се окружење штити од
загађења. Основна функција санитарне депоније је да обезбеди одлагање отпада на функционалан
и по животну средину најмање штетан начин.
Без обзира колика свест грађана била у области селекције отпада на месту настанка, на тржишну
вредност сакупљене секундарне сировине, на функционисање система за сакупљање и транспорт
као и производних/рециклажних капацитета, увек ће остати део отпада који нема употребну
вредност који се мора трајно депоновати на депонији. Просечан састав комуналног отпада у
општини Владимирци, према подацима достављених од стране ЈКП „Извор“ приказан је у табелама
4.2.1-3 и 4.2.1-4 и на слици 4.2.1-1
Начин депоновања комуналног отпада
Организовано одлагање отпада на територији општине Владимирци је у надлежности је ЈКП
„Извор“. Према подацима достављеним за израду Локалног плана управљања отпадом отпад се
прикупља од 1994. године, одвози се и одлаже на несанитарно општинско сметлиште „Бобовик“ у
месној заједници Бобовик, која се налази на око 4 км од центра варошице Владимирци.
Општинска депонија обухвата следеће катастарске парцеле 855/2, 855/4, 16, 17, 19, 26, 27,855/1,
1544, К.О. Бобовик, површине око 3,5 ha. - (координате 44.63259327415093, 19.790571788314942).
Годишње се сакупи, транспортује и одложи на градску депонију око 2.100 тона или 5.460 m³
несабијеног комуналног отпада. Просек висине/дубине депоније на целој површини је око 1,5 m.
Процењује се да је на депонији одложено око 50.000 m³ сабијеног отпада.
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Слика 4.6-1. Општинска депонија Бобовик

У току 2005. године за површину од 60 ари урађен је Пројекат санације, затварања и рекултивације,
али није добијена сагласност надлежног Министарства на исти. Радови се само делимично изводе
према пројекту, не спроводе се предвиђене мере заштите животне средине и не врши предвиђени
мониторинг. За израду новог пројекта санације, затварања и рекултувације постојеће општинске
депоније - сметлишта у Бобовику, нису одобрена средства надлежног Министарства заштите
животне средине.
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Процењено време одлагања на градску депонију-сметлиште је још око 3 године, до када се
процењује почетак рада и одлагања отпада на регионалну санитарну депонију „Каленић“.
Општинска депонија Бобовик није ограђена али постоји чуварска служба и рампа. Отпад се
повремено сабија, односно врши прекривање земљом од стране ангажованог лица, из разлога што
ЈКП „Извор“ нема механизацују. На депонији не постоји колска вага, па су количине процењене.
Делимична селекција отпада се врши од стране неформалних сектора (сакупљача), који потом
прикупљени отпад продаје на тржишту.
Поред општинске депоније а с'обзиром на недовољну покривеност становништва организованим
прикупљањем од стране ЈКП, на територији општине Владимирци су и даље су активне дивље
депоније/сметлишта. Евидентирано је 22 дивље депоније, на које отпад одлаже становништво из
руралног подручја и оних месних заједница одакле се не сакупља комунални отпад. У Табели 4.6.1.
приказани су подаци о евидентираним дивљим депонијама/сметлиштима на територији општине
Владимирци.

Р.Б.

Место

Табела 4.6-1. Евидентиране дивље депоније у Општини Владимирци
Координате дивљих
Количина
Површина
Број
депонија отпада (Т)
(м²)
чишћења
сметлошта
у току
2021
10
10

40
30

1
1

Да ли се на
истом месту
понавља
одлагање
отпада
Да
Да

44.67110, 19.77596

5

20

1

Да

44.67513, 19.86050

10

40

1

Да

50

70

1

Да

100

150

1

Да

10

40

1

Да

30

70

1

Да

1
2

Вукошић
Вукошић

44.64911, 19.74385
44.64478, 19.71115

3

Вучевица

4

Драгојевац

5

Јазовник

44.56237, 19.8399

6

Јазовник

44.57348, 19.88981

7

Јаловик

44.58417, 19.84982

8

Козарица

44.51006, 19.71739

9

Крнић

44.59747, 19.88500

50

120

2

Да

10

Крнуле

44.58572, 19.77260

40

100

1

Да

11

Кујавица

44.67122, 19.79741

40

70

1

Да

12

Лојанице

44.63228, 19.73910

5

20

1

Да

13

Лојанице

44.61022, 19.74191

5

20

1

Да

14

Прово

44.67695, 19.91533

40

40

2

Да

15

Прово

44.65809, 19.88687

15

70

1

Да

16

Прово

44.64405, 19.91630

140

400

1

Да

17

Риђаке

44.65714, 19.76416

5

20

1

Да

18

44.62061, 19.75435

10

20

1

Да

19

Село
Владимирци
Скупљен

44.64550, 19.82230

5

15

1

Да

20

Скупљен

44.64129, 19.78826

15

50

1

Да

21

Скупљен

44.65873, 19.81262

10

20

1

Да

22

Скупљен

44.65421, 19.78856

10

30

1

Да

615

1.455

Укупно
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Економско – финансијска анализа са ценама и покрићем трошкова
Анализа овог дела заснива се на подацима добијеним од ЈКП "Извор". Резултати анализе треба да
покажу степен покривености трошкова сакупљања, транспорта и одлагања отпада по постојећим
ценама услуга, које су економске цене услуга, да ли ЈКП послују са добитком или губицима, као и да
ли постоји могућност проширене репродукције сопственим средствима. Карактеристике пословања
ЈКП "Извор" су:
• застарела механизација,
• недовољна механизација и недостатак контејнера,
• цене услуга које су углавном довољне за просту репродукцију, али не и за набавку нове
опреме и возила,
• за куповину нових возила, контејнера и остале опреме неопходна су средства општине,
донације и делом кредити,
• сакупљање, транспорт и депоновање отпада се врши у већини случајева само са
варошице Владимирци, док сеоска подручја нису покривена услугом,
• ниска економска, односно куповна моћ корисника услуга,
• законска регулатива која онемогућава формирање економских цена услуга сакупљања,
одвожења и одлагања отпада.
Буџет Општине Владимирци у просеку (посматране године 2019., 2020.) износи око 0,53 милијарди
динара. Према Закону о јавном дугу14, ЈЛС може да се задужи максимално до износа од 50% од
укупно остварених текућих прихода буџета локалне власти у претходној години. Износ главнице и
камате (ануитета) који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна задужења за
финансирање капиталних инвестиција не може бити већа од 15% укупно остварених текућих
прихода буџета локалне власти у претходној години. Максимално могуће задужење ЈЛС се
процењује на око 2,24 милиона евра (односно око 0,67 милиона евра годишњих ануитета). Уколико
би се пројекат делом финансирао из кредитних средстава, на основу последњих тржишних
информација, камата на кредите за локалне самоуправе за ову намену је на нивоу од 3,85%, док је
рок отплате 12 година, са грејс-периодом од две године. На основу тога прорачунати су могући
износи годишњих ануитета за горе наведене услове. Наиме, уколико би се ЈЛС задужила на
максимални износ кредита од 2,24 милиона евра, годишњи ануитети би износили 0,27 милиона
евра.
Табела 4.7-1. Основни подаци о општини Владимирци

Назив општине
Комунално предузеће за изношење и депоновање отпада
Површина
Број становника
Број домаћинстава
Просечна нето зарада по запосленом
Буџет општине у хиљадама динара
Законски могуће задужење укупан износ кредита (у хиљадама
динара) максималан износ год. ануитета (у хиљ. дин.)
Уз услове 3,85% камата, 12 година период отплате, просечни
ануитет за законски могуће задужење (еври/годишње)

Владимирци
ЈКП „Извор“
338 km2
17.462
5,835
55,216
525,835
262,918
78,875
269,940

ЈКП "Извор" је пословало у претходној години са добитком у износу од 631 хиљада динара. Укупан
приход ЈКП је износио око 96,74 милиона динара, од чега је приход организационе јединице за
14

"Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020
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изношење, транспорт и депоновање отпада износио око 6,23 милиона динара. Садашња цена услуге
сакупљања, одвожења и депоновања отпада довољна је само за просту репродукцију, односно за
покриће свих трошкова. Предузеће није у могућности да из прихода издвоји средства неопходна за
набавку новије и додатне опреме у циљу квалитетнијег и ефикаснијег обављања поверене функције
изношења смећа. За куповину нових возила и контејнера неопходна су средства општине, донације
или кредити. На основу достављених података може се закључити да је економска цена одлагања
отпада по тони 2.894 динара.
Табела 4.7-2. Сумарни преглед техно економских показатеља ЈКП „Извор“
Количине сакупљеног, т ранспортованог и депонованог
2.100
смећа (т /год)
Приходи комуналног предузећа (000) дин
96,735 мил. дин
Приходи РЈ за сакупљање отпада (000) дин
6,235 мил. дин
96.104
Расходи комуналног предузећа (000) дин
6.078
Расходи РЈ за сакупљање отпада (000) дин
Калкулативни елементи за формирање цене (дин):
Амортизација
Материјални трошков и и одржавање 639.574
Плате
Гориво и енергија 62.400
Депонија 4.463.282
Остали оперативни трошкови 912.250
Укупно 6.077.506
Специфични приходи РЈ за сакупљање отпада:
дин/m3 1.141,94
дин/t 2.969,04
дин/m2
Специфични расходи РЈ за сакупљање отпада:
дин/m3 1.113,10
дин/т 2.894,05
дин/m2

4.8.

Оцена постојећег стања у управљању отпадом у општини Владимирци
На основу прегледа постојећег стања управљања отпадом на територији општине Влaдимирци,
може се констатовати следеће:
• у Општини Владимирци послује ЈКП "Извор" који се бави пословима сакупљања, транспорта
и депоновања отпада;
•

комунално предузеће се не бави искључиво пословима управљања отпадом, већ и другим
комуналним пословима (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење
атмосферских и отпадних вода, одржавање чистоће у граду и насељима у општини,
одржавање депонија, уређење и одржавање паркова, одржавање улица, одржавање пијаца,
зелених и рекреационих површина, уређење и одржавање гробља и сахрањивање, путева и
других јавних површина у граду и другим насељима и јавна расвета, одржавање јавних
простора за паркирање);

•

у квалификационој структури запослених у комуналном предузећу нема довољно стручних
кадрова, посебно квалификованих за управљање отпадом;

•

надзор над спровођењем општинских одлука које се односе на комуналне делатности,
хигијену и чистоћу поверен је Одељењу за инспекцијске послове;

Локални план управљања отпадом Општине Владимирци за период 2021-2031

69

Страна 102

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

•

опасан отпад је у надлежности Републике. За оператере који се баве сакупљањем,
транспортом, привременим складиштењем и третманом отпада, у складу са Законом о
управљању отпадом уведене су дозволе за управљање отпадом;

•

сакупљање отпада из болница, здравствених установа и индустријских објеката, не спада у
надлежност комуналног предузећа, већ ове установе морају имати појединачне уговоре са
другим овлашћеним оператером за ту врсту услуге;

•

подаци о количинама и саставу комуналног отпада нису довољно прецизни, па постоји
проблем у прогнози будућих количина што може изазвати тешкоће у планирању капацитета;

•

подаци о количинама истрошених батерија и акумулатора количинама отпадних уља, гума,
електронског и електричног отпада, отпада контаминираног POPs, отпада који садржи азбест
и отпадним возилима се не могу проценити;

•

не постоје прецизни подаци о количинама амбалажног отпада, а део амбалажног отпада са
депоније уклањају неформални сакупљачи;

•

опасан отпад из предузећа и установа, који достављају податке о управљању отпадом за
НРИЗ и ЛРИЗ се углавном предаје овлашћеним оператерима на даље поступање (третман,
складиштење, одлагање, искоришћење).

•

нема података о такозваном историјском отпаду који је заостао из периода ранијих
активности предузећа на територији Општине Владимирци,

•

сакупљање отпада је генерално ограничено на место Владимирци, где се комунални отпад
сакупља у контејенерима 1,1 m³ и кантама од 120 литара и неколико руралних насеља. Од
32 месне заједнице, сакупљање отпада се врши из 19 руралних насеља контејнерима 1,1 m³,
који су постављени на прометним (френкфентним) деловима месних заједница.
Постављењем већег броја контејнера 1,1m³ на јавним површинама поред прометних
саобраћајница и у центрима руралних насеља, сакупљање делимично функционише и у тим
насељима;

•

контејнери за отпад од 1,1m³ и канте од 120 литара у већини случајева не задовољавају
потребе и/или су у лошем стању;

•

услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада се врше специјалним возилом у
власништву ЈКП “Извор”. Просечна старост возила је преко 24 година. За извршавање услуга
на руралном подручју Општине Владимирци, користи се један камион аутосмећар, камион
који има могућност пражњења већег броја контејнера, при чему је организовано његово
максимално искоришћење током целе недеље. Постојећи возни парк од једног аутосмећара
не задовољава садашње потребе, с обзиром на просечну старост возила тешко је оствариво
и одржати његову потпуну техничку исправност;

•

возила нису укључена у буџет ЈКП. Када је потребна набавка новог возила, подноси се захтев
општинској управи за средства из општинског буџета. Не постоје планови за неопходне
инвестиције у вези са проширивањем услуга сакупљања отпада на месне заједнице и
руралне области и нису урађене процене у погледу проширивања услуга за сакупљање
отпада (ако се упореди потенцијални додатни приход од нових претплатника за сакупљање
отпада и одговарајуће инвестиције и оперативни трошкови);

•

не постоји одвојени систем за сакупљање опасног отпада из домаћинстава, јер рецикалжно
двориште још није изграђено;

•

друге опције третмана (компостирање, анаеробна дигестија и др.) нису заступљене на
простору Општине Владимирци. Међутим, уколико се жели одрживи систем управљања
отпадом, неопходно је сагледати могућности примене различитих опција третмана отпада. У
овом тренутку, на територији општини Владимирци заступљено је једино одлагање отпада
на општинску депонију;
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•

комунални отпад се одлаже на несанитарну неуређену општинску депонију, која се налази у
месној заједници Бобовик;

•

депонија је неуређена, није ограђена жичаном оградом, на улазу постоји рампа са
контролисаним улазом и излазом од стране чувара, као и портирница. До депоније је
доведена градска хидрантска мрежа;

•

на депонији се не врши отплињавање депонијског гаса;

•

депоновање, разастирање, равнање и сабијање отпада и дневно прекривање инертним
материјалом се не врши свакодневно јер ЈКП не поседује потребну механизацију за оваку
врсту послова. По потреби (ангажују-изнајмљују) друго лице које поседује потербну
механизацују;

•

на депонији се не врши селекција отпада од стране ЈКП „Извор“ већ неформални сектор овај
посао ради повремено, без надокнаде ЈКП-у;

•

очекивано време одлагања на општинску депонију-сметлиште је још cca 3 године, односно
до почетка рада и одлагања отпада на регионалну санитарну депонију на локацији "Каленић"
у Општини Уб;

•

од предвиђених инфраструктурних капацитета за рециклажу и третман отпада још увек није
реализован пројекат рециклажно двориште за сакупљање отпада;

•

као последица неорганизованог сакупљања отпада у руралном подручју, присутне су дивље
депоније, које се углавном налазе поред путева, поред водотока, а врло често се отпад и
пали;

•

на територији Општине Владимирци у 2021. год. евидентирано је 22 дивље
депоније/сметлишта. Процењена укупна површина сметлишта износи око 1.455m2, а
количина одложеног отпада је око 615 t.;

•

није заживела пракса повраћаја амбалаже и амбалажног отпада, произвођачима производа,
који после употребе постају отпад или њихова амбалажа, иако је то Законом о управљању
отпадом и Законом о управљању амбалажом и амбалажним отпадом постала обавеза
произвођача и збрињавање отпада урачунато у цену производа. Власници отпада, нарочито
грађани, на пример амбалажу од пестицида и остатке пестицида одлажу заједно са
комуналним отпадом на дивље депоније или их спаљују, чиме долази до угрожавања
здравља становништва и животне средине;

•

код већине становништва и запослених, недовољно је развијена свест и знање о одрживом
управљању отпадом, поштовању хијерархије управљања отпадом и применама мера
заштите животне средине.

•

специфични приход организационе јединице за изношење, транспортовање и депоновање
смећа износи 1.141,94 дин/m3,

•

специфични трошкови организационе јединице за изношење, транспортовање и
депоновање отпада износи 1.113,10 дин/m3,

•

ради спречавања загађења животне средине даљим несанитарним одлагањем комуналног
отпада, у складу са Стратегијом управљања отпадом 2010-2019 година, 11 општина
Колубарског региона удружило се и формирало Колубарски регион за заједничко управљање
отпадом.
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Очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада
За успостављање система управљања било којом врстом отпада, од основног значаја је да се зна
временски оквир стварања количине отпада и његов састав. Ови основни подаци потребни су због:
• процене потребних капацитета за одвајање отпада на месту његовог настанка, сакупљање,
транспорт, рециклирање, третман и одлагање;
• процене оперативних и инвестиционих трошкова, који су везани за одговарајуће опције;
• постављања остварљивих циљева, који се односе на степен организованог обухвата
комуналним услугама, рециклажом и начином управљања отпадом.
Процена будућих количина и састава отпада генерално зависи од низа различитих фактора, као што
су:
1. промена структуре и броја становништва;
2. промена економске ситуације;
3. промена у потражњи и природи потрошних добара;
4. степен технолошког развоја;
5. ефекти промене политике.
Поменути показатељи утичу не само на предвиђену количину произведеног отпада, већ имају и
директан утицај на успостављање одрживог система за управљање отпадом. Све пројекције у
погледу успостављања одрживог система засноване су на последњим статистичким подацима.
У табели приказан је природни прираштај становништва Општине Владимирци за период 19912019. год. Према подацима Републичког завода за статистику (http://www.stat.gov.rs), а према
пописима од 1991, 2002, и 2011. годими, у Општини Владимирци остварен је негативан раст броја
становника.
Табела 5-1. Промене у броју становника према пописима становништва у периоду 1991-2011. година

Просторна
јединица

Општина
Владимирци
Промене у броју

Становништво
попис 1991

попис 2002

попис 2011

22.269

20.373

17.462

базна година

-1.896

-4.807

Природни
прираштај за
период 20022011. на 1000 ст.

-2,91

За потребе израде Студије изводљивости за формирани Колубарски регион за управљање отпадом
(2014. године), чија чланица је и Општина Владимирци, добијени су подаци од Републичког завода
за статистику за прогнозу кретања становништва за период 2011- 2041. Просечна годишња промена
бројности становништва у процентима (%) за Општину Владимирци за период од 2019-2041. година,
приказана је у табели 5.2.
Табела 5-2. Процена кретања бројности становништва за период 2019-2041 у %

Општина

2019-2021
%

2022-2026
%

2027-2031
%

2032-2036
%

2037-2041
%

Општина
Владимирци

-1,23

-1,02

-0,5

0,19

0,36
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Из табеле 5-2 се види да ће се негативни тренд раста броја становника наставити и до краја
анализираног периода 2021-2041 година, међутим од истека овог плана процењује се позитиван
тренд раста.
Сходно подацима добијеним од Републичког завода за статистику о прогнози кретања
становништва, за период 2019-2041. година, у Табели 5-3 је приказана пројекција укупног
становништва и пројекција становништва обухваћеног организованим прикупљањем отпада у
Општини Владимирци, за предвиђени плански период. Како се Србија налази у предприступном
периоду ЕУ, очекује се да ће предвиђене економске и друге мере и повољан амбијент за инвестиције
довести до пораста бруто друштвеног производа, што може допринети заустављању негативног
тренда природног прираштаја, а касније и да постане позитиван тренд.
Табела 5-3: Пројекција укупног броја становника и броја становника обухваћеног организованим прикупљањем
од стране ЈКП за период 2021-2031. године за Општину Владимирци

Година

Укупан број
становника

Број ст. обухваћеног организованим
прикупљ. од стране ЈКП

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

17.068
17.026
16.983
16.949
16.914
16.879
16.845
16.810
16.793
16.776
16.760
17.068

3.345
5.108
6.793
9.322
11.840
14.347
16.845
16.810
16.793
16.776
16.760
17.068

2031

16.743

16.743

Очекује се да се током 2025. године целокупно становништво обухвати системом за организовано
сакупљање отпада.
Са повећањем бруто друштвеног производа (БДП), повећаваће се и продукција отпада. Повећање
производње отпада са повећањем економског развоја генерално утиче само на компоненте тзв.
''потрошачког'' отпада (стакло, папир и картон, метал, пластику, текстил). Продукција органске и
осталих фракција не би требало да буду у непосредној вези са кретањем БДП-а.
Да би се планирале будуће количине настајања отпада потребно је имати податке о постојећем
стању управљања отпадом. Подаци о прикупљеном отпаду у Општини Владимирци достављени су
израђивачима Плана кроз припремљени Упитник, за потребе израде ЛПУО. Подаци о постојећем
стању управљања отпадом, приказани су у Табели 4.2.1-1, а од стране израђивача плана током 2021.
године извршена су и теренска истраживања као анализарње и обрада резултата за 2020 годину.
Подаци о количинама и морфолошком саставу отпада приказани у Поглављу 4.2. нису резултат
мерења количина прикупљеног и измереног отпада на колској ваги сваког возила које одвози отпад
на одлагање на депонију Бобовик Општина Владимирци, нити резултат стандардизованих поступака
испитивања, у складу са Правилником о методологији за прикупљање података о саставу и
количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе. Процена количине
отпада који се прикупља, транспортује и одлаже на депонију процењена је на основу тежине и броја
тура возила која транспортују отпад на депонију, а и морфолошки састав компоненти у отпаду такође
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је усвојен. Као база за процену морфолошког састава послужили су подаци анализе морфолошког
састава и количина отпада у РС урађене од стране Департмана за инжењерство заштите животне
средине Факултета техничких наука у Новом Саду, 2009. године, у оквиру пројекта „Утврђивање
састава отпада и процене количине у циљу дефинисања стратегије управљања секундарним
сировинама у склопу одрживог развоја Републике Србије“. Подаци су упоређени са просечном
структуром отпада на постојећој општинској депонији, на основу чега је апроксимативно одређен
састав отпада.
Према подацима достављеним од ЈКП “Извор“ у 2020. години, у Општини Владимирци је укупно
прикупљено 2.100 тона. или 5.460 m³ комуналног отпада од становништва, индустрије и установа.
Организованим прикупљањем отпада обухваћено је 1.270 домаћинстава, односно око 20% од
укупног броја домаћинстава. С обзиром на укупан број становника Општине Владимирци према
попису из 2011. године који износи 17.462 и проценама броја становника у 2020.год. који износи
17.076, организованим прикупљањем отпада обухваћено је cca 5.108 становника што чини око 30%
обухвата организованим сакупљањем отпада.
Прорачуната количина отпада коју, према подацима о обухвату становништва организованим
прикупљањем отпадом, продукује просечан становник Општине Владимрци износи 411,11
kg/годишње или cca 1,126 kg/дневно. Поређења ради, у земљама ЕУ-а за 2016. годину, укупне
количине комуналног отпада варирају значајно, у распону од 777kg. по становнику у Данској до 261
килограма по глави становника у Румунији. Варијације у продукцији отпада одраз су потрошње и
економског развоја, али зависе и од начина, како се комунални отпад прикупља и њиме управља.
Треба нагласити и да се од стране ЈКП "Извор" повремено врши чишћење дивљих депонија, а отпад
који се уклони одлаже се на општинску депонију, тако да и становници који нису укључени у
организовано сакупљање и одвожење отпада, посредно учествују у укупно довеженом и одложеном
отпаду на депонију. Такође, на општинску депонију се осим комуналног, одлаже и инертни отпад из
индустријских погона, који према договору са ЈКП "Извор" и самостално довозе свој генерисан
комунални отпад на депонију.
Имајући у виду напред наведено, годишње количине отпада који се прикупи, транспортује и одложи
на депонију, достављене од стране ЈКП нису показатељ реалне количине отпада који је продукован
од становништва обухваћеног организованим прикупљањем, па ове податке треба узети са
резервом. Самим тим, свака процена која се односи на производњу отпада у наредним годинама
треба да садржи дозу опрезности у погледу тачности. Исказана продукована количина од 411,11kg
отпада/становнику годишње, прорачуната из достављених података је нереална, за стандард у РС.
За поузданије податке за примену у управљању отпадом, потребно је вршити редовна мерења
количина на колској ваги и одређивати сезонски морфолошки састав отпада у складу са
Правилником о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада
на територији јединице локалне самоуправе. Просечан морфолошки састав отпада из података
достављених од стране ЈКП приказан је у Поглављу 4.2.1. (Табела 4.2.1-1.). Резултати анализе
количина и састава отпада у Колубарском региону урађени од Департмана за инжењерство заштите
животне средине Факултета техничких наука у Новом Саду, као и анализе досадашњег начина
поступања са отпадом разматране су и у оквиру Студије изводљивости изградње регионалног центра
управљања отпадом Каленић, у оквиру пројекта „Подршка Министарству енергетике, развоја и
заштите животне средине у успостављању одрживог система управљања отпадом у Републици
Србији“, BiPRO GmbH, 2014. године. Технички факултет у Новом Саду је спровео два мерења састава
и количине комуналног отпада, који настаје у Колубарском региону (прво мерење у периоду од
08.04. до 14.04.2013, друго мерење је извршено у периоду од 08.07 до 19.07.2013.). Мерења су
вршена према Правилнику о методологији за прикупљање података о саставу и количинама
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комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе и ова мерења Министарство
заштите животне средине је усвојило као меродавна. Морфолошки састав одређен на основу тих
мерења приказан је у Табели 5-5.
Табела 5-5. Подаци о морфолошком саставу отпада (у%) у Колубарском региону из два спроведена мерења
у 2013. години, Технички факултет, Нови Сад

Фракција отпада

Април

Јули

Баштенски отпад
Остали биоразградиви отпад (кухињски)
Папир
Стакло
Картон
Композитни материјали
Метално паковање и остало
Алу-конзерве
Пластична амбалажа
Пластичне кесе
Тврда пластика
Текстил
Кожа
Пелене

17,91%
27,26%
4,69%
3,00%
3,62%
1,08%
1,09%
0,49%
3,92%
7,31%
1,72%
8,16%
0,44%
4,37%

16,22%
35,94%
4,43%
2,80%
3,77%
0,91%
0,48%
0,56%
4,74%
9,60%
2,14%
6,40%
0,54%
3,70%

Просек
17,1%
31,6%
4,6%
2,9%
3,7%
1,0%
0,8%
0,5%
4,3%
8,5%
1,9%
7,3%
0,5%
4,0%

Фине фракције (<20 mm)
14,94%
7,76%
11,4%
Проценат учешћа комерцијалног отпада у комуналном отпаду процењен је на 5%. Мерења
прикупљеног отпада из 2013. године показала су знатне варијације у погледу продукованих
количина, из јула, 334kg/становнику годишње, а из априла 424kg/становнику годишње, што
просечно износи око 219kg/становнику годишње или 1,03kg/становнику дневно. У 2020.год. средња
вредност настајања отпада је била 1,17 kg дневно по становнику или 0,43 тоне/становнику годишње
(Извор:Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022–2031. године ("Сл. гласник
РС", бр. 12/2022).
На основу напред анализираних података, имајући у виду и да је у међувремену порастао стандард
становништва, као меродавна вредност настајања отпада за 2022. годину и даље прорачуне за плански
период усвојена је просечна вредност настајања отпада од 400kg/становнику годишње за Oпштину
Владимирци. Ова вредност је већа од вредности, која је дата у Националној стратегији управљања
отпадом, 318kg/становник/год (2009) или у Локалном плану управљања отпадом, где износи
219kg/становнику годишње или 0,6kg./становнику дневно (2010) али је приближна количини која је
наведена у новом Програму управљања отпадом у Републици Србији за период 2022–2031. године ("Сл.
гласник РС", бр. 12/2022).
Имајући у виду податке који су достављени од стране ЈКП, као и искуства других земаља сличног
стандарда и чињеницу да су подаци у Националној стратегији и ЛПУО из 2010., стари око 11 година и да
је стандард становништва у међувремену порастао, усвојена је напред наведена продукција отпада за
Општину Владимирци, и РПУО за све општине и градове формираног Колубарског региона.
С обзиром на очекивано просечно повећање БДП од око 4%, за наредни период усвојен је раст продукције
отпада од 2% годишње. Сходно националној стратегији за управљање отпадом, потребно је предузети
поред институционалних и одговарајуће техничке мере за побољшање система управљања отпадом од
којих су најважније:
• проширење обухвата становништва организованим прикупљањем од стране ЈКП,
• примена принципа хијерархије управљања отпадом, којим се дају предности одређеним
опцијама управљања отпадом које имају најефектније решење за животну средину. Сходно
хијерархији управљања отпадом, смањење настајања отпада је најефективније решење за
Локални план управљања отпадом Општине Владимирци за период 2021-2031
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животну средину. Међутим, тамо где даље смањење није практично применљиво,
производи и материјали могу бити искоришћени поново, било за исту или другу намену.
Уколико та могућност не постоји, отпад се даље може искористити кроз рециклажу или
компостирање, или кроз добијање енергије. Само ако ни једна од претходних опција не даје
одговарајуће решење, отпад треба одложити на депонију.
У складу са циљевима Националне стратегије управљања отпадом, очекује се да ће се обухват
сакупљања отпада у Општини Владимирци повећавати у наредном периоду и до 2025. године
постићи 100% обухваћеност (види табелу 5-3.).
На основу података из Упитника достављених од стране надлежног ЈКП и прорачунатог састава
отпада у Општини Владимирци за 2021. годину (табела 4.2.1-1, поглавље 4.2.1) и података о
морфолошком саставу отпада из два спроведена мерења у 2013. години, које је спровео Технички
факултет, Нови Сад (табела 5-5), усвојен је морфолошки састав отпада који ће се прикупљати у
Општини Владимирци, приказан у табели 5-6.
Иако је могуће да ће се састав отпада који настаје мењати кроз време, под утицајем економских
критеријума, тешко је направити валидну прогнозу за будућност и због тога се усвојен састав отпада
задржава за цео плански период. На основу података о броју становника обухваћених
организованим прикупљањем отпада у Општини Владимирци приказаним у табели 5-4, усвојеној
продукцији отпада од 400 kg/становнику годишње и планираном годишњем расту продукције
отпада од 2%, у складу са РПУО, у табелама 5-7 и 5-8 приказана је пројекција годишњих количина
отпада прикупљеног организованим прикупљањем од стране ЈКП „Извор“ за период 2021-2031.
године.
Табела 5-6. Усвојен морфолошки састав отпада за плански период

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Компонента

Удео,%

Папир и картон
Стакло
Биоразградиви отпад
ПЕТ амбалажа
Други пластични амбалажни отпад
Пластичне кесе
Остала пластика
Метал-ферозни амбалажни
Метал-ферозни остали
Метал-Алуминијум конзерве
Метал – остали неферозни метали (алуминијум, бакар и
др.)
Композитни материјали (картон/восак, картон/алуминијум)
Гума
Текстил
Фини елементи
Остало
Укупно

9,1
3,5
41
5
3,5
5,9
3,5
1,9
2,1
0,7
0,88
1,5
0,27
4,5
7,5
9,15
100

Приказане будуће процене продукције отпада у Општини Владимирци заснивају се на ранијим и
постојећим подацима и анализама о количини и саставу отпада, на статистичким подацима за
пројекције раста становништва, економском развоју и очекиваном повећању БДП, а тиме и
повећању производње отпада. Промене у потражњи и природи потрошних добара, промене у
методама за прераду и ефекти промена политике, нису узети у обзир у проценама производње
отпада.
Локални план управљања отпадом Општине Владимирци за период 2021-2031
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Табела 5-7. Пројекција годишњих количина отпада прикупљеног организованим прикупљањем
од стране ЈКП "Извор" за период 2021-2031. година

Година

Број становника обухваћен
организованим прикупљањемотпада

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

3.345
5.108
6.793
9.322
11.840
14.347
16.845
16.810
16.793
16.776
16.760
16.743
16.726
16.732
16.739

Количина сакупљеног отпада
организованимприкупљањем
t/год
1.338
2.084
2.827
3.957
5.126
6.336
7.588
7.724
7.870
8.020
8.172
8.327
8.485
8.658
8.835

Табела 5-8. Пројекција годишњих количина отпада по компонентама, прикупљеног организованим прикупљањем од стране ЈКП "Извор" за период 2021-2031. година
t/год.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Компонента/година
Папир и картон

295,95

335,31

370,18

408,31

425,87

444,18

453,07

462,13

471,37

480,80

490,41

500,22

516,23

Стакло

68,84

78,00

86,11

94,98

99,06

103,32

105,39

107,49

109,64

111,84

114,07

116,35

120,08

520,87
121,16

Биоразградиви отпад

555,86

629,79

695,29

766,90

799,88

834,27

850,96

867,98

885,34

903,04

921,11

939,53

969,59

978,32
136,56

ПЕТ амбалажа

77,59

87,91

97,05

107,05

111,65

116,45

118,78

121,16

123,58

126,05

128,57

131,14

135,34

Др. пластични амбал. отпад

30,89

35,00

38,64

42,62

44,45

46,36

47,29

48,23

49,20

50,18

51,19

52,21

53,88

54,37

Пластичне кесе

92,63

104,95

115,86

127,80

133,29

139,03

141,81

144,64

147,54

150,49

153,50

156,57

161,58

163,03

Остала пластика

96,77

109,64

121,04

133,51

139,25

145,24

148,14

151,11

154,13

157,21

160,36

163,56

168,80

170,32

Метал - Fe амбалажни

8,1

9,18

10,13

11,18

11,66

12,16

12,40

12,65

12,90

13,16

13,42

13,69

14,13

14,26

Метал - Fe остали

6,54

7,41

8,18

9,02

9,41

9,82

10,01

10,21

10,42

10,62

10,84

11,05

11,41

11,51

Метал - Al конзерве

5,26

5,96

6,58

7,26

7,57

7,89

8,05

8,21

8,38

8,55

8,72

8,89

9,18

9,26

27,86

31,57

34,85

38,44

40,09

41,81

42,65

43,50

44,37

45,26

46,17

47,09

48,60

49,03

37,18

42,12

46,51

51,30

53,50

55,80

56,92

58,06

59,22

60,40

61,61

62,84

64,85

65,44

Метал – остали неферозни
метали (Al,Cu.)
Композ. матер. (картон/восак,
картон/алумин.)
Гума

23,11

26,18

28,91

31,88

33,26

34,69

35,38

36,09

36,81

37,54

38,30

39,06

40,31

40,67

Текстил

233,72

264,80

292,34

322,46

336,32

350,78

357,80

364,96

372,25

379,70

387,29

395,04

407,68

411,35

Фини елементи

98,92

112,08

123,73

136,48

142,35

148,47

151,44

154,46

157,55

160,70

163,92

167,20

172,55

174,10

Остало

441,02

499,68

551,64

608,46

634,62

661,91

675,15

688,66

702,43

716,48

730,81

745,42

769,28

776,20

2.100

2.380

2.627

2.898

3.022

3.152

3.215

3.280

3.345

3.412

3.480

3.550

3.663

3.696

УКУПНО
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Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити
искоришћен или одложен у оквиру територије обухваћене
планом
Садашње стање управљања отпадом у Општини Владимирци није усклађено са Законом о управљању
отпадом, Националном стратегијом и ЕУ Директивама. Да би управљање отпадом било одрживо и да
би се у највећем могућем обиму заштитила животна средина и здравље људи, потребно је начин
поступања са отпадом, посебно са опасним отпадом ускладити са стратешким документима РС,
законском и подзаконском регулативом РС, ЕУ Директивама и стандардима ЕУ, посебно у
активностима превенције настајања отпада, поновној употреби, рециклажи и поновном искоришћењу
отпада. Управљање отпадом треба да прати цео животни циклус произведеног отпада: сакупљање,
транспорт, рециклажу или искоришћење одговарајућим третманом и одлагање. Увођење
рециклажних активности, представља веома захтевне будуће изазове.
Превенција настајања отпада и рециклажа секундарних сировина представљају главни принцип у
хијерархији управљања отпадом, чијом имлементацијом се врши смањење количине отпада. Стога су
у оквиру локалног плана дате главне мере које се предлажу у наредном периоду, како би се постигла
одговарајућа стопа рециклирања, нарочито амбалаже и амбалажног отпада.
На основу података о морфолошком саставу отпада (у%) у Колубарском региону из два спроведена
мерења у 2013. години, које је извршио Технички факултет, Нови Сад, усвојен морфолошки састав
отпада је следећи: органски биоразградиви отпад представља главну фракцију са око 41%, док папир
и картон чине око 9,1%. Количина укупне пластике је око 12,9%, стакла око 3,5%, метала око 4,7%, док
остале фракције чине близу око 29%.
Амбалажни отпад заступљен је са око 30,3%, док укупан биоразградиви отпад (органски отпад од
хране, из паркова и са јавних површина, папир и картон, текстил, дрво и фини елементи) износи око
67%.
Превенција настајања отпада и рециклажа секундарних сировина представљају главни принцип у
хијерархији управљања отпадом, чијом имлементацијом се врши смањење количине отпада. Стога су
у оквиру овог локалног плана дате главне мере које се предлажу у наредном периоду, како би се
постигла одговарајућа стопа рециклирања, нарочито амбалаже и амбалажног отпада.
Наша земља налази се у предприступном периоду за чланство у ЕУ и са тим у вези испуњење захтева
за заштиту животне средине и управљање отпадом представљају важне услове које треба испунити.
У последњих десетак година учињен је велики напредак у усклађивању законске регулативе са ЕУ
легислативом, али још увек недовољно, тако да се очекује доношење низа прописа, којим ће се
извршити усклађивање са прописима ЕУ.
Што се тиче управљања отпадом у Општини Владимирци, потребно је усклађивање пре свега са
Оквирном Директивом о отпаду 2008/98/EC, која је измењена и допуњена Директивом 851/2018/EC,
Директивом о 99/31/ЕС о депонијама, Директивом о 2010/75/ЕУ о индустријским емисијама,
Директивом 2012/19/EC о отпадној електричној и електронској опреми (преиначена, допуњена
најновијом Директивом (ЕУ) 2018/849), као и другим директивама које се односе на посебне токове
отпада.
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У току израде овог плана, усвојен је Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022–
2031. године ("Сл. гласник РС", бр. 12/2022)., чији циљеви ће бити усаглашени са ЕУ директивама,
истовремено уважавајући постојеће стање и могућности испуњавања циљева дефинисаних ЕУ
легислативом. Остварењу тих циљева треба да допринесе и Општини Владимирци.
Као што је у Поглављу 5. наведено, за прорачун процене будућих количина усвојен је постепени раст
продукције отпада, постепено са растом БДП, од око 2% годишње. Такође, предвиђено је постепено
повећање обухвата сакупљања отпада, тако да се у 2023. години обухвати 70% домаћинстава а у 2025.
години достигне 100% обухват сакупљања.
Састав отпада који ће се генерисати остаје исти као и онај који је већ усвојен. Убудуће, потребно је
постићи смањење настајања отпада, у складу са Националном стратегијом, која мора бити усклађена
са ЕУ директивом о отпаду и захтевима ЕУ комисије за земље у предприступном периоду. Настајање
отпада потребно је смањити поновним искоришћењем отпада, на пример путем увођења система
повратка амбалаже, поновног искоришћења отпада од грађења и рушења, затим одвојеног сакупљања
рециклата (систем две канте или слично). Део насталог отпада ће се издвојити у планираном
рециклажном дворишту, потом одвозити у ТС Ваљево, а мешани комунални отпад ће се довозити у ТС
Коцељева од 2023. када је планиран почетак рада Регионалне депоније.
Табела: 6.1.6. Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у оквиру
територије обухваћене планом, до отварање Регионалне депоније.

Година

Процењене количине (t)
у КО која ће се сакупити у
општини Владимирци

Количине (t) у КО које ће
се издвојити за
рециклажу

Процењене количине
отпада у t којe ће се
одложити на општинску
депонију, t/год

2019
2020
2021
2022

1.338
2.084
2.827
3.957

0
0
0
0

1.338
2.084
2.827
3.957

Напомена: Као базна година а према РЕГИОНАЛНОМ ПЛАНУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА 11 ГРАДОВА И ОПШТИНА
КОЛУБАРСКОГ РЕГИОНА ЗА ПЕРИОД ОД 2019-2029 ГОДИНЕ узета је 2019. година у којој си приказане и где су
наведене процењене количине отпада.
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Oчекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се
прихватити из других јединица локалне самоуправе
У складу са Регионалним планом управљања отпадом за 11 градова и општина колубарског региона за
период од 2019-2029 године (који је израдио Саобраћајни Институт ЦИП из Београда), није планирано
да Општина Владимирци прихвата отпад из других јединица локалне самоуправе. Као што је већ
наведено у поглављу 6, део насталог отпада ће се издвојити у планираном рециклажном дворишту,
потом одвозити у ТС Ваљево а мешани комунални отпад ће се довозити у ТС Коцељева од 2023. године
када је планиран почетак рада Регионалне депоније.

8.

Oчекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се
отпремити у друге јединице локалне самоуправе
Општина Владимирци је потписница Споразума о заједничком управљању комуналним отпадом који
чине 11 општина и градова формираног Колубарског региона за управљање отпадом. По изградњи
РЦУО "Еко-Тамнава" у оквиру регионалне депоније на локацији Каленић, што се очекује највероватније
2022/2023. године, сав мешани комунални отпад, са територије Општине Владимирци ће се одвозити
на ТС Коцељева а затим на РД "Каленић".
Примарном селекцијом издвојене секундарне сировине у домаћинствима, установама (рециклабилне
компоненте гвожђе, обојени метали, папир и пластични материјали (ПЕТ и остала пластика),
прикупљају се и одвозе у РЦ Ваљево, где се врши селекција.
Табела 8-1. Количине мешаног комуналног отпада прикупљене у Општини Владимирци и које ће се преко ТС у
Коцељеви отпремити у Општину Уб (РД "Каленић") "мокра фракција"
Година
Процењене количине КО које ће се сакупити
Процењене количине отпада који ће се
у Општини Владимирци t/год
одложити на депонију, t/год
2019
1.338
1.338
2020
2.084
2.084
2021
2.827
2.827
2022*
3.957
3.957
2023*
5.126
2.439
2024
6.336
2.851
2025
7.588
3.035
2026
7.724
3.090
2027
7.870
3.148
2028
8.020
3.208
2029
8.172
3.269
2030
8.327
2.914
2031
8.485
2.970
2032
8.658
3.030
2033
8.835
3.092
*Очекивани почетак одлагања отпада на РД на локацији Каленић 2022/2023 година
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Циљеви које треба остварити у погледу поновне употребе и
рециклаже отпада у области која је обухваћена планом
Основне приоритете у одрживом управљању отпадом које треба остварити ради остварења општих
Националних циљева у управљању отпадом јесу поновна употреба и рециклажа, што подразумева
највеће могуће искоришћење отпада, пре било које врсте третмана (искоришћење енергије,
одлагање).
Општина Владимирци, своје мере за управљање отпадом треба да усклади, како би допринео
испуњавању Националних циљева за поновну употребу и рециклажу отпада.
У складу са ЕУ Директивом 2008/98/EC, потребно је достићи следеће националне циљеве за смањење
комуналног отпада за одлагање (у односу на референтну годину):
• 30% од укупно насталог комуналног отпада до 2025. године;
• 40% од укупно насталог комуналног отпада до 2030. године;
• 50% од укупно насталог комуналног отпада до 2034. године.
На основу наведених претпоставки и циљева, израчуната је количина отпада која се предвиђа да се
издвоји из комуналног отпада применом мера за смањење настајања отпада и издвајањем за
искоришћење/рециклажу за наредни период од 15 година. Од укупне количине отпада, која ће се
генерисати у 2025, организованим скупљањем од 7.588 t, да би Општина Владимирци допринела
постизању националних циљева, процена је да ће се минимум 2.276 т издвојити за рециклажу и
поновну употребу, што значи да ће се на регионалну депонију транспортовати и одложити 5.312 t. У
2033. години, на крају планског периода за поновно искоришћење и рециклажу процена је да ће се
издвојити 3.331 t, од укупно сакупљених 8.327 t, а на депонију ће се одложити максимум 4.996 t.
Процена је да ће почетак одлагања на регионалну депонију "Каленић" започети cca 2022/2023. године.
Изменама и допунама Директиве 2008/98/EC, тј. Директивом 851/2018/EC потребно је достићи
следеће циљеве за смањење комуналног отпада за одлагање (у односу на референтну годину):
• 55% од укупно насталог комуналног отпада до 2025. године;
• 60% од укупно насталог комуналног отпада до 2030. године;
• 65% од укупно насталог комуналног отпада до 2035. године.
Да би се постигли циљеви по Директиви 851/2018/EC, израчуната је потребна количина отпада која би
требало да се издвоји из комуналног отпада за период од 2019-2033. године за Општину Владимирци
(табелa 9-1).
Табела 9-1. Процена количина отпада која ће се сакупљати, поново искористити и одложити на депонију да би
се испунили захтеви измењене и допуњене Директиве 2008/98/EC, Директиве 851/2018/EC
Година
Процењене количине КО
Количине КО које је
Процењене количине
које ће се сакупити у
потребно издвојити за
отпада који ће се
Општини Владимирци
рециклажу t/год
одложити на депонију,
t/год
t/год
2019
1.338
1.338
2020
2084
2084
2021
2827
2827
2022
3957
3957
2023
5126
2687
2439
2024
6336
3485
2851
2025
7588
4533
3035
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2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

7724
7870
8020
8172
8327
8485
8658
8.835

4634
4722
4812
4903
5413
5515
5628
5743

3090
3148
3208
3269
2914
2970
3030
3092

Према захтевима Директиве 851/2018/EC, од укупне количине отпада, која се генерише у 2025.,
години, од 7.588 t, минимум 4.533 t потребно је издвојити за рециклажу и поновну употребу, што значи
да би се на регионалну депонију транспортовало и одложило 3.035 t, а на крају планског периода (2031.
године) за поновно искоришћење и рециклажу потребно је издвојити 5.515 t, од укупно сакупљених
8.485 t, а на депонију би се одвозило максимум 2.970 t.

9.1.

Циљеви за смањење биоразградивог отпада
Ради успостављања система контролисаног одлагања биоразградивог отпада на депонију, Уредбом о
одлагању отпада на депоније, одређују се следеће стопе смањења одлагања:
•
у периоду од 2012. до 2016. године - најмање 25% од укупне количине (по тежини)
биоразградивог комуналног отпада;
•
у периоду од 2017. до 2019. године - најмање 50% од количине (по тежини) биоразградивог
комуналног отпада;
•
у периоду од 2020. до 2026. године - најмање 65% од укупне количине (по тежини)
биоразградивог комуналног отпада.
Извори биоразградивог комуналног отпада су: баштенски и прехрамбени отпад, отпад прикупљен у
парковима и са јавних површина, папир и картон и други отпад који сесастоји од биоразградивих
категорија као што су текстил, дрво, кожа, фина фракција итд. Како би се циљеви за биоразградив отпад
ускладили са ЕУ законодавством, потребно је постићи следеће смањење биоразградивог комуналног
отпада:
• краткорочно - најмање 25% од укупне количине (по тежини) биоразградивог комуналног
отпада;
• до краја 2029. године – најмање 50% од укупне количине (по тежини) биоразградивог
комуналног отпада;
• до краја 2034. године – најмање 65% од укупне количине (по тежини) биоразградивог
комуналног отпада.
У Општини Владимирци тренутно не постоје никаква претходна искуства и потребни административни
и технички капацитети ЈКП "Извор" за управљање биоразградивим отпадом.
Ради смањења удела биоразградивог отпада у одложеном комуналном отпаду, Општина Владимирци
треба да донесе свој план за смањење одлагања биоразградивог отпада. Неке од мера за
успостављање и унапређење управљања биоразградивим отпадом јесу: подстицање смањења
настајања биоразградивог отпада и подстицање кућног компостирања. У наредним годинама требало
би увести систем одвојеног сакупљања био - отпада, као и кућно компостирање у сеоским срединама
и где је то могуће у самој варошици Владимирци.
Циљеви за смањење биоразградивог отпада за Општину Владимирци, које треба остварити, како би се
допринело усклађивању националних циљева са ЕУ законодавством су:
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• до краја 2025. године - смањење 1.897 t/год;
• до краја 2029. године - смањење 4.086 t/год;
• до краја 2034. године - смањење 5.515 t/год.

9.2.

Циљеви за смањење и рециклажу амбалажног отпада
У складу са националним циљевима и усклађивања са ЕУ Директивама, неопходно је успоставити
поновну употребу амбалаже, где је то економски и технички оправдано, као и годишње повећање
рециклаже амбалажног отпада.
Управљање амбалажом и амбалажним отпадом у РС дефинисано је Законом о амбалажи и
амбалажним отпадом („Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 95/18 - други закон), као и доношењем Уредбе о
утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2020. до 2024. године ("Службени
гласник РС", број 81 од 5. јуна 2020).
У складу са Уредбом, Национални циљеви који се односе на поновно искоришћење и рециклажу
амбалажног отпада у периоду за који се план доноси су општи циљеви и специфични циљеви за
рециклажу амбалажног отпада.
Општи циљеви су:
1) поновно искоришћење амбалажног отпада у проценту који је дат у табеларном прегледу за сваку
годину која је обухваћена овим планом;
2) рециклирање у проценту који је дат у табеларном прегледу за сваку годину која је обухваћена овим
планом.
Специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада у периоду за који се доноси овај план,
обухватају амбалажу од папира/картона, пластике, стакла, метала и дрвета. Рециклажа амбалажног
отпада вршиће се у проценту који је дат у табеларном прегледу за сваку годину која је обухваћена овим
планом и за сваку врсту амбалаже.
За период од 2020. до 2024. године уводе се општи циљеви за поновно искоришћење и рециклажу
амбалажног отпада и специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада.

Табела 9.2-1. Општи циљеви за поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада и специфични циљеви за
рециклажу амбалажног отпада, према УРЕДБИ о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од
2020. до 2024. године "Службени гласник РС", број 81 од 5. јуна 2020.

Поновно искоришћење
Рециклажа

Папир/картон
Пластика
Стакло
Метал
Дрво

Општи циљеви
2020.
2021.
2022.
[%]
61
62
63
[%]
56
57
58
Специфични циљеви за рециклажу
2020.
2021.
2022.
[%]
62
64
66
[%]
26
30
34
[%]
44
45
46
[%]
45
46
47
[%]
17
19
21

2023.
64
59

2024.
65
60

2023.
68
38
47
48
23

2024.
70
42
48
49
24

Да би се допринело остварењу Националних циљева, као и циљева РПУО Колубарског округа у
Општини Владимирци се планира увођење тзв, "суве канте" у коју би домаћинства издвајала
рециклабилне компоненте из кућног отпада, изградња рециклажних острва и опремање рециклажног
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дворишта са контејнерима за рециклабилне компоненте и одлагање опасног отпада из домаћинстава,
као и издвајање рециклабилних компоненти. Циљеви рециклаже ће се постепено повећавати кроз
развијање јавне свести и информисања грађана о потреби укључивања у планирани тј. успостављени
систем. Овом Директивом о амбалажи и амбалажном отпаду, државе чланице ЕУ се обавезују да уведу
системе за повратак и/или сакупљање/третман коришћене амбалаже да би се постигли следећи
циљеви приказани у табели 9.2-2.
Табела 9.2-2. Циљеви у ЕУ за поновну употребу и искоришћење амбалаже и амбалажног отпада

Општи циљеви
Година
Поновно искоришћење и рециклажа
Посебни циљеви
Папир/картон
Пластика
Стакло
Метали на бази гвожђа
Алуминијум
Дрво

%

2025
65

2030
70

%
%
%
%
%
%

75
50
70
70
50
25

85
55
75
80
60
30

Општина Владимирци, сразмерно у количини произведеног отпада у Региону, развијањем система за
поновну употребу, путем одвојеног сакупљања, изградњом Рециклажног дворишта за сакупљање
отпада и издвајање амбалаже и амбалажног отпада, треба да успостави следеће циљеве за смањење
амбалаже и амбалажног отпада, приказане у табели 9.2-3.

9.3.

Циљеви за смањење настајања и рециклажу осталих посебних токова отпада
Производи који након употребе постају посебни токови отпада укључују гуме, производе који садрже
азбест, батерије и акумулаторе, било која минерална или синтетичка уља и мазива, отпадна возила,
као и електричне и електронске производе. У региону ће се прикупљати сви посебни токови отпада.
Потребно их је сакупљати посебно, планираном изградњом сакупљачких станица и/или акцијама
прикупљања специјалним возилима опремљеним, ради заштите од просипања. Такође, потребно је и
одговарајуће складиштење, третман и управљање, ради заштите животне средине.
Директивом 94/62/ЕC о електронском и електричном отпаду, предвиђено је да државе чланице уведу
системе за повратак и/или сакупљање/третман отпадне електричне и електронске опреме, како би се
постигли следећи циљеви:
1. Од 2019. године, циљ прикупљања је 65% просечне тежине производа стављених на тржиште у
одређеној земљи у претходне 3 године.
2. Од 15. августа 2018. циљеви рециклаже за појединачну опрему су:
- за опрему за размену топлоте и велику опрему (било која спољна димензија већа од 50
cm): 85% треба да се поново употреби, а 80% да се припреми за поновно искоришћење и
рециклира;
- за екране, мониторе и опрему са заслонима који имају површину већу од 100 cm²: 80%
треба да се поново употреби, а 70% да се припреми за поновно искоришћење и
рециклира;
- за малу опрему и малу информатичку и телекомуникацијску опрему: 75% ће бити поновно
употребљено, а 55% ће бити припремљено за поновно искоришћење и рециклирано;
- за сијалице: 80% се рециклира.
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Ранији захтеви за прикупљање ЕЕ отпада су били мин 4kg/становнику годишње. Критеријуме за
сакупљање посебних токова отпада треба ускладити са новом Националном стратегијом управљања
отпадом.
Отпадне гуме, као и остали посебни токови отпада не смеју се одлагати на депоније и у оквиру центара
за сакупљање отпада потребно је планирати простор за пријем и складиштење отпадних гума.
Такође, у рециклажном центру ће грађани доносити отпад који припада групи посебних токова отпада,
где ће се у предвиђеној опреми, на предвиђеним местима Рециклажног дворишта, привремено
складиштити, до предаје овлашћеним оператерима који имају дозволу надлежног органа, за
складиштење/третман отпада.

9.4.

Потребне мере и активности за смањење настајања индустријског отпада
Смањење настајања индустријског отпада може се постићи:
• применом техничких и организационих мера за промовисање ефикасне употребе ресурса
• промовисањем чистије производње и истраживања и развоја производње производа чија
производња производи мање отпада, а потом ширење и употреба добијених резултата
• развијањем ефикасних и смислених показатеља/индикатора притиска на животну средину
повезаних са стварањем отпада, са циљем да се допринесе његовом спречавању.
Применом принципа „загађивач плаћа“, тј. плаћањем такси и накнада за одбачен отпад могу се
подстицати произвођачи отпада за промену размишљања о превенцији настајања отпада, како
грађани, тако и индустрија.
У циркуларној економији, циљ је да се ресурси и материјали што дуже задрже у оквиру економије и
да се потрошња ресурса и производња отпада сведу на минимум. Стварање отпада може се
превенирати пројектовањем производа који стварају мање отпада у процесу производње и у фази
потрошње, односно производа, који се могу поново употребити и поправити.
Увођење чистије производње подразумева истраживање и развој у циљу производње чистијих
производа и примене чистијих технологија, којима се ствара мање отпада и значајно доприноси
превенцији отпада. Такође, потребна је и ефикасна примена ресурса и одрживо управљање
материјалима, како би се подржала превенција настајања отпада.
Истраживање понашања потрошача и друштвено-економске демографије који утичу на превенцију
отпада је такође важно.
Потребно је и одговарајуће праћење индикатора, који показују утицај на животну средину изазван
стварањем отпада. Индикатор превенције отпада треба да покаже да ли се одређене активности у
одређеном временском периоду побољшавају у смислу потрошње материјала и интензитета стварања
отпада, током животног циклуса производа.
У складу са захтевима Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15) и Директивом IED (2010/75 / ЕУ), примена чистијих
технологија у великим постројењима представља услов за добијање Интегрисане дозволе.
Интегрисане дозволе покривају широк спектар активности, од производње метала, минералне
индустрије, хемијске индустрије, узгоја живине и свиња, до инсинерације отпада и сагоревања горива
у великим ложиштима. Обавезници прибављања интегрисане дозволе, у обавези су да израде и
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спроведу план активности за заштиту животне средине, који укључује мере за смањење употребе
природних ресурса и смањење настајања отпада, као и друге мере за спречавање загађивања животне
средине. Услови из интегрисане дозволе треба да се заснивају на најбољим доступним техникама (BAT)
у индустрији. Најбоље доступне технике, у ЕУ дефинисане су кроз специфична документа за различите
области и сегменте индустрије, такозвана референтна документа за најбоље доступне технике (BREF
документа), која су написана на језицима држава чланица ЕУ. Индустријска постројења која подлежу
обавези прибављања интегрисаних дозвола, у циљу промоције превенције отпада, потребно је да
уведу не само мере превенције отпада, већ и да изврше процену или усвоје планове превенције отпада
у целокупном сектору индустрије. Законска обавеза за усвајање планова превенције не постоји за
друга постројења, која не подлежу обавези прибављања интегрисане дозволе. Имплементација
увођења чистије производње у РС је добровољна и њоме се уводе превентивне мере заштите животне
средине, применљиве у том конкретном постројењу. План је да се кроз анализу тока материјала и
енергије у конкретној компанији, идентификују опције смањења отпада и емисија из индустријских
процеса на месту настанка, што на крају доводи до процене да ли се одабран модел чистије
производње може применити у конкретном случају.
Не мање важни елементи у циљу превенције настајања отпада представљају економски инструменти
који укључују зелене набавке, успостављање обавезног плаћања за одређене производе или
компоненте амбалаже, као и кампање подизања свести и непосредно информисање шире јавности
или конкретног дела потрошача.

10. Програм сакупљања отпада из домаћинстава
У пракси постоји широк спектар различитих модела примарне сепарације. Говорећи о броју одвојених
токова отпада, обично се примењују стриктно одвојено сакупљање (сваки ток отпада се одвојено
сакупља) или сакупљање неколико фракција заједно (тзв. комбиновано сакупљање, најчешће
сакупљање мешаног тока рециклабилних фракција).
Два главна приступа за постављање канти/контејнера за примарну сепарацију су модел „од врата до
врата“ где се канте/контејнери постављају испред кућа и „систем доношења“ у којем становништво
доноси свој отпад на дефинисане локације на којима се налази неколико контејнера. Искуства у ЕУ
показују да системи сакупљања „од врата до врата“ обезбеђују веће стопе рециклирања и бољи
квалитет издвојеног материјала за рециклирање.
Концепт управљања комуналним отпадом на регионалном нивоу заснован је на систему примарне
селекције по принципу „две канте“. Отпад се разврстава на месту настанка, на нивоу домаћинстава,
установа и предузећа. Унапређење система за управљање комуналним отпадом из домаћинстава на
територији Општине Владимирци заснива се на развоју структуре која се надовезује на регионални
систем сакупљања и транспорта комуналног отпада и базира се на превенцији, те поврату ресурса
поновном употребом и рециклажом.
Да би цео процес рециклаже заживео, неопходно је пре почетка селекције отпада развити тржиште за
прихват и прераду сакупљеног отпада. Регионалним концептом, предвиђено је да се отпремање
отпада, насталог на територији општина Региона, према томе и на територији Општине Владимирци,
укључује предају секундарних сировина, које имају карактер неопасног отпада (рециклабилне
компоненте из комуналног и сличног отпада - гвожђе, обојени метали, папир и пластични материјали
(ПЕТ и остала пластика). Композитни материјали и опасни отпада (посебни токови отпада – ЕЕ отпад,
отпадна уља, опасан индустријски отпад) се предају овлашћеним оператерима за прикупљање,
транспорт и третман, који имају одговарајућу дозволу добијену од надлежног органа и само под
условом да у Региону нема заинтересованих оператера за преузимање и даље управљање.
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Кључни елементи будућег плана инфраструктуре за управљање отпадом из домаћинстава базирају се
на: издвајању корисних сировина из отпада и минимизирању количине отпада који се одлаже, и у
потпуности је у складу са регулативом ЕУ и националним законодавством. Како би се избегла
контаминација комуналног отпада, он се не сме мешати са осталим врстама отпада и мора се одвојено
прикупљати. На слици 10-1 дат је концепт управљања неопасним отпадом из домаћинстава на
територији Општине Владимирци.

Комунални
отпад из
домаћинства
ЈКП Извор

ТС Коцљева

Рециклабилниотпад
из домаћинства ЈКП
Извор Владимирци

Рециклабилниотпад
са рециклажних
острва ЈКП „Извор“

Рециклажно
двориште ЈКП
„Извор“

ТС
Ваљево

РД Каленић
Слика 10-1. Концепт управљања неопасним отпадом из домаћинстава на територији Општине
Владимирци.

Будућу инфраструктуру за примарну селекцију отпада чиниће: канте и контејнери за одвојено
прикупљање комуналног отпада по фракцијама по систему "мокра" и "сува" канта, рециклажна острва,
центар за сакупљање отпада (рециклажно двориште). Послове управљања рециклажним острвима, и
центром за прикупљање (рециклажно двориште) отпада из домаћинства и рециклабилног отпада
врши ЈКП "Извор".
У циљу издвајања корисних сировина из отпада, потребна је надоградња постојеће инфраструктуре,
увођење примарне селекције отпада на целој територији Општине Владимирци. С обзиром на
просторне могућности насељених места на подручју Општине Владимирци, поступак примарне
селекције отпада ради поновне употребе или искоришћавања, потребно је вршити на два начина:
– доласком наменских возила по одвојене компоненте отпада;
– доношењем компоненти отпада од стране грађана на за то утврђено место тј. рециклажна
острва и центар за сакупљање отпада у конкретном случају Рециклажно двориште.
Принцип доласка одвојене компоненте отпада "систем две канте" неопходно је применити на целој
територији Општине Владимирци где су заступљена индивидуална домаћинства или где не постоји
могућност изградње рециклажних острва. "Систем две канте” подразумева да је „сува фракција“
(рециклабилни отпад) измешана у једну посуду, а другој посуди се одлаже мешовити (остали) отпад.
Такође је оправдано „систем две канте“ уводити и у насељима која су транспортно удаљена од
рециклажног дворишта или су мале густине насељености. У зависности од могућности приступа и
типова насеља уводе се парови контејнера за више домаћинстава (4 х 1,1 m³), систем четири контејнера
(1 х 1,1 m³ "мокра фракција" и 3 х 1,1 m³ "сува фракција") за приградска насеља, и дупле канте за
индивидуална домаћинства (2 х 120-140 литара).
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Концепт увођења парова/групе контејнера „РЕЦИКЛАЖНА ОСТРВА“, (рециклабилни отпад „сува
фракција“-3 контејнера за: папир/картон, пластична и метална амбалажа, стакло + 1 контејнер за
комунални отпад „мокра фракција“) оправдано је применити у насељима где је френкветност
становника велика (продавница, ДЗ, Школе, Цркве, итд.). (Табела 10-1)
Табела 10-1. Предлог примене парова/групе контејнера ((рециклабилни отпад „сува фракција“-3 контејнера
за: папир/картон, пластична и метална амбалажа, стакло + 1 контејнер за комунални отпад „мокра фракција“)

Бр.

Назив месне заједнице

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Белотић
Бељин
Бобовик
Владимирци Варошица
Владимирци Село
Власаница
Вукошић
Вучевица
Гомилица
Дебрц
Драгојевац
Звезд
Јазовник Шеварице
Јаловик
Каона
Козарица
Крнић
Крнуле
Липовица Јазовник
Кујавица
Лојанице
Меховине
Месарци
Матијевац
Мровска
Ново Село
Прово
Пејиновић
Риђаке
Суво Село
Скупљен
Трбушац
УКУПНО

Парови „ сува+мокра“
фракција 3+1 (1,1 m³)рециклажно острво
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
172

Број рецiклажних острва по
месним заједницама
1
1
1
8
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
43

Домаћинствима којима ће се поделити канте 120-140 литарa за одвојено прикупљање отпада, имаће
обавезу да раздвајају и селектују свој отпад, и да у одређено време, односно одређеног дан у недељи
канте оставе испред кућа на тротоар, како би радници комуналног предузећа ЈКП „Извор“ испразнили
канте.
Пластичне канте од 120-140 литарa требају бити додељене домаћинствима у две боје: у зеленој боји
за „мокру фракцију“ мешани кућни отпад и у плавој боји за „суву фракцију“ рециклабилни амбалажни
отпад (осим стакла). Приликом поделе канти неопходно је извршити едукацију становништва о начину
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одвојеног прикупљања отпада кроз информативно предавање у месним заједницама, радијским
рекламама, тв рекламама и поделом брошура о начину одлагања отпада. Такође на кантама које буду
подељене потребно је да буду налепљене налепнице са инструкцијама о врстама отпада које се
одлажу у исте.
У плаву пластичну канту „сува фракција“ (Слика 10-2) грађани ће одлагати мешани рециклабилни отпад
(осим стакла) и то:
• папир и картонска амбалажа (папир, картонска амбалажа, папирне кесе из продавница,
новине, свеске, књиге, каталози, канцеларијски папир);
• пластична амбалажа (пластичне боце за пиће тзв. ПЕТ амбалажа, пластична амбалажа од
детерџената, пластичне кесе, најлон);
• метална амбалажа (лименке од пића, конзерве, тубе, алуминијске посуде за храну) и др.
• у зелену пластичну канту“мокра фракција“ (Слика 10-3) грађани ће одлагати сав остали
кућни отпад који се не може рециклирати:
✓ запрљан новински и канцеларијски папир,
✓ папирни убруси и марамице,
✓ пелене,
✓ остаци хране итд.
Поред плаве и зелене канте за издвајање стаклене амбалаже потребно је обезбедити контејнере за
стакло (1,1 m³), које је потребно поставити у насељима индивидуалног становања.

Слика 10-2. Плава канта за суви рециклабилни
отпад („сува фракција“)

Слика 10-3. Зелена канта за остале врсте
отпада ("мокра фракција")
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Слика 10-4. Контејнери за одлагање стаклене амбалаже

Надлежно комунално предузеће ЈКП "Извор" ће сакупљени отпад из "сувих канти" одвозити у
рециклажно двориште Владимирци. Преостали, мешани отпад из домаћинстава "мокра канта" ЈКП
"Извор" ће се сакупљати и транспортовати до ТС Коцељева где се врши претовар отпада, а затим
транспорт и даље управљање отпадом је у надлежности Регионалног предузећа за управљање
отпадом „Еко Тамнава“, Уб. Препорука је да се "мокра фракција" односи по досадашњем Програму
изношења смећа а за нова насеља у обухвату прикупљања отпада по накнадно утврђеној динамици
(најмање једном недељно), а да се отпад из плаве канте прикупља и одвози једном недељно у почетку
да грађани „стекну навикну“, а касније ЈКП „Извор“ системом праћења стања на терену самостално
успостави динамику одвоза рециклабилног отпада.
Динамика пражњења контејнера за рециклабилни отпад биће утврђена и ревидирана након почетка
функционисања система примарне селекције.
У зонама колективног становања, стамбено-пословним зонама, зеленим површинама и др. на
територији Општине Владимирци успоставиће се систем доношења компоненти на за то утрђено
место „рециклажно острво“, које ће се градити на начин да се уклапа у природни амбијент у којем се
контејнери постављају.
На рециклажним острвима предвиђено је постављање контејнера за рециклабилан отпад од 1,1 m³ за
три фракције отпада (папир/картон, пластична и метална амбалажа, и стакло). Одлагање кабастог и
опасног отпада, мешовитог и био отпада у или поред контејнера на рециклажном острву је забрањено.

Слика 10-5. Идејно решење рециклажног острва

На подручјима где је присутнија већа количина одређене врсте отпада постављати већи број посуда
за исту нпр. уколико је на том подручју регистрована пијаца, ресторан или маркет, на рециклажном
острву обезбедити контејнере за одвојено прикупљање био отпада. У периоду када се генерише већа
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количина зеленог био разградивог отпада (лишће, трава, гране) спроводити акције интензивнијег
сакупљања ове врсте отпада.
На јавним површинама на којима је висока фреквенција становништва, као што су игралишта,
шеталишта, тргови, паркови, излетишта, пешачке стазе, зелене површине око стамбених објеката и др.
поред постојећих постављених канти за отпад, поставити рециклажни сет канти за одвојено
сакупљање отпада (Слика 10-6).

Слика 10-6. Изглед рециклажног острва на јавним површинама

Отпад који није могуће или није дозвољено одложити у контејнере, отпад који припада посебним
токовима, кабасти отпад и отпад од грађења и рушења, грађани ће моћи да однесу у рециклажно
двориште за сакупљање отпада, који се налази у Владимирцима. Препорука је да се у руралним
подручјима на локацијама очишћених и рехабилитованих дивљих депонија, врши постављање
контејнера, чиме ће се смањити могућност даљих негативних утицаја на животну средину или здравље
људи.
Примарна селекција отпада ће се постепено развијати у зависности од финансијских, техничких и
кадровских капацитета ЈКП "Извор", с обзиром да није могуће одмах на почетку покрити целу
територију Општине Владимирци примарном селекцијом. Као прелазно решење, док се не уведу
плаве канте у сва домаћинства и успоставе рециклажна острва, треба увести наменске плаве кесе за
рециклабилни отпад и разрадити динамику сакупљања истих. Планирано је да се у месту Владимирци
поделе 300 комплета канти грађанима (систем две канте) од краја 2021. или почетком 2022. године.
Системи се морају унапређивати и оптимизовати. Потребно је развити једноставан модел процене
потреба за сакупљањем, који се може користити за оптимизацију потребне фреквенције сакупљања
отпада, могућности за сакупљање отпада на темељу типа (величине) контејнера, запремине
произведеног отпада, капацитета возила за сакупљање, броја становника који је обухваћен услугом
сакупљања отпада и просечне удаљености од Рециклажног дворишта. Планирање рута којима ће се
кретати возила, како би се постигло оптимално сакупљање отпада у односу на трошкове радника за
опслуживање возила, горива и амортизацију возила, такође је врло важно, а ЈКП "Извор" има велико
искуство у прикупљању отпада, тако да је садашње планирање рута добро спроведено.
На разраду динамике сакупљања отпада из домаћинстава ће утицати и постепено проширење степена
покривености територије услугом сакупљања отпада, тј. постепено увођење услуге сакупљања
отпада за све становнике, узимајући у обзир следеће приоритете:
•

покривање целе територије Општине Владимирци организованим сакупљањем и одвожењем
отпада; постојећи обим организованог прикупљања отпада на територији Oпштине
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•
•
•

Владимирци износи око 20% и план је да се он у 2025. години повећа на 100%, тј. цела територија
Општине би била покривена одношењем одпада од стране ЈКП "Извор". У те сврхе неопходно
је ЈКП "Извор" опремити додатном опремом за прикупљање комуналног отпада (контејнери,
канте), као и возилима за прикупљање и транспорт комуналног отпада – аутосмећарима.
Увођење система разврставања на месту настанка "систем две канте" - зелена и плава (канте у
зонама индивидуалног становања), рециклажна острва у зонама колективног становања.
Увођење жутих контејнера за одлагање стакла (и у насељима индивидуалног становања и у
насељима са малом густином насељености);
Увођење интензивнијег одвожења био отпада у периоду када се ова врста отпада сезонски
ствара у већим количинама увођењем за то наменских кеса, као и увођење иницијативе за
кућно компостирање у сеоским и полуурбаним подручјима. Постављањем наменских
контејнера за био отпад на подручју пијаца, ресторана и маркета. За почетак предлаже се
одвојено прикупљање и компостирање парковског, баштенског и пијачног отпада. У овом
тренутку у Општини Владимирци не постоје искуства за компостирање биоразградивог отпада.

Тачан обим и динамика сакупљања и одвожења отпада из домаћинстава ће се детаљно разрађивати
годишњим програмима сакупљања и одвожења комуналног отпада које израђује ЈКП "Извор", и које
путем надлежног органа за комуналне делатности доставља Општини Владимирци на сагласност.
Препорука је да годишњи програми, поред тачно дефинисане динамике одвожења отпада садрже и
детаљан приказ планираних активности за наредну годину и процену неопходних техничких и
финансијских средстава за спровођење истих, како би сви субјекти реализације могли благовремено
да планирају прилагођавање планираним променама.
Замена постојећих посуда и неопходне механизације
Како би се остварили циљеви за 100% обухват становништва организованим прикупљањем отпада,
потребна је набавка нове опреме и транспортних средстава. Веома је важно је да се ова набавка
спроведе стандардизованом опремом, како би се постигла компатибилност возила и контејнера.
Тренутно су у најчешћој употреби контејнери од 1,1 m³ препорука је да се користе галванизовани
челични контејнери од 1,1 m³, због раширене употребе дрвета као горива за домаћинства, што има за
последицу ризик од врућег пепела у отпаду, а тиме и трајног оштећења контејнера уколико се врући
пепео или жар нађу у пластичним кантама или контејнерима, што ову врсту опреме ограничава за
коришћење у систему сакупљања.
Потребни услови за локације контејнера
• Контејнере треба сместити на посебно изграђене бетонске платое, ограђене непропусним
бетонским ивичњацима;
• платое треба поставити тако да задовољавају услове саобраћаја (плато не сме бити на растојању
већем од 10-15 м од саобраћајнице којом се креће камион за транспорт отпада), водовода и
канализације, електро-енергетике, ТТ и топлификације, са циљем да задовоље потребе грађана, у
складу са распоредом стамбених и стамбено - пословних објеката;
• платое треба израђивати са нагибом од 2%, због сливања воде након прања платоа и контејнера;
• број потребних контејнера одређује се према формули:

где су:
N - број потребних контејнера
О - количина отпада (m³/дан/становнику)
S - број становника према сабирном месту
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D - број дана између два одвоза отпада
V - запремина контејнера (m³)
k - коефицијент попуњености контејнера (обично 0,8)
За одржавање хигијене платоа и контејнера, предлаже се чишћење истих сваки пут приликом
пражњења. Прање контејнера обављати једном месечно. Прање платоа обављати минимим једном
недељно.
Типови возила за сакупљање отпада треба да буду возила са задњим утоваром са опремом за
подизање контејнера од 1,1 m³.
У организовању сакупљања и транспорта отпада до претоварне станице, потребно је имати разрађен
план сакупљања отпада. Главни делови плана морају да садрже:
• подручја опслуживања (конкретни делови места односно улице, насељена места и слично);
• учесталост сакупљања отпада (број и назив дана у недељи сакупљања и транспорта отпада, дани
или датуми у месецу и сл.);
• врсте и количину отпада која се продукује у конкретним подручјима опслуживања (врста и
количина отпада на одређеним локалитетима може да зависи од годишњег доба и других
околности);
• тип и број возила за сакупљање отпада (зависе од количина и врста отпада који се јављају у
појединим местима прикупљања и захтева, односно учесталости одвожења отпада из појединих
места прикупљања).
План сакупљања и транспорта отпада за урбана насеља организован је на следећи начин:
• прикупљање отпада у централним деловима насеља Владимирци врши се 6 пута недељно;
• периферни делови насеља Владимирци 4 пута недељно;
• делови насеља на територији општине уз главне (магистралне) саобраћајнице и центри већих
насеља (месних заједница) 3-4 пута недељно,
• остали делови територије Општине Владимирци, по потреби (мин. једном недељно).
На основу идентификованих недостатака и потреба ЈКП "Извор", овим планом управљања отпадом
израђене су пројекције потребних камиона и опреме за прикупљање мешовитог и рециклабилног
отпада (Табела 10-1 и Табела 10-2).
Мешовити отпад "мокра канта"
Усвојене су следеће претпоставке:
• продукција отпада, пројекције и постојећа средства за сакупљање и транспорт отпада су у
складу са претходним поглављима;
• прорачуни су рађени за канте запремине 120 - 140 литара и контејнер 1,1 m³. С тим у вези,
предлаже се коришћење посуда - канти од 120-140 литара у урбаном насељу Општине
Владимирци, где су заступљена индивидуална домаћинства или где не постоји могућност
изградње рециклажних острва, као и коришћење контејнера запремине 1,1 m³;
• обухват прикупљања мешаног комуналног отпада 100%;
• учесталост сакупљања отпада усклађена са процењеном динамиком пуњења посуда по
насељима, према искуствeним подацима ЈКП-а;
• претпостављена тежина мешовитог отпада (мокре фракције) је 100 kg по једном контејнеру од
1,1m³;
• сакупљање комуналног отпада врши се камионом са надоградњом - аутосмећаром Волво
запремине 8 m³ и носивости од минимум 3,5 тона по возилу;
• транспортни камион аутосмећар старији од 18 година тј. купљен 2003. године, сматра се
исувише старим возилом који је испунио свој корисни век трајања, те га стога треба заменити.
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Подаци о постојећим посудама за прикупљање (кантама и контејнерима) и камиона - аутосмећара су
узети из упитника, и на основу консултација са надлежним ЈКП "Извор" урађен је прорачун за потребан
број посуда и механизације за сакупљање и одвожење мешаног отпада - "мокре канте" за територију
Општине Владимирци са свим насељима (Табела 10-1).
Табела 10-1. Процена броја потребних контејнера, посуда и механизације за мешовит отпад „мокра канта“, за
територију Oпштинe Владимирци са свим насељима, које је потребно додатно купити

Параметар

Подаци о броју становника и
потребној опреми за набавку

Број становника
Број домаћинстава
Тренутан број контејнера од 1,1 m³
Неопходан број контејнера од 1,1 m3 који треба додатно купити,
како би покривеност била 100%

17.462
5.835
183
0

Потребан број посуда (120-140 Л.), како би покривеност била
100%
Тренутан број посуда (120 Л.) које Општина Владимирци поседује
Неопходан број посуда (120-140 Л) који треба додатно купити
Потребан број камиона са надоградњом-аутосмећар V= 16 m³
Тренутан број камиона са надоградњом-аутосмећар V= 16 m³
Тренутан број камиона са надоградњом-аутосмећар V= 8 m³
Неопходан број возила за сакупљање отпада (16 m3) које треба
накнадно купити

4.816
251
4.565
2
0
1
2

Рециклабилни отпад "сува канта"
Усвојене су следеће претпоставке:
• продукција отпада, пројекције и постојећа средства за сакупљање и транспорт отпада су у
складу са претходним поглављима;
• прорачуни су рађени за канте запремине 120-140 литара и контејнер од 1,1 m³. С тим у вези
предлаже се коришћење посуда (канти од 120-140 литара) и наменских кеса за био отпад у
индивидуалним домаћинствима у насељу Владимирци, као и коришћење рециклажних острва
- сета контејнера запремине 1,1 m³ за три фракције отпада (папир/картон, пластична и метална
амбалажа и стакло) у области урбаног становања. У области руралног становања са малом
густином насељености и удаљеним насељима предлаже се постављање контејнера запремине
1,1 m³ за мешану фракцију рециклабилног отпада и посебног контејнера за стаклену амбалажу,
због смањења трошкова транспорта рециклабилног отпада;
• претпостављена учесталост сакупљања је једанпут недељно или према потреби, радом у једној
смени;
• обухват прикупљања рециклабилног отпада 100%;
• сакупљање се врши камионима са потисном плочом - аутосмећаром V=16 m3 и носивости од
око 8 тона по возилу.
Подаци о постојећим кантама, контејнерима и камионима су узети из упитника и на основу
консултација са надлежним ЈКП "Извор" урађен је прорачун за потребан број посуда и механизације
за сакупљање и одвожење рециклабилног отпада "суве канте" (Табела 10-2).

95

Број 6

Број 6

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Страна 127

Табела 10-2. Процена броја потребних контејнера, посуда и механизације за рециклабилни отпад, које је
потребно додатно купити

Параметар

Број становника
Број домаћинстава
Тренутан број контејнера (1,1 m3)
Неопходан број контејнера (1,1 m3) који треба додатно
купити
Потребан број посуда (120-140 литара) како би покривеност
била 100%
Тренутан број посуда (120 литара)
Неопходан број посуда (120-140 литара) који треба додатно
купити
Тренутан број возила за сакупљање рециклабилног отпада
(16 m3)
Потребан број возила за сакупљање рециклабилног отпада
(16 m3)
Неопходан број возила за сакупљање отпада (16 m3) које
треба накнадно купити

Подаци о броју становника
и потребном броју посуда и
механизације
17.462
5.835
0
732
4.816
0
4.816
0
1
1

Отпад из „суве канте“ прикупља се и одвози у рециклажно двориште у Владимирцима.
Секундарне сировине ће се, сходно регионалном споразуму, предавати ТС у Ваљеву и за тај износ ће
бити умањени рачуни ЈКП "Извор" за услуге за одлагање отпада. Рециклабилни материјали који се
издвајају из мешаног отпада у односу на рециклабилни отпад из суве канте, имају много нижу
вредност на тржишту због запрљаности и нечистоћа које се јављају, те примарна селекција и свест
становништва имају велику улогу у успостављању одрживости система за управљање отпадом и
остварења циљева за рециклажу.
Да би се примарна селекција увела, поред неопходних посуда, транспортних средстава и пратеће
инфраструктуре за одвојено сакупљање отпада, потребно је да се и становништво активно укључи у
цео систем. Да би становништво разврставало отпад на месту настанка неопходно је константно
подизање свести грађана о важности успостављања селекције отпада на месту настанка и позитивног
утицаја који се истим јавља на животну средину. Увођење примарне сепарације, као и њен развој биће
подржан и од стране свих актера укључених у регионални систем управљања отпадом.
Поред едукативних и информативних паноа које треба поставити на свим рециклажним острвима
потребно је подстицати селективно прикупљање на месту настанка кроз држање предавања о начину
одвајања и начину одлагања отпада у месним заједницама, спровођењем едукације у јавним
институцијама, поделом брошура, промоцијом путем јавних медија и (радијске и телевизијске
спотове) и др. Значајан допринос у области едукације грађана са циљем развоја примарне селекције
отпада треба да имају и организације цивилног друштва.
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11. Програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава
Опасан отпад чини само мали део отпада из домаћинства (око 1-3%) од укупне количине комуналног
отпада, али представља озбиљан проблем. Постоји много производа који се користе у
домаћинствима, који су опасни за човека и животну средину: средства за одржавање хигијене у
просторијама и двориштима домаћинстава (средства за полирање намештаја, средства за чишћење
рерни, средства за чишћење санитарија, варикина, амонијак, средства за чишћење цевовода),
производи за унутрашњу и спољашњу декорацију (боје, лакови, разређивачи боја, скидачи боја,
лепкови, итд), хемијска заштитна средства (пестициди, инсектициди, фунгициди, средства за
дератизацију, средства за заштиту кућних љубимаца, оковратници против бува, нафталин,
дезинфекциона средства, средства за заштиту дрвета), производи за одржавање аутомобила (бензин,
моторно уље, антифриз, средство за прање ветробранског стакла, воскови за полирање аутомобила,
оловне батерије, кочиона течност, трансмисиона течност) и остало (батерије, козметички препарати,
средства за чишћење обуће, лекови, средства за чишћење базена, термометри, итд.
Табела 11-1. Процењене количине опасног отпада из домаћинстава
за плански период 2021-2031.година

Година
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
3033

Опасан отпад из домаћинстава,
t/год

0
0
34
47
62
76
91
93
94
96
98
100
102
104
106

У складу са чл. 43 Закона о управљању отпадом „Домаћинства су дужна да одлажу свој отпад у
контејнере или на друге начине, које обезбеђује јединица локалне самоуправе, 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“.
Имајући у виду напред наведено, на територији Општина Владимирци Регионалним и Локалним
планом је предвиђено формирање центра за сакупљање отпада „Рециклажно двориште“ у којем ће
грађани доносити кабасти отпад (намештај и бела техника), баштенски отпад, отпад од материјала
погодног за рециклажу, као и опасан отпад из домаћинства). Центар за сакупљање отпада ће бити
направљен у насељу Владимирци и у оквиру њега ће бити предвиђен простор са контејнерима за
безбедно складиштење опасног отпада из домаћинстава, до предаје заинтересованим оператерима.
У центру за сакупљање отпада ће се доносити опасан отпад из домаћинстава као што су: кућне
хемикалије, боје, лакови и премази, остаци пестицида, фунгицида, хербицида, мамци за инсекте и
друге штеточине, средства за одржавање возила, светиљке, батерије, отпадна уља, отпадни
електрични и електронски апарати и уређаји, истрошене батерије и акумулатори, флуо цеви и остало.
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Опасан отпад из домаћинства ће се након сакупљања довољне количине за рационални транспорт,
предати даље оператерима који имају одговарајуће дозволе, а све у складу са законском регулативом
и техно-економским нормама.
Рециклажно двориште за сакупљање треба да буде приступан за јавност и бесплатан, како би се
грађани подстакли на допремање отпада у рециклажно двориште. У рециклажном дворишту треба
успоставити јасна правила о томе ко може да користи рециклажно двориште и које врсте отпада
рециклажно двориште може да прихвати. Треба организовати информативне кампање за јавност, а
адресу рециклажног дворишта треба широко рекламирати (преко општинске интернет странице, на
контејнерима за отпад, итд.).
Улаз у складиште за опасан отпад у оквиру рециклажног дворишта је забрањен. Преузимање опасног
отпада врши се од стране стручно обученог лица, радника рециклажног дворишта. Отпад који се
преузима је из домаћинстава или од правних лица која производе сличне количине отпада као
просечно домаћинство. Преузети опасан отпад из домаћинстава власништво је општине.
Идентификација отпада мора се извршити одмах по преузимању опасног отпада, након визуелног
прегледа отпада или постављањем питања испоручиоцу. Уколико се отпад не може идентификовати,
консултује се испоручилац. Уколико се и даље отпад не може окарактерисати као опасан или
неопасан, одлаже се на посебну полицу/контејнер ради хемијске анализе. Сматра се да је и амбалажа
у коју је била упакована опасна супстанца такође опасни материјал, и да са њом треба поступати као
са опасном супстанцом.
За сакупљање одређених токова опасног отпада из домаћинстава, у Владимирцима се предвиђа
постављање контејнера у тржним центрима и специјализованим продавницама (нпр. мали
електрични и електронски уређаји, батерије) или успостављање система јавних контејнера за отпад.
Контејнери треба да буду затворени и јасно обележени. Треба нагласити да не могу сви токови
опасног отпада бити покривени системом контејнера, на пример када је реч о опасним хемикалијама.
Друга опција за неке токове опасног отпада из домаћинстава јесу мобилни центри за сакупљање, које
може да организује јединица локалне самоуправе и/или овлашћени оператер (флуоресцентне цеви и
други отпад који садржи живу, одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике –
фрижидери, отпадна уља и масти, батерије и акумулатори, отпадна електрична и електронска опрема
која садржи опасне супстанце). ЈКП „Извор“ и опшина Владимирци ће дати заинтересованом
овлашћеном оператеру за сакупљање и транспорт опасног отпада, да неколико пута годишње,
посебним организованим акцијама, преузима опасан отпад од грађана без надокнаде, коришћењем
специјалног возила. Мобилни систем сакупљања чини специјално опремљено возило које се
зауставља на свакој од унапред одређених локација, где грађани могу предати свој кућни опасан
отпад. Отпад ће даље бити предат оператеру који има дозволу за третман оређене врсте опасног
отпада.
Грађани треба да су увек на време обавештени о могућностима и месту и начину предаје опасног
отпада из домаћинстава.
Све групе опасног отпада из домаћинстава морају се одвојено сакупљати. За сваку групу користи се
посебан контејнер. Избор контејнера треба прилагодити захтевима сваке групе отпада и то заједно са
сакупљачем отпада тј. овлашћеним оператером. Сваки контејнер треба складиштити на начин којим
се спречава опасна хемијска реакција или излагање директном пламену. Када се врши избор
одговарајућих контејнера за сакупљање, треба имати у виду захтеве који се односе на транспорт
опасне робе. Сакупљање се, ако је могуће, врши у контејнерима који су испитани према УН
стандардима (нпр. пластична бурад), који се обележавају индексним бројем и УН бројем/УН класом
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опасности. УН контејнери морају бити адекватно обележени, како би се избегла додатна
манипулација (препаковање), пре транспорта.
Такође, треба обезбедити одвојено сакупљање азбеста из домаћинстава (мале количине азбестног
цемента, топлотна изолација са азбестом, итд.). Отпад који садржи слабо везани азбест пакује се и
складишти у добро затвореној непропусној сертификованој амбалажи, тако да се спречи разношење
азбестних влакана и прашине у животну средину. Отпад који садржи азбест треба сакупљати директно
у адекватно обележеним (у складу са прописима о отпаду и прописима о транспорту) УН џамбо
врећама. Џамбо вреће морају бити опремљене тракама за качење и подизање.
Посебне мере предострожности треба предузети у случају (великих) литијумских батерија, из нпр.
електричних алата, из лаптопова и сличне опреме. Те батерије (нарочито ако су оштећене) под
великим су ризиком од самозапаљења. Њих треба складиштити тако да буду заштићене од кратког
споја у (металним) УН сандуцима који су одговарајуће изоловани. Максимална количина по сандуку
не сме бити већа од 30 kg.
Опасан отпад не може бити привремено складиштен на локацији произвођача или власника отпада
дуже од 12 месеци. У складу са врстом и садржајем опасних компоненти, врши се и даље поступање,
тј третман истих усклађено са важећим прописима о управљању конкретне врсте отпада

12. Програм сакупљања комерцијалног отпада
Комерцијални отпад јесте отпад који настаје у предузећима, установама и другим институцијама које
се у целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом,
рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и индустријског отпада.
Комерцијални отпад представља значајан извор чистог рециклабилног отпада (папира, картона,
амбалаже и амбалажног отпада и сл.), који има високу цену на тржишту, те му треба посветити посебну
пажњу и развити механизме за подстицај рециклаже ове врсте отпада.
У складу са Законом о управљању отпадом, овај отпад се мора разврстати и рециклирати. Сваки
произвођач комерцијалног отпада треба да врши примарну селекцију отпада, тј. разврстава отпад у
две посуде (посуду за рециклабилни отпад и посуду за мешани отпад), где ће у посуду за
рециклабилни отпад прикупљати рециклабилни материјал (стакло, папир, пластика.) који ће
предавати овлашћеном оператеру.
Не постоји прецизна база података о количини насталог комерцијалног отпада у Општини
Владимирци.
Паралелно са успостављањем система управљања комуналним отпадом, РЦУО "Еко- Тамнава" ће у
сарадњи са Општином Владимирци и ЈКП "Извор" развити и припремити План за преузимања
комерцијалног отпада и исходовати све неопходне дозволе и сагласности за спровођење истог у
складу са законском регулативом. За то је првенствено потребно израдити базу података о
генераторима комерцијалног отпада, анализу врста и количине комерцијалног отпада који настаје на
територији Општине Владимирци. Потребно је у оквиру Плана за преузимање комерцијалног отпада
урадити следеће:
•
•
•

анализирати постојеће тржиште на територији Општине Владимирци;
припремити план потребних наменских посуда и обезбеђења потребног простора за
привремено складиштење;
припремити динамику преузимања комерцијалног отпада;
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•
•
•
•
•
•

•
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анализирати финансијску оправданост преузимања;
формирати јединствен ценовник по врстама рециклажних материјала из комерцијалног
отпада;
припремити појединачне уговоре са произвођачима отпада;
успоставити примарну селекцију комерцијалног отпада;
преиспитати увођења стимулативних финансијских мера за произвођаче отпада, који ће бити
обухваћени системом;
израдити програм едукације и/или путем штампаних брошура обавестити произвођаче
комерцијалног отпада да су дужни да отпад разврстају и предају овлашћеним оператерима
за сакупљање и транспорт, који ће даље предати отпад оператерима који врше рециклажу
истог;
организовати информативне семинаре и радити континуирану едукацију запослених у
предузећима, установама и другим институцијама о обавези смањења количина отпада (на
пример прелазак са папирне форме докумената на електронску форму, где је то год могуће).

13. Програм управљања индустријским отпадом
Индустријски отпад по дефиницији јесте отпад из било које индустрије или са локације на којој се
налази индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и каменолома.
Смањивање настајања индустријског отпада један је од значајних националних циљева у управљању
отпадом који захтева комплексне промене у размишљању и управљању, од производног процеса до
коначног одлагања, у односу на дугогодишњи начин управљања индустријским отпадом. Управљање
индустријским отпадом захтева увођење чистије производње, која ствара мање отпада и има већу
енергетску ефикасност. Процес имплементације смањивања индустријског отпада је спор развојни
процес и његови резултати не морају бити видљиви одмах, већ се главни резултати очекују у
одређеном средњорочно/дугорочном периоду, али су вишеструко корисни за целокупно друштво.
Одговорност у управљању индустријским отпадом имају правна лица која су генератори, тј.
произвођачи индустријског отпада. У складу са законским и подзаконским прописима из области
управљања отпадом, они су у обавези да отпад разврставају и класификују на опасан и неопасан отпад.
Опасан отпад се на локацији произвођача отпада може складиштити најдуже до годину дана. Опасан
отпад треба складиштити и обележавати на прописан начин. Неопасан и опасан отпад треба предавати
оператерима који поседују одговарајуће дозволе за управљање отпадом. Произвођач отпада је у
обавези да прати коначне опције збрињавања отпада, који је произвео.
Од индустријских грана у периоду обухвата овог плана, на простору Општине Владимирци је највише
заступљена обућарска индустрија и фарме.
У складу са Законом о управљању отпадом, сваки произвођач отпада, укључујући и индустрију мора
да:
• изради План управљања отпадом и организује његово спровођење, ако годишње производи
више од 100 Тона неопасног отпада или више од 200 кг. опасног отпада;
• прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају промене технологије, промене
порекла сировине, других активности које би утицале на промену карактера отпада и чува
извештај најмање пет година;
• прибави одговарајућу потврду о изузимању од обавезе прибављања дозволе у складу са
законом;
• обезбеди примену начела хијерархије управљања отпадом;
• сакупља настали отпад одвојено и разврстава га у складу са потребом будућег третмана, у
количини, односно проценту који је утврђен националним циљевима;
• складишти отпад на начин који не утиче на здравље људи и животну средину и обезбеди
услове да не дође до мешања различитих врста отпада, као ни мешања отпада са водом;

100

Страна 132

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

•
•
•
•

преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом, ако није у могућности да
организује поступање са отпадом у складу са законом;
води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже;
именује квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање отпадом;
омогући надлежном инспектору контролу над локацијама, објектима, постројењима и
документацијом.

Смањивање настајања индустријског отпада један је од значајних националних циљева у управљању
отпадом. Произвођачи производа дужни су да користе технологије и развијају производњу на начин
који обезбеђује рационално коришћење природних ресурса, материјала и енергије, подстичу поновно
коришћење и рециклажу производа и амбалаже на крају животног циклуса и промовишу еколошки
одрживо управљање природним ресурсима, које подразумева увођење чистије производње и
примену најбоље доступних техника (BAT технологије) у својој области.
Произвођач или увозник, чији производ после употребе постаје опасан отпад, дужан је да тај отпад
преузме после употребе, без накнаде трошкова и са њиме поступи у складу са Законом о управљању
отпадом и другим прописима. Произвођач производа или увозник може да овласти друго правно лице
да, у његово име и за његов рачун, преузима производе после употребе.
У циљу промовисања чистије производње, рационалног коришћења природних ресурса и одрживог
развоја у локалној самоуправи Општине Владимирци, потребно је спроводити следеће активности:
-

-

-

израдити и спровести акциони план едукације и промоције могућности смањивања настајања
индустријског отпада свих заинтересованих страна, невладиних организација, јавности,
привреде;
израдити систем информисања који ће свим заинтересованим субјектима учинити доступним
све релевантне техничке информације и подстицати их на чистију производњу;
идентификовати индустрију која производи највише отпада и/или која има најлошију праксу
управљања отпадом;
примењивати смернице примене чистије производње по индустријским гранама (BREF-ове);
разрадити услове за увођење подстицаја за имплементацију пројеката, који се односе на
смањивање индустријског отпада (уз накнаде за отпад који није прописно одложен, потребно
је увести накнаде које ће произвођаче подстицати на смањивање количина отпада и поновну
употребу отпада);
израдити смернице везане уз пројектовање грађевинских објеката са циљем конкретнијег и
квалитетнијег укључивања коришћења материјала прихватљивих са гледишта
животне
средине (неопасни материјали, селективна демонтажа, материјали који се могу рециклирати
и сл.), са циљем да се избегне нови отпад од грађења и рушења.

Произвођачи, власници и/или други држаоци отпада, дужни су да воде и чувају дневну евиденцију о
отпаду и достављају редовни годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине, у складу са
Законом, најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године.
У Правилнику о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и
методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл. гласник РС", бр. 10/13 и 98/16) дат
је списак делатности за извештавање за национални и локални регистар извора загађивања,
укључујући и продукцију и управљање отпадом.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе Општине Владимирци је дужан да води електронски
регистратор о локалним изворима загађивања и да идентификују све произвођаче опасног отпада на
својој територији, као и оне који генеришу секундарне сировине.
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Надзор над спровођењем обавеза индустријских постројења, које су прописане Законом о управљању
отпадом врше надлежни инспектори заштите животне средине.
Са аспекта овог плана важно је истаћи да се у оквиру рециклажног дворишта могу третирати одређене
количине неопасног индустријског отпада, пре свега амбалажа и амбалажни отпад.
Индустријски произвођачи свој комунални предавати ЈКПО „Ивор“ који ће се одвозити као и остали
комунални отпад у ТС „Коцељева“. Потребно је да произвођачи индустријског отпада претходно
изврше испитивање отпада за потребе одлагања на депоније неопасног отпада од стране овлашћене
лабораторије, у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада, („Сл.
гласник РС" бр. 56/10 и 93/19), прибаве извештај о испитивању са карактеристикама отпада, као и
решење о класификацији, карактеру и категорији отпада и са регионалним предузећем склопе уговор
о начину и динамици преузимања отпада.
Сав индустријски отпад, који по свом пореклу, месту настанка и карактеристикама може бити опасан
отпад испитује се од стране акредитоване лабораторије, зависно од начина даљег збрињавања, и по
добијеном извештају предаје овлашћеним оператерима на даљи третман или одлагање.

14. Предлози за поновну употребу и рециклажу компонената
комуналног отпада
Из комуналног отпада одвојено се могу сакупљати корисни материјали као што су папир/картон, ПЕТ,
стакло, метали, био отпад и др, као и опасан отпад (нпр. батерије, акумулатори, електрични и
електронски отпад, коришћена уља и масти и др.), који се могу поново користити/рециклирати или
организовано и безбедно збринути.
У Oпштини Владимирци није успостављена примарна селекција отпада.
Како би се постигли национални циљеви за поновну употребу и рециклажу отпада, потребно је
спровести примарну селекцију рециклабилних компонената из отпада и то на самом месту настајања,
као што су: домаћинства, стамбене јединице, угоститељски објекти, предузећа и институције. Када је
реч о комуналном отпаду, изузетно је значајно да домаћинства самостално издвајају секундарне
сировине из отпада, чиме се драстично смањујe количинa отпада који се мора одложити на депонију.
Локалним планом се предлаже претварање отпада у ресурс тј. примена циркуларне економије.
Успостављањем оптималног броја рециклажних острва, успостављањем центра за сакупљање отпада.
Рециклажно двориштe допринеће да се постигну циљеви Директиве о амбалажи и амбалажном
отпаду, а тако прикупљен отпад је најчистији и има највећу тржишну вредност.

14.1. Успостављање рециклажних острва
Рециклажна острва представљају локације са контејнерима за примарно издвојене секундарне
сировине: папир/картон, пластична и метална амбалажа, и стакло из домаћинстава. Сваки контејнер
је искључиво намењен за одређену врсту рециклабила.
Контејнери треба да буду смештени на локацијама на којима би се постигао највећи ефекат сакупљања
секундарних сировина и отпада уопште, у близини становања (cca 200-350 м) већег броја
становништва (колективно становање). Морају бити постављени тако да се одвајање отпада врши уз
минимални напор и на јавним површинама: високе видљивости, колективног становања, фреквентног
саобраћаја, као и на местима где је заступљена велика потрошња напитака.
Контејнери за примарно издвојен рециклабилни отпад треба да буду у непосредној близини
контејнера за сакупљање осталог мешовитог отпада. У супротном они неће бити правилно коришћени,
већ ће бити злоупотребљени за одлагање мешовитог комуналног отпада.
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Контејнери се постављају на одређеним локацијама на територији Општине Владимирци уз претходну
предлог ЈКП "Извор" и сагласност општинске управе - Одељење за урбанизам, грађевинарство и
инспекцијске послове.
Овим планом су предвиђена надземна рециклажна острва. У наставку су дати технички услови и
њихова организациона шема.
Технички услови за надземна рециклажна острва
Надземно рециклажно острво је правоугаони затворени објекат у којем су смештене посуде, а којима
грађани прилазе са спољне стране и убацују отпад, без контакта са посудом, преко отвора на спољном
зиду објекта.
Предвиђени су као простори ограђени оградом чија висина износи 1,76 м, на коју су постављени
едукативни панои од водоотпорног материјала са текстуалним и сликовитим приказом упутства о
правилном разврставању отпада. Улаз у двориште рециклажног острва је омогућен клизним вратима
унутар којег су једнолинијски смештене посуде за селективно прикупљање отпада. Посудама које су
смештене у објекту прилази само овлашћено лице, док грађани немају приступ унутар дворишта, већ
отпад одлажу кроз назначене отворе са спољашње стране.
Материјализација правоугаоних надземних рециклажних острва се мења у зависности од простора у
који се смештају. Конструктивни склоп чине дрвени или челични стубови који се постављају у
армиранобетонске темеље. Рециклажно острво је наткривено надстрешицом која може бити од
различитог материјала (дрвена, челична и др.). На надстрешницу се поставља табла са назнаком
„РЕЦИКЛАЖНО ОСТРВО“. Одвођење атмосферских вода са надстрешнице се води хоризонталним и
вертикалним олуцима, а у поду сливном решетком.
При изградњи рециклажних острва са аспекта саобраћаја потребно је испоштовати следеће смернице:
-

-

-

-

-

-

-

-

рециклажна острва морају бити изграђена на местима која неће негативно утицати на безбедно
и нормално одвијање саобраћаја на путу, а према Закону о безбедности саобраћаја на путевима
у Републици Србији (ЗОБС);
локације за изградњу рециклажних острва морају испуњавати техничке услове који се тичу
обезбеђења неометаног приступа за прилаз возила за пражњење посуда и превоз отпада;
простор мора имати погодан прилаз за возила за одвоз отпада и налазити се у нивоу
саобраћајнице. Уколико је немогуће нивелисати простор са саобраћајницом, треба изградити
рампу са благим нагибом;
приступни путеви којима се крећу возила за пражњење посуда и одвоз отпада, морају се
пројектовати, градити и одржавати тако да одговарају својој намени и захтевима по питању
безбедности учесника у саобраћају;
на јавним путевима, забрањено је вршити изградњу инфраструктуре за прикупљање отпада која
би утицала на смањење прегледности на раскрсницама или која би на било који начин
угрожавала саобраћај или проузроковала оштећење јавног пута или оштећење путних објеката;
локације за изградњу инфраструктуре за прикупљање отпада треба да буду планиране на
местима која обезбеђују безбедно обилажење возила комуналних услуга за време утовара
отпада и да, при томе, не ометају возила која долазе из супротног смера;
инфраструктура за прикупљање отпада се може поставити у појасу локалног пута и то искључиво
ван коловоза намењеног за одвијање двосмерног саобраћаја, само на делу пута на којем би
ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног возила до неиспрекидане уздужне
линије на коловозу, супротне ивице коловоза или неке друге препреке на путу, била мања од 3
метра и без утицаја на безбедност возила из супротног смера;
локације за изградњу инфраструктуре за прикупљање отпада је потребно планирати ван
коловоза, у појасу локалних и некатегорисаних путева, са могућношћу изградње приступних
рампи (посебно за двосмерни саобраћај), уколико просторне могућности то дозвољавају;
простор дуж трасе којим се креће возило за сакупљање отпада мора бити неометан (крошње
дрвећа орезане, ПТТ и електро водови морају бити подигнути изнад земље најмање 4,5 м). У
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случају кад се у оквиру рециклажног острва постављају звона или подземни контејнер,
неопходан простор за манипулацију возилом и контејнерима је до 5 м у ширину, до минимално
7 m у висину;
локације за изградњу инфраструктуре за прикупљање отпада потребно је градити на слободном
простору у нивоу коловоза, од тврде подлоге (асфалтне или бетонске), са нагибом од 2% према
коловозу или сливној решетки, ради несметаног отицања атмосферских вода и прања и
одржавања платоа, оивичене са три стране ивичњацима (са наглашеним саобраћајним знаком
да је приступ платоу дозвољен само возилима која наменски служе за одвоз отпада);
није дозвољено постављање инфраструктуре за прикупљање отпада на простору намењеном за
паркирање возила (постојећа јавна паркиралишта, чиме се утиче на смањење броја паркинг
места);
није дозвољено постављање инфраструктуре за прикупљање отпада на површинама намењеним
за кретање пешака и бициклиста.

Овим планом предвиђена су два типа надземних рециклажних острва, њихова организациона шема
је дата на сликама 14.1-1 - 14.1-4.
У циљу рационализације трошкова, привремено се задржавају постојеће контејнерски платои које
задовољавају техничке услове и прописе и које имају места за смештај најмање четири (4) контејнера
капацитета 1,1 m³. У оквиру постојећих платоа које задовољавају техничке услове, формира се
рециклажно острво постављањем посуда за селективно прикупљање отпада и мешаног отпада
заједно.
Технички услови су следећи:
-

-

-

подлога платоа треба да буде асфалтна, бетонирана или поплочана, у нивоу пешачке
површине, односно улице (зависно да ли се веже за једну или другу површину), оивичена
зидом или ивичњаком;
подлога треба да буде дебљине 20 cm са нагибом 2% према решетки за прикупљање воде;
завршна обрада подлоге мора бити лако перива;
завршна обрада подлоге не сме да буде клизава;
у оквиру платоа мора да буде постављен информативни пано са текстуалним и сликовитим
приказом компоненти које се одвајају, као и значај селективног прикупљања отпада и
другим неопходним информацијама;
на свакој посуди за селективно прикупљање отпада треба бити назначено које компоненте
отпада се одлажу у исту.

Слика 14.1-1. Организациона шема надземног рециклажног острва (ТИП 1)
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Слика 14.1-2. Организациона шема надземног рециклажног острва (ТИП 2)

Слика 14.1-3. Организациона шема надземног рециклажног острва (ТИП 3)

Слика 14.1-4. Организациона шема надземног рециклажног острва (ТИП 4)
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14.2. Успостављање центра за сакупљање отпада – рециклажно двориште
Центри за прикупљање отпадом су објекти, опремљени системима за заштиту животне средине, у
којима је организовано преузимање одвојено сакупљених компоненти отпада из домаћинстава:
папир/картон, метали, пластика, стакло, као и течни отпад, уља, акумулатори, други опасан отпад из
домаћинства (пестициди, лекови, разређивачи, боје, растварачи и остале хемикалије), отпадна
електрична и електронска опрема, зелени и остали биоразградиви отпад и у мањим количинама отпад
од рушења и грађења.
Локацију центра за сакупљање отпада одређује својом одлуком ЈЛС (Општина Владимирци).
Критеријуми за избор локације и неопходна инфраструктура
Локација центра за сакупљање отпада треба да буде за грађане да би је прихватили и интензивно
користили. Она мора бити приступачна средствима јавног превоза и путничким возилима. Такође је
потребно обезбедити довољно велики паркинг и добар приступни пут са довољно простора за приступ
камиона за сакупљање отпада и одвожење/довожење контејнера.
Погодна места углавном се налазе у индустријским или пословним зонама где у највећем броју
случајева нема непосредних суседа и има довољно приступачних површина. Да би се оптимизовала
изградња и оперативни трошкови, центре за сакупљање отпада треба комбиновати са другим
комуналним објектима, као што су депоније за одлагање ископаног земљишта, постројења за
компостирање, комунална складишта, итд. Такође, треба обезбедити прикључке на електричну
мрежу, телефонску линију, водовод и канализацију. Потеребно је и предвидети потенцијално ширење
центра за сакупљање у будућности, у случају повећања обима допремљеног отпада. У принципу,
пожељно је обезбедити могућност модуларне структуре. Заштићена подручја, зоне санитарне заштите
изворишта и плавна подручја сматрају се потпуно непогодним локацијама.
Концептуално решење
У складу са Регионалним планом за управљање отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона
за период 2019-2029, на територији Општине Владимирци на подручју насеља Владимирци,
предвиђена је изградња Рециклажног дворишта, центра за сакупљање отпада, где би се сакупљао
примарно селектован отпад прикупљен од стране грађана и мањих правних лица.
Приоритет сакупљања је дат најзаступљенијим врстама отпадних материјала који настају у
домаћинствима (укључујући и неке врсте које су у широкој употреби, а имају карактеристике опасног
отпада):
• папир и картон,
• пластика/ПЕТ,
• метал и метална амбалажа,
• стакло,
• кабасти отпад из домаћинстава,
• електрични и електронски отпад (бела техника, кућни апарати, рачунари, мобилни телефони и сл),
• отпадне гуме,
• искоришћени акумулатори и батерије,
• отпадна уља,
• флуоресцентне цеви,
• амбалажа од боја и лакова,
• амбалажа од кућне хемије.
На комплексу је предвиђено сакупљање и складиштење мањих количина отпада од грађења и рушења
из домаћинства (1-2m³), као и отпада органског порекла (зелене биомасе). Не предвиђа се
прикупљање старих возила.
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У центар за сакупљање отпада ће долазити само претходно селектован отпад. Свака селекција на
објекту има контролни карактер, како би се спречило присуство нежељених елемената у примарно
селектованом отпаду који би утицао на преузимање отпада од стране оператера.
Сав отпад који се донесе у центар за сакупљање отпада мора се преконтролисати, евидентирати и
ускладиштити на место одређено за дату врсту отпада.
При избору технологије и организације центра за сакупљање отпада узете су у обзир следеће
чињенице:
-

-

да ће на територији Општине Владимирци бити организована примарна селекција тј. да ће
постојати раздвајање отпада на месту настанка и да ће део примарно селектованог отпада
бити донешен од стране грађана и мањих правних лица у центар за сакупљање отпада;
да захтеви тржишта диктирају врсту секундарних сировина која ће се организовано
прикупљати;
да се на комплексу морају предузети све мере заштите животне средине (ваздуха, воде,
земљишта итд.)
да садржаји центра за сакупљање отпада буду прилагођени условима и потребама грађана,
ЈКП "Извор" и општинска управа Општине Владимирци (Инвеститора).

Садржај, организација и димензионисање објеката у оквиру центра за сакупљање отпада, извршено
је у складу са:
-

-

консултацијама са надлежнима из оптинске управе Општине Владимирци;
Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019;
релевантном европском законском регулативом;
подацима о стању управљања отпадом на територији Општине Владимирци,
прегледом европских искустава у конципирању оваквих центара, уз уважавање различитости
у организационим достигнућима у управљању отпадом, количинама и саставу отпада, као и
развијености тржишта секундарних сировина;
подацима о броју домаћинстава обухваћеним прикупљањем отпада, количинама и саставу
отпада Oпштине Владимирци за обухват 100% становништва.

Комплекс центра за сакупљање отпада чине објекти и површине који су у функцији технологије
пријемног-отпремног простора и привременог складиштења отпада. Ситуациони приказ
концептуалног решења центра за сакупљање отпада на подручју Општине Владимирци је дат на слици
14.2-1.
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Слика 14.2-1. Ситуациони приказ концептуалног решења центра за сакупљање отпада на подручју
Општине Владимирци
Напомена: У концептуалном решењу центра за сакупљање отпадом су дате оквирне површине центра и
објеката - контејнера и њихова диспозиција у простору, исте ће бити коначно дефинисане приликом израде
техничке документације.

Функционална целина центра за сакупљање отпад састоји се од следећих целина (зона):
Пријемна зона - је простор на коме се одвија пријем и идентификација возила, контрола садржаја
и упућивање до наредне зоне. У оквиру пријемне зоне се налазе: Паркинг простор (поз. 1), улазноизлазна капија (поз. 2) и помоћни објекат контејнерског типа - Портирница са просторијом за
раднике (поз. 3), Надстрешница (поз. 4).
• Простор за контејнере - на том простору предвиђено је постављање типских контејнера за
одвојено сакупљање примарно селектованог отпада:
- Ролоконтејнер за кабасти отпад, капацитета 30 m³ -1 ком
- Ролоконтејнер за отпад од рушења и грађења, капацитета 14 m³ -1 ком
- Ролоконтејнер за био отпад (зелени отпад) са церадом, капацитета 14 m³ - 1 ком
- Комунални затворен контејнер, капацитета V= 7 m³ за прихват сортираног отпада (папир
и картон, пластика и пластична амбалажа, стакло, текстилметал и метална амбалажа) -5
ком
- Контејнер затворен за електрични и електронски отпад, димензија: 4,00x2,00x2,30 m- 1
ком.
- Контејнер за пријем опасног отпада из домаћинстава, димензија: 6.0x2.4x2.6 m са
посудом за пријем просуте течности - танкваном запремине 300 литара, подељен на два
дела. Врата двокрилна 170/200 cm, са вентилационом мрежом и отворима, снабдевена
бравом са кључем. - 1 ком.
• Отворен простор - одвојен простор за привремено складиштење аутомобилских гума и
саобраћајно-манипулативне површине унутар комплекса.
•
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Рециклажно двориште ће бити опремљено са пресом за балирање, како би се смањили простор за
складиштење и транспортни трошкови. Пресоваће се папир и картон, Al лименке, ПЕТ амбалажа,
кабасти отпад.
У оквиру рециклажног дворишта ће се привремено складиштити и одвојено прикупљени зелени
(из башти и паркова) и остали биоразградиви отпад. Биоразградиви отпад се, због својих
карактеристика, може складиштити најдуже недељу дана и то у затвореним условима.
Такође ће се у Рециклажном дворишту сакупљати и грађевински отпад у количинама не већим од
1 m³ по домаћинству.
Опасан отпад који ће се привремено сакупљати у центру, разврстава се, класификује у складу са
законом и чува до предаје лицу које врши сакупљање и/или лицу које врши складиштење и/или лицу
које врши третман, уз попуњени Документ о кретању опасног отпада. За сакупљање случајно расутих
течности из опасног отпада предвиђен је универзални апсорбент, који ће се складиштити у спремишту
опасног отпада у бачви V=120 литара.
Простор за складиштење опасног кућног отпада чини једно спремиште контејнер за складиштење
старих акумулатора, батерија, флуо цеви, рабљеног уља и амбалаже од боја и лакова и кућне хемије у
одговарајућој непропусној амбалажи. Спремиште је димензија: дужина x ширина x висина cca
6,0x2,4x2,6 m (Слика 14.2-2 и 14.2-3).

Слика 14.2-2. Спремиште контејнер за опасан кућни отпад
Легенда:
1. Контејнер за старе
флуоресцентне цеви
2. Контејнер за старе акумулаторе
3. Бачве са рабљеним уљем
4. Танквана са бачвама за амбалажу
од кућне хемије
5. Бачве за амбалажу од боја и
лакова
6. Простор за канте од боја и лакова
7. Бачва за искоришћене батерије
8. Бачва за апсорбент
9. Бачва за искоришћени апсорбент
контаминиран уљем 10.Бачва за
искоришћен апсорбент
контаминиран киселином
11.Резервне бачве

Слика 14.2-3. Распоред складиштења у спремишту за опасан отпад
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У складишту опасног отпада сав отпад мора бити одговарајуће обележен. Упакован опасан отпад
треба да буде обележен видљиво и јасно. Обележавање опасног отпада врши се на начин како то
прописује Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада. Такође, у
спремишту за опасан отпад предвиђено је складиштење и пластичних бачви са отпадом од
апсорпционог средства у случају изливања (отпадни апсорбенти са прикупљеним материјама – уља,
акумулаторска киселина). Спремиште за опасан кућни отпад се ради заштите од пожара штити
преносним апаратом за гашење пожара са прахом за гашење.
Опасан отпад се у центру може складиштити најдуже 12 месеци, у складу са Законом.
Рециклажно двориште - центар за сакупљање отпада мора испунити следеће техничко-технолошки
услове:
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

мора бити ограђено и имати прикључак на електричну енергију и воду;
отпад се мора складиштити одвојено по својству, врсти и агрегатном стању на начин који
онемогућава, односно спречава расипање и разливање отпада;
довод воде планирати из јавног водовода уколико постоји изграђена водоводна мрежа. У
недостатку постојања водоводне мреже предвидети другу алтернативу снабдевања центра
водом;
санитарне отпадне воде из објеката за смештај радника прикупити и одвести до прикључка на
јавну канализациону мрежу;
атмосферске отпадне воде са паркинга и манипулативних површина одвести до сепаратора уља
и масти, те након третмана испустити у јавну канализациону мрежу.
подна површина мора бити водонепропусна и мора бити резистентна на дејство ускладиштеног
отпада;
за Рециклажно двориште - центар за сакупљање отпада у Општини Владимирци, општина је
донела Одлуку о изабраној локацији, неопходно је урадити урбанистички пројекат, техничку
документацију, потребно је прибавити локацијске услове и грађевинску дозволу и неопходне
сагласности од надлежних органа и организација у складу са законском регулативом;
рециклажно двориште - центар за сакупљање отпада треба бити опремљен уређајима, опремом
и средствима за дојаву и гашење пожара, опремом и средствима за чишћење расутог и
разливеног отпада и расветом,
контејнери, посуде и друга амбалажа, морају бити израђени тако да је могуће сигурно пуњење,
пражњење, одзрачивање, узимање узорака те непропусно затварање;
осигурати надзор рада центра за сакупљање отпада - у центру треба да ради компетентно
особље;
на уочљивом делу центра за сакупљање отпада мора бити истакнут „план заштите од удеса“
који садржи следеће податке:
- о врстама отпада који се складишти,
- о могућим удесним ситуацијама,
- име, презиме и телефонске бројеве одговорних особа и њихова овлаштења,
телефонски број полиције, ватрогасаца и хитне помоћи.
Рециклажно двориште - центар за сакупљање отпада мора бити означен натписом „Центар за
сакупљање отпада“ с подацима о врсти отпада који се складишти, називу одговорног лица,
радном времену које треба прилагодити начину живота и потребама гравитирајућег
становништва. Људи који раде морају да имају могућност да користе услуге центра. Стога је
неопходно да центар буде отворен петком поподне и викендом. Препорука је да обавезно
радно време буде 24 сата сваки дан у недељи (пауза у редовном радном времену 1-2 сата);
заштита од буке осигурава се радом помоћу опреме и уређаја који су редовно одржавани и
сервисирани и са којима се управља на начин да се ствара што мање буке, а заштита од прашине
с локације осигурава се редовним ручним и/или машинским чишћењем локације и опреме;
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•

•

отпад се на улазу у центар за сакупљање отпада пријављује и од стране особља контролише,
евидентира и доносилац отпада се упућује на место на које је потребно одложити поједине
врсте отпада;
након што се контејнери-посуде напуне са одговарајућом врстом отпада, одговорно лице за
управљање отпадом центра, организује мерење отпада и превоз до Ваљева где се одвози
рециклабилни отпад или до Коцељеве где се одвози мокра фракција.

Предности одвојеног сакупљања отпада у центру за сакупљање отпада су:
• грађани могу доносити отпад сваког дана, током целе године, и викендом, и без накнаде
одлагати опасан и кабасти отпад, као и остале посебне токове отпада;
• повећавањем количина сакупљених рециклабила, смањују се просечни трошкови управљања
отпадом;
• елиминише се разбацивање кабастог отпада, отпада од грађења и рушења и стварање дивљих
депонија - сметлишта. На овај начин се спроводи квалитетније одвојено сакупљање кабастог
отпада и тиме ефикасније рециклирање и управљање посебним токовима отпада (аутогуме,
метали, отпад од електричних и електронских производа и друго);
• омогућује се равномерније и ефикасније сортирање и припрема за даљу обраду;
• опасан отпад из домаћинства се не одлаже заједно са мешаним комуналним отпадом, тј. не
угрожава здравље становништва и животна средина.

Слика 14.2-4. Шематски приказ технилошког поступка рада у рециклажном дворишту

Узимајући у обзир све наведене критеријуме, неопходну инфраструктурау, техничко-технолошке
услове а у складу са Регионалним планом за управљање отпадом за 11 градова и општина
Колубарског региона за период 2019-2029, у Општини Владимирци је опредељен простор за
Рециклажно двориште на Катастарској парцели бр. 45 КО Владимирци, површине 11.425 m2.
Величина опредељене локације, обезбеђује потенцијално ширење центра за сакупљање у
будућности, у случају повећања обима допремљеног отпада. Такође започело се са израдом
планских докумената за изградњу рециклажног дворишта, након чега ће се приступити изради
техничке документације, одабиру опреме и коначној реализацији.
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14.3. Управљање отпадом од грађења и рушења
Према Закону о управљању отпадом, отпад од грађења и рушења јесте отпад који настаје у току
обављања грађевинских радова на градилиштима или припремних радова који претходе грађењу
објеката, као и отпад настао услед рушења или реконструкције објеката, а обухвата неопасан и
опасан отпад од грађења и рушења, и то:
- неопасан отпад од грађења и рушења који не садржи опасне материје, а који је по свом саставу
сличан комуналном отпаду (рециклабилан, инертан и др.),
- опасан отпад од грађења и рушења који захтева посебно поступање, односно који има једну
или више опасних карактеристика које га чине опасним отпадом (отпад који садржи азбест,
отпад са високим садржајем тешких метала и др.) на које се примењују посебни прописи.
Отпад од рушења и грађења се углавном годинама камионима одвози на општинску депоније, ради
одлагања или прекривања депонованог мешаног комуналног отпада, а отпад на дивљим депонијама
је у већини случајева претежно пореклом од рушења и грађења. Све чешћа пракса је да се отпад од
рушења и грађења, после третмана поново искористи за нову градњу.
Приликом рушења и грађења обавеза извођача радова јесте да одвојено сакупља и чува различите
врсте насталог отпада, одвојено по врсти и природи, тако да се олакша њихов посебан третман.
У рециклажном дворишту је предвиђено сакупљање и складиштење мањих количина отпада од
грађења и рушења из домаћинства (1-2m³). У рецициклажном дворишту је предвиђен аброл контејнер
за грађевински оптад. Грађанима ће бити омогућено да ЈКП „Извор“ однесе грађевински отпад на
њихов позив.
Постоји могућност да грађевински отпад буде предат Ваљеву на даљи третман, јер је у Ваљеву
планирано постројење за третман грађевинског отпада.

15. Програм смањења количина биоразградивог и амбалажног
отпада у комуналном отпаду
15.1. Програм смањења биоразградивог отпада у комуналном отпаду
Биодеградабилни отпад јесте отпад из башти, паркова, отпад од хране, кухињски отпад из
домаћинства, ресторана, угоститељства и малопродајних објеката и сличан отпад из производње
прехрамбених производа.
Око 67% комуналног отпада који настаје у Општини Владимирци је биоразградиво, укључујући папир
и картон, кожу. Није заступљено искоришћење биоразградивог отпада, већ се он углавном депонује
на општинску депонији Владимирци (Бобовик) и на дивље депоније. Разградњом биоразградивог
отпада настаје метан, чијим ослобађањем у ваздух настаје тзв „ефекат стаклене баште“ и његов утицај
на климу и уопште животну средину.
Ради смањења одлагања биоразградивог отпада на депонију и настајања ефекта “стаклене баште”,
врши се биолошки третман отпада. Према Члану 10. Уредбе о одлагању отпада на депоније, ради
контролисаног одлагања биоразградивог комуналног отпада на депоније, потребно је сукцесивно
постићи одређене стопе смањења одлагања биоразградивог отпада који се одлаже на депонији. Тако
у периоду од 2017. до 2019. године, потребно је било смањење најмање 50% (по тежини)
биоразградивог комуналног отпада, а у периоду од 2020. до 2026. године - најмање 65%.
Овим Планом дефинисане су количине смањења биоразградивог отпада, у складу са ЕУ директивом
1999/91/EC, чијем укупном циљу за РС треба да допринесе и Општина Владимирци, како би се
постигли Национални циљеви и обавезе у транспоновању ЕУ Директива у национално законодавство.
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Потребно је смањити количине биоразградивог комуналног отпада који се одлаже на депоније у
складу са следећом шемом:
• краткорочно-најмање 25% од укупне количине (по тежини) биоразградивог комуналног
отпада;
• до краја 2029. године – најмање 50% од укупне количине (по тежини) биоразградивог
комуналног отпада;
• до краја 2034. године – најмање 65% од укупне количине (по тежини) биоразградивог
комуналног отпада.
Увођењем кућног компостирања у сеоским и полу-урбаним областима, смањиће се укупна количина
биоразградивог отпада који се одлаже на депонију.
Мере које је потребно спроводити у Општини Владимирци, ради успостављања и унапређења
управљања биоразградивим отпадом и достизању утврђених циљева у Републици Србији, ради
приближавања ЕУ су следеће:
• подстицање смањења настајања биоразградивог отпада;
• одвојено сакупљање биоразградивог отпада, нарочито биоразградивог отпада из паркова,
башти и пијаца, коришћењем посебних контејнера и канти;
• подстицање кућног компостирања у сеоским и полу-урбаним областима са индивидуалним
становањем (потребно је информисати и едуковати грађане у циљу изградње система
индивидуалног компостирања за кућно коришћење);
• кампања и едукација грађана о могућностима и потребама примарне селекције био отпада и
смањења настајања био отпада, као и о могућностима кућног компостирања.
Смањењем настајања и издвајањем биоразградиве компоненте из укупног отпада смањује се
количина гасова, која се ослобађа из тела депоније услед разградње органског отпада.
Биоразградиви отпад се може одвојено сакупљати кроз систем посебних контејнера за стамбене
објекте (уз долазак сакупљача), што је прикладно за густо насељена урбана подручја, затим довозом
биоразградивог отпада на места сакупљања (центри за сакупљање отпада), а у полуурбаним и сеоским
срединама препорука је да се врши кућно компостирање.
Кућно компостирање
У циљу смањења укупно одложеног биоразградивог отпада планирана је примена тзв. кућног
компостирања. Компостери за индивидално компостирање могу бити купљени (Слика 15-1). или
урађени по принципу "уради сам" (Слика 15-2).

Слика 15.1. Контејнер
за израду органског
ђубрива - компостер

Слика 15.2. Изглед кућних компостера
по принципу "уради сам"
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Кућно компостирање треба да се развија путем циљаних информативних кампања, са активним
учешћем јавности и грађана из сеоских и полуурбаних средина, дељењем брошура са кратким описом
како успоставити и водити компост/опрему за кућно компостирање што треба да буде праћено
радионицама и обуком и успостављањем пилот пројеката и сл. Обучени активисти за компостирање
из општина или регионалног предузећа за управљање отпадом треба да дају савете заинтересованим
грађанима. За 1 домаћинство (2 становника, са имањем од 0,06 - 0,1 ha) препоручује се спремник за
компостирање капацитета преко 700 литара.

15.2. Програм смањења амбалажног отпада у комуналном отпаду
Амбалажни отпад јесте свака амбалажа или амбалажни материјал, који не може да се искористи у
првобитне сврхе, изузев остатака насталих у процесу производње. Предмети као што су стаклене
боце, пластични контејнери, алуминијумске конзерве, омотачи за храну, дрвене палете и бурад се
класификују као амбалажа. Амбалажни отпад може настати у супермаркетима, малопродајним
објектима, домаћинствима, хотелима, болницама и при транспорту. Амбалажни отпад представља до
17% тока комуналног отпада. Како је релативно кратког века, амбалажа убрзо постаје отпад који се
мора третирати или одложити. Амбалажа и амбалажни отпад могу имати бројне утицаје на животну
средину. Неки од ових утицаја могу бити повезани са коришћењем сировина које се користе за
производњу саме амбалаже, утицаје повезане са процесом производње, сакупљања амбалажног
отпада, а затим третмана и одлагања. Амбалажа може садржавати и супстанце као PCB
(полихлоровани бифенили) и тешке метале, који могу представљати ризик по животну средину.
Према Закону о управљању отпадом, члан 57, амбалажни отпад се мора посебно сакупљати и
означавати у складу са посебним законом. Произвођач производа дужан је да подстиче поновно
коришћење и рециклажу производа.
У Републици Србији управљање амбалажом и амбалажним отпадом дефинисано је донешеним
Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 95/2018 - други закон) и
националним циљевима управљања амбалажом и амбалажним отпадом, који се односе на
сакупљање амбалаже и амбалажног отпада, поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада,
дефинисаним подзаконским актом (Уредбу о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за
период од 2020. до 2024. године ("Службени гласник РС", број 81 од 5. јуна 2020.).
Новом Директивом о амбалажном отпаду, државе чланице се обавезују да уведу системе за повратак
и/или сакупљање/третман коришћене амбалаже да би се постигли циљеви приказани у поглављу
15.1.
Општи и посебни циљеви за поновну употребу и искоришћење амбалаже и амбалажног отпада, које
је потребно достићи у Општини Владимирци, у складу са новом Директивом о амбалажном отпаду
дати су табели 9.2-1, Поглавље 9.2.
У циљу сакупљања што је више могуће секундарних сировина, неопходно је успоставити систем
одговорности произвођача за сакупљање и руковање амбалажним отпадом. Увођењем овог система,
постићи ће се циљеви утврђени Директивом о амбалажи и амбалажном отпаду за количине
сакупљеног и рециклираног амбалажног отпада, који су утврђени и овим Планом.
Посебни циљеви за рециклажу амбалажног отпада у периоду за који се доноси овај план, обухватају
амбалажу од папира/картона, пластике, стакла, метала на бази гвожђа, алуминијума и дрвета.
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Законом о амбалажи и амбалажном отпаду успостављен је свеобухватан систем управљања
амбалажом и амбалажним отпадом. У складу са принципом «загађивач плаћа», трошкове поступања
са отпадом покривају произвођачи и увозници амбалаже уплатом накнада у Фонд за заштиту животне
средине приликом стављања производа на тржиште.
Мере за успостављање и унапређење управљања амбалажом и амбалажним отпадом су:
• подстицање смањења настајања амбалажног отпада
• подстицање поновне употребе и рециклаже.
Овим планом планирано је постављање посебних контејнера (коришћење постојећих и формирање
додатних рециклажних острва) и коришћење центра за сакупљање отпада (рециклажног дворишта),
механички третман амбалажног отпада (пресовање).

16. Социјални аспекти
За правилно управљање отпадом, од посебног значаја су програми информисања, едукације и
транспарентности у свим фазама планског процеса чији је циљ развијање савременог концепта
управљања отпадом. У том контексту потребно је спороводити програме развијања јавне свести и
учешћа јавности.
Принципи социјалног аспекта су:
- оријентација управљања отпадом према стварним потребама и захтевима становништва за
услугама;
- подстицање руковања и одлагања отпада који доприносе ефективности и ефикасности
комуналних услуга;
- развијање јавне свести становништва о проблемима и приоритетима везаним за управљање
отпадом и промовисање ефективних економских захтева (плаћање) за услуге сакупљања и
одлагања отпада;
- подршка доприносу корисника за самоорганизовањем локалног сакупљања отпада и
имплементацији рада у склопу система управљања отпадом;
- заштите здравља радника на управљању отпадом и побољшању њихове социоекономске
сигурности.
Користи од примене концепта Локалног Плана управљања отпадом које нису урачунате:
- смањење емисија у атмосферу;
- приходи за локалну заједницу;
- нова радна места;
- позитиван утицај на животну средину;
- позитиван утицај на простор.
За процес планирања локалног система управљања отпадом од суштинске је важности ангажовање
заједнице и зато се морају узети у обзир реакције грађана. У том циљу неопходна је кампања
развијања јавне свести, едукативне мере о предностима правилног одлагања отпада и смањења
количине отпада, као и o недостацима неодговарујећег одлагања отпада на здравље становништва и
животну средину. Све те активности су у сврху изградње односа становништва према услугама
сакупљања отпада, као и плаћање тих услуга.

16.1. Развијање јавне свести
Успостављање одрживог система управљања отпадом није могуће без изградње адекватног става
становништва и високог нивоа еколошке свести друштва. Без прихватања, разумевања, воље,
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интереса, свести и признавања користи и одговорности различитих актера и јавности уопште, није
могућа ефикасна имплементација политике адекватног управљања отпадом нити остварење
одрживог развоја система управљања отпадом. Од нивоа еколошке свести грађана, у крајњој линији,
зависиће успех спровођења Локалног плана управљања отпадом и одрживост резултата који се
његовим спровођењем желе постићи.
Без унапређења нивоа еколошке свести грађана вероватно је да инфраструктурни, економски и
институционални аспекти унапређења система управљања отпадом неће дати очекиване резултате,
нарочито посматрајући њихов дугорочни утицај. Унапређење нивоа јавне свести подразумева
усвајање адекватног обрасца понашања на нивоу појединца који доводи до смањења настајања
отпада, подстиче поновну употребу отпада, куповину производа направљених од рециклабилних
материјала, раздвајање отпада за рециклажу и у крајњој линији адекватно и савесно одлагање отпада.
Узимајући у обзир велики значај који ниво еколошке свести грађана има за успешно спровођење
Плана и успостављање одрживог система управљања отпадом, неопходно је благовремено креирати
програме развоја јавне свести и континуирано их спроводити.
Сам програм активности развијања јавне свести грађана по питању управљања отпадом би требало
да обухвати следећи садржај:
• информативни део,
• информативно-едукативну кампању и
• едукацију.
Кампања развијања јавне свести треба да се усмери на ширење културе одговорног поступања с
отпадом. Како би се променио став јавности према комуналном отпаду важно је да постоји
континуитет у раду и да предложена побољшања у пракси управљања отпадом донесу повраћај
средстава из пореза кроз принцип „загађивач плаћа“, забрану избацивања отпада на илегална
сметлишта, јавно оглашавање лоше праксе и људе који су учинили веће прекршаје.
Програм развијања јавне свести грађана по питању управљања отпадом би требало да обухвати:
- повећање опште информисаности (запослених у локалном комуналном предузећу, запослене
у локалној самоуправи, општу јавност) и
- информативно-едукативну кампању (кроз образовне институције, и то од предшколских
установа (13) преко основних (21) и средњих школа (1), уз активно учешће регионалних
медија).
16.1.1. Информативни део
Информативни део програма треба да буде оријентисан на упознавање јавности и циљних група у
Општини Владимирци са предностима адекватног управљања комуналним отпадом.
С тим у вези, информативни део програма треба да се односи на:
- основне појмове о управљању и токовима отпада према стварним потребама и захтевима
становништва за услугама;
- упознавање са ризицима и опасностима по здравље људи због неадекватног управљања отпадом
(сметлишта, процедне воде, паљевине на сметлиштима);
- важност правилног сакупљања и одлагања отпада (примарна селекција отпада), редукције отпада
(нпр. куповина производа са мање амбалаже), рециклаже и поновне употребе (куповина
производа направљених од рециклабилних материјала) и др.;
- развој систематске међуопштинске сарадње за имплементацију Локалног плана управљања
отпадом и Регионалног плана за управљање отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона
и изградња односа са невладиним организацијама и медијима;
- назнаке о значају програма како би грађани били мотивисани на учешће.
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Ове информације би требало континуирано достављати грађанима коришћењем различитих
средстава и канала комуникације као што је припрема и штампа различитих информативних летака
који грађанима могу бити дистрибуирани уз рачуне за комуналне услуге, затим штампање новинских
подлистака у оквиру локалних штампаних медија, штампање информативних постера и слично али и
организацијама информативних трибина и скупова у месним заједницама и слично.
Са друге стране, информативно-едукативна кампања, поред слања информација има за циљ и
образовање и едукацију различитих циљних група у ланцу управљања отпадом. Кампање ове врсте,
слањем информација и порука, едукују грађане и јавност, генерално, или припаднике појединачних
циљних група као што су сеоска домаћинства,привредници, пољопривредници, деца, омладина,
женска популација и слично.
Поруке које се овим путем шаљу грађанима или појединачним циљним групама у крајњој линији имају
за циљ унапређење еколошке свести друштва и промену постојећих образаца понашања, а
појединачно се могу бавити или једним аспектом управљања отпадом (одлагање, сакупљање,
рециклажа, поновна употреба и слично) или подстицати правилно руковање различитим врстама
отпада (рециклабилни отпад, опасан отпад, посебни токови отпада и слично).
16.1.2. Информативно – едукативна кампања
У фази информативно-едукативне кампање планиране активности треба да постигну следеће
резултате:
- oрганизовање догађаја од великог значаја (предавања, изложбе, локалне радионице,) и
сарадња са локалним медијима (организовање конференција за новинаре, контакт емисије,
чланци у локалним новинама, радио и ТВ реклама и др.);
- припрема и продукција комуникационих алата (информативно-промотивног материјала):
саопштења за јавност, информатори, брошуре, лифлети, флајери, налепнице, календари и сл.;
- aнгажовање амбасадора кампање–јавна личност.
Поред тога што сама кампања треба да буде интензивна, провокативна и ефикасна, поруке које се
њом преносе морају бити једноставне, циљане, али свеобухватне, а методе спровођења прихватљиве
у јавности, тј. кампања треба да стекне поверење становништва. Носиоци ових активности су, пре
свега, локална самоуправа и ЈКП „Извор“ у сарадњи са локалним медијима и другим организацијама.
16.1.3. Едукација
Едукација у склопу развијања јавне свести становништва се по правилу усмерава на појединачне
циљне групе и то на:
- запослене у комуналном предузећу ЈКП Извор коме је поверено управљање комуналним
отпадом на територији Општине Владимирци;
- грађане месних заједница;
- женску популацију;
- децу и ученике у предшколским и школским установама; и
- васпитаче и образовни кадар у овим установама.
Едукација запослених у комуналном предузећз се може спровести путем стручних предавања, курсева
и обука. Такође, веома је значајно организовати размене искустава запослених у ЈКП у региону који је
обухваћен Регионалним планом за управљање отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона.
Грађани месних заједница могу бити едуковани организацијом различитих трибина и зборова у
месним заједницама. Едукација деце и васпитно-образовног кадра може се организовати путем
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радионица у обдаништима и школама, организацијама школа у природи или организацијом
еколошких секција.
Носиоц активности на развоју јавне свести о управљању отпадом, пре свих, јесте локална самоуправа
и јавно комунално предузеће у Општини Владимирци, и исто тако локалне самоуправе и јавнокомунална предузећа у региону обухваћеном Регионалним планом за управљање отпадом за 11
градова и општина Колубарског региона. Веома су корисне заједничке кампање и заједнички мали
пројекти едукације и пилот модела одређених решења за рециклажу нпр. баштенског отпада и
биљних остатака из пољорпивреде, и исто тако отпада из домаћинства, а с обзиром да Општина
Владимирци је доминантно рурална средина.
Носилац активности јесте и инспекцијска служба, које пре свега треба да поред контроле и надзора,
развију и саветодавну улогу.
Свакако је да повезивање са цивилним сектором у региону, а који се бави питањима заштите животне
средине значајан, јер управо цивилни сектор игра важну улогу процесу унапређења јавне свести.

16.2. Учешће јавности
Одлагање отпада на депоније је једини начин организованог поступања са отпадом. Приликом израде
плана управљања комуналним отпадом потребно је обезбедити активно учешће јавности у свим
фазама доношења одлука и у процесу усвајања докумената, сагласно приципима Архуске
конференције15.
Кроз планирање учешћа јавности, могуће је већ на самом почетку остварити укључење
заинтересованих страна (група које имају интерес за квалитет, дистрибуцију и одрживо обезбеђивање
и коришћење локалних услуга) у процесу управљања комуналним отпадом.
Кључне заинтересоване стране за реализацију заједничког управљања отпадом обухватају:
становнике који живе близу локације депоније, неформалне сакупљаче отпада, групе за заштиту
животне средине, заинтересоване грађане и локалне званичне представнике градске Управе.
Укључивање грађана у планирање мера и активности за њихово спровођење требало би да се
обезбеди демократичност креирања програма, а затим и одрживост мера које су у складу са стварним
потребама и капацитетима. За учешће јавности важно је сагледати реалне и стварне потребе
становништва, на основу којих се планирају мере. Зато се организују јавне расправе, спроводе анкете
и интервјуишу грађани „од врата до врата“, како би им био представљен процес, испитане њихове
потребе, образложене кључне промене и измене услуга комуналног предузећа и других институција.
Учешће јавности у спровођењу локалног плана управљања отпадом је дуготрајан, сложен и захтеван
процес, а интерес за укључивање различитих заинтересованих страна у процес успостављања
правилних принципа управљања отпадом је присутан. Учешће јавности и промена понашања треба да
буде усмерена на следеће циљне групе:
-

запослене у комуналном предузећу ЈКП „Извор“ Владимирци којима је поверено управљање
чврстим комуналним отпадом;
грађане месних заједница који се подучавају како да, на пример, у свом домаћинству
обављају примарну слекецију, правилно одлажу отпад у за то предвиђене канте,

15 Архуска конференција односи се на доступнoст информација, учешће јавности у доношењу одлука и доступност правосуђа у вези са
питањима која се тичу животне средине и усвојена је на 25. јуна 1998. године на IV министарској конференцији „Животна средина за
Европу“ у Архусу, под покровитељством Економске комисије Уједињених нација за Европу
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-

-

компостирају у домаћинствима и да се на тај начин смањи количина отпада који продукују, а
све у циљу да људи дугорочно подрже иницијативе за заштиту животне средине;
децу и ученике у предшколским и школским установама јер се тада најлакше и најефикасније
развија еколошка свест о чистој животној средини, а у каснијем добу они постају учесници у
реализацији разних иницијатива у управљању отпадом и
васпитаче и образовни кадар у овим установама.

Са родног аспекта, посебно је важно укључивање жена, јер су анализе показале да су:
• жене су мање запослене у комуналним предузећима на пословима уклањања и
транспорта отпада;
• жене су, уопште, мање запослене;
• жене не учествују у одлучивању у локалној самоуправи на једнак начин са мушкарцима, а
не партиципирају у довољној мери ни друге групе као што су организације цивилног
друштва или припадници/е мањинских група;
• жене су претежно задужене за старање о хигијени у домаћинству, бригу о деци, спремање
хране;
• жене немају довољно знања, вештина, капитала, односно имају мање ових ресурса и
капацитета од мушкараца;
• припадници/е ромске популације се неретко издржавају од прикупљања секундарних
сировина.
Да би грађани и грађанке могли да се изјасне и у потпуности укључе у планирање промена и процеса,
важно је представити им процес на један од следећих начина:
• посредством медија;
• организовањем информативне кампање од врата до врата у којима ће грађанима бити
представљен процес, кључне промене, а уједно ће бити испитане и њихове потребе и
преференције у вези са прикупљањем отпада и услугама комуналног предузећа и других
институција;
• организовањем састанака у месним заједницама са становништвом, али и формалним
приватним сектором - удружењима грађана.
Такође је потребно размотрити последице система примарне сепарације отпада на Ромску популацију
или грађане и грађанке који остварују профит од неформалног прикупљања секундарних сировина.
Неформални сакупљачи отпада, односно сакупљачи секундарних сировина живе испод доње границе
сиромаштва, без социјалне и здравствене заштите, раде у нехигијенским условима, без адекватне
опреме и заштите. Променама које су предвиђене њима ће бити онемогућен или отежан приступ
ресурсима. Потребно је њихово укључивање у ове процесе - прикупљање селектованог отпада,
селекција отпада, опасног, кабастог отпада, транспорт и селекцију на извору настанка или на местима
прикупљања.
Учешће јавности треба да доведе до измене образаца у вези са отпадом како би се обезбедило да се
мере планирају у складу са стварним потребама становништва и других релевантних и
заинтересованих актера у селекцији и прикупљању отпада.
Учешће јавности треба да доведе до измене образаца у вези са отпадом како би дошло до измене
ставова грађана (генератора отпада), које треба да води ка укључувању грађана и других релевантних
и заинтересованих актера у селекцију и прикупљање отпада, како би се обезбедило да, с једне стране,
мере буду планиране у складу са стварним потребама, а са друге стране, како би се избегли отпори
(као што је NIMBY синдром16), и тиме омогућила пуна реализација циљева.

NIMBY синдром ("Not In My Back Yard"–не у мом дворишту), назив је за ефекат када су људи свесни да је нешто потребно, али се
због недостатка информација боје и одбијају да то буде у њиховом дворишту

16
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17. Локације постројења за сакупљање отпада, третман, односно
поновно искоришћење и одлагање отпада, укључујући податке о
локацијским условима
За потребе успостављања регионалног система управљања отпадом РПУО и оптималан транспорт
комуналног отпада до локације регионалне депоније у Каленићу, с обзиром на удаљеност од 64 km
од Општине Владимирци до регионалне депоније у Каленићу, планирано је да се сав сакупљени
комунални отпад „мокра канта“ одвози до ТЦ у Коцељеви, која је од Владимираца удаљена 24 km.
Након претовара комуналног отпада „мокра канта“ у ТЦ у Коцељеви, утврђеним планом се одвози до
локације регионалне депоније у Каленићу.
Рециклажно двориште у Владимирцима
У складу са Регионалним планом за управљање отпадом за 11 градова и општина Колубарског
региона за период 2019-2029, у Општини Владимирци је опредељен простор за Рециклажно двориште
на Катастарској парцели бр. 45 КО Владимирци, површине 11.425 m2. Величина опредељене локације,
обезбеђује потенцијално ширење центра за сакупљање у будућности, у случају повећања обима
допремљеног отпада. Такође започело се са израдом планских докумената за изградњу рециклажног
дворишта, након чега ће се приступити изради техничке документације, одабиру опреме и коначној
реализацији.
Општинска депонија комуналног отпада
Организовано одлагање отпада на територији Општине Владимирци је у надлежности је ЈКП „Извор“.
Према подацима достављеним за израду Локалног плана управљања отпадом отпад се прикупља од
1994. године, одвози се и одлаже на несанитарно Општинско сметлиште „Бобовик“ у месној заједници
Бобовик , које се налази на око 4 км од центра варошице Владимирци.
Постојећа општинска депонија у Владимирцима није санитарно уређена, сврстана је у категорију
„несанитарних депонија“, јер не испуњава техничко-технолошке услове по питању заштите животне
средине.
Општинска депонија обухвата следеће катастарске парцеле 855/2, 855/4, 16, 17, 19, 26, 27,855/1, 1544,
К.О. Бобовик, површине око 3,5 ha. - (координате 44.63259327415093, 19.790571788314942). Годишње
се сакупи, транспортује и одложи на градску депонију око 2.100 тона или 5.460 m³ несабијеног
комуналног отпада. Просек висине/дубине депоније на целој површини је око 1,5 m. Процењује се да
је на депонији одложено око 50.000 m³ сабијеног отпада. Како је већ напред наведено, процењено
време одлагања на предметну депонију јесте још око 3 године, до почетка рада регионалне санитарне
депоније „Каленић“.
Општинска депонија Бобовик није ограђена али постоји чуварска служба и рампа. Отпад се повремено
сабија, односно врши прекривање земљом од стране ангажованог лица, из разлога што ЈКП „Извор“
нема механизацују. На депонији не постоји колска вага, па су количине процењене.

17.1. Изградња регионалне санитарне депоније комуналног и неопасног отпада
„Каленић"
Пројекат Регионалног центра за управљање отпадом са изградњом регионалне санитарне депоније
комуналног и неопасног отпада „Каленић“ има обележја међурегионалног пројекта и заједнички је за
Колубарски управни округ и делове подручја Мачванског управног округа и подручја Града Београда
са 11 градова и општина: Ваљево, Обреновац, Лазаревац, Уб, Барајево, Владимирци, Лајковац,
Мионица, Коцељева, Осечина и Љиг (слика 17.3-1). Удаљеност Општине Владимирци од локације
регионалне санитарне депоније "Каленић" износи 64 km.
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Изградњом и пуштањем у рад регионалне санитарне депоније неопасног отпада "Каленић" и
инфраструктурним опремањем регионалног система за интегрално управљање отпадом, створиће се
услови да се управљање отпадом у будућности врши у складу са законском регулативом и
стандардима ЕУ, као и услови да се изврши санација и затварање постојеће општинске несанитарне
депоније комуналног отпада, као и 22 дивље депоније у надлежности Општине Владимирци.

Слика 17.1-1. Просторни распоред општина формираног Колубарског региона за управљање отпадом и
положај Регионалне санитарне депоније неопасног отпада “Каленић”.

Слика 17.1-2. Локација будуће регионалне санитарне депоније “Каленић”.
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Макролокација регионалне санитарне депоније је предложена у Регионалном плану за управљање
отпадом за Колубарски регион из 2010. године. Не постоје друге алтернативне локације. У претходној
студији за одабир локалитета депоније (ИАУС, 2005), идентификоване су три алтернативне локације,
у Каленићу, Богдановићу (Уб) и у Царићу (Ваљево). Изабран је локалитет Каленић за успостављање
регионалног центра.
Следећи документи су припремљени у вези са локалитетом регионалног центра:
- Просторни план Републике Србије 2010–2020, "Сл. гласник РС", бр. 102/11.
- Регионални просторни план Колубарског округа, "Сл. гласник РС", бр.70/02.
- Просторни план Општине Уб, "Сл.гласник општине Уб", бр.16/12.
- Студија о избору микролокације Регионалног центра за управљање отпадом „Каленић“ (ИАУС /
2005.)
- План генералне регулације подручја ТЕ „Колубара Б“, "Сл. гласник општине Уб", бр.1/07.
- План управљања отпадом за Колубарски регион, ИАУС/2007. и Ревизија регионалног плана / 2010.
- Стратешка процена утицаја регионалног плана на животну средину, ИАУС/2007.
- Урбанистички пројекат за изградњу регионалне депоније комуналног отпада “Каленић”,
Архиплан, Аранђеловац, 2014. год.
- Идејни пројекат регионалне санитарне депоније на локацији "Каленић", Институт Кирило Савић,
Београд, 2015. год.
- Студија изводљивости за регионални центар за управљање отпадом Каленић, Конзорцијум
GiZ/MWH/Particip/Baines Babić, Београд, 2014. год.
- Регионални план управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период
2019-2029. година са Стратешком проценом утицаја на животну средину, Саобраћајни институт
ЦИП д.о.о. и СЕТ, д.о.о. Шабац, 2019. год.
- Елаборат о геотехничким условима изградње РД „Каленић“, ГЕОИНГ ГРОУП, доо, Београд, јул 2019.
- Студија хидрогеолошких истраживања анализе постојећег стања режима подземних вода са
предлогом хидрогеолошких мера за одржавање нивоа подземних вода у условима експлоатације
РД „Каленић“, Енергопројект – Хидроинжењеринг ад., 2019.
- Студија заштите Регионалног центра „Каленић“ од наиласка великих вода повратног периода Q1%
(Т=100 година) и контроле рачунске воде Q0,1% (Т=1000 година), Институт за хидротехнику и
водноеколошко инжењерство - Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2019.
- Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу регионалне депоније комуналног отпада “Каленић”,
Енергопројект – Хидроинжењеринг ад.

18. Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом
и Мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним
ситуацијама
18.1. Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен Планом
РД Каленић је депонија комуналног и неопасног отпада и на телу депоније допуштено је одлагање
само комуналног (општинског) и неопасног отпада, који ће бити прописан у дозволи за одлагање. По
пуштању регионалне депоније у рад, комунални отпад и други отпад прикупљен на територији
Општине Владимирци, који је према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада,
(„Сл. гласник РС" бр. 56/10) класификован као неопасан транспортоваће се на локацију ТС Коцељева,
ради даљег транспорта до одлагањана РД у Каленић.
Сваки други отпад који није на листи дозвољених за депоновање и који је забрањен за одлагање на
депонијама неопасног отпада, не сме се одвозити на регионалну депонију "Каленић".
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Опасан отпад, који настаје у оквиру ЈЛС мора се складиштити у складу са прописима и транспортовати
до постројења сертификованог за тај третман, предати овлашћеном оператеру или извозити на
третман у иностранство, ако у РС нема одговарајућих капацитета за збрињавање.
Са посебним токовима отпада мора се поступати у складу са Законом о управљању отпадом и
подзаконским прописима за посебне токове отпада и у складу са мерама предвиђеним овим планом.
За поступање са отпадом супротно мерама које су предвиђене планом, односно законом, Закон о
управљању отпадом је прописао казнене мере, за свако правно лице уколико:
• складишти отпад на местима која нису технички опремљена за привремено чување отпада на
локацији произвођача или власника отпада, у рециклажним центрима за сакупљање отпада,
трансфер станицама и другим локацијама или по истеку прописаног рока за привремено
складиштење;
• третман отпада обавља супротно одредбама закона;
• врши физичко-хемијски третман отпада супротно прописаним условима;
• врши биолошки третман отпада супротно прописаним условима;
• врши термички третман отпада супротно условима у дозволи;
• врши одлагање отпада на локацији која не испуњава техничке, технолошке и друге прописане
услове, односно супротно условима утврђеним у дозволи или без претходног третмана или
одлаже опасан отпад заједно са другим врстама отпада;
• опасан отпад не упакује и не обележи на одговарајући начин, приликом сакупљања,
разврставања, складиштења, транспорта, поновног искоришћења и одлагања;
• меша различите категорије опасног отпада, осим у случају када је то дозвољено, одлаже
опасан отпад без претходног третмана или врши разблаживање опасног отпада ради његовог
испуштања у животну средину;
• управља посебним токовима отпада супротно закону.

18.2. Мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама
Сакупљање, управљање и одлагање великих количина отпада који настаје у ванредним ситуацијама,
као што су елементарне непогоде и инцидентне ситуације великих размера, може да поремети
успостављени систем управљања отпадом.
Све количине неопасног отпада које настају на територији Општине Владимирци, по пуштању РД на
локацији Каленић, а које нису предмет рециклаже или искоришћења, морају бити одложене на
регионалну депонију. Уколико се, међутим, деси да у зимским условима буде онемогућен транспорт
отпада до регионалне депоније неколико дана, у том случају, отпад се привремено складишти у
Рециклажном дворишту у Општини Владимирци. Рециклажно двориште мора бити у могућности да
прими количине отпада до 8 дана, за колико се претпоставља да може да траје ванредно стање.
Отпад у ванредним ситуацијама укључује отпад који може настати у непредвиђеним околностима, као
што је отпад после олуја, поплава, пожара, великих саобраћајних удеса, али не представља отпад
настао економским развојем, отпад од уклањања напуштених кућа и домаћинстава или других
планираних активности. Уколико не постоји адекватан простор за одлагање отпада у ванредним
ситуацијама, овакав отпад, након испитивања, класификације, карактеризације и категоризације, уз
посебну дозволу регионалног предузећа, може бити одложен на регионалну депонију "Каленић".
Отпад настао у ванредним ситуацијама може да представља опасност за здравље људи и за животну
средину, у зависности од порекла и да ли је ванредна околност створила проблем са разношењем
постојећег отпада.
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Са медицинским отпадом насталим у здравственим установама током ванредног стања мора се
поступати у складу са одредбама Закона о управљању отпадом и у складу са Правилником о
управљању медицинским отпадом и Правилником о управљању фармацеутским отпадом. У складу са
одредбама Закона о управљања отпадом, произвођач отпада је у обавези да тај отпад преда
оператеру који поседује дозволу коју је издао надлежни орган за третман те врсте отпада.
У случају ванредних ситуација од изразите важности је деловати превентивно. Превентивне мере које
утичу на смањење количине отпада који настаје у ванредним ситуацијама зависе од саме ванредне
ситуације.
Сва предузећа, која послују на територији Општине Владимирци, чија делатност представља ризик по
здравље људи и животну средину су дужна да израде планове кроз које ће дефинисати превентивне
мере и процедуре поступања у ванредним ситуацијама.
Уклањање отпада насталог у ванредним ситуацијама треба да прати принцип приоритета, тако да се
отпад категорише, а затим уклања од важнијих, ка мање важним приоритетима.
Отпад треба уклањати по следећем редоследу:
• Опасни материјали и опасан отпад
• Комунални отпад
• Животињски отпад
• Пољопривредни производи
• Инертни отпад
Опасни материјали и опасан отпад
Мешани отпад за који се претпоставља да може бити опасан отпад и опасан отпад, треба физички
одвојити од осталог комуналног отпада, тако да не може доћи до мешања са неопасним отпадом, у
циљу безбедног преузимања и транспорта до коначног збрињавања од стране овлашћеног оператера,
који поседује дозволу за управљање опасним отпадом.
Опасан отпад је неопходно привремено складиштити, зависно од карактеристика, у складу са
прописима. Уколико је ванредна ситуација настала испуштањем садржаја или оштећењем контејнера
за опасне материјале или хемикалије, такав садржај може бити убачен у осигуране обележене
контејнере. Расути опасни материјали могу бити апсорбовани инертним материјалима и затим
убачени у пластичне џакове или трајне контејнере. Оштећене вреће које садрже хемикалије,
пестициде, вештачко ђубриво, и сл. треба да буду смештене у пластичне кесе или одговарајуће
контејнере, који су означени и смештени на безбедној локацији. Треба избегавати мешање
некомпатибилних материјала, као што су на пример киселине и базе, који могу произвести нежељене
реакције.
Уколико се утврди да опасан отпад представља опасност, потребно је онемогућити приступ у околној
зони, све док особље ангажовано због ванредне ситуације не заврши са чишћењем.
Привремено одлагање и транспорт опасног отпада насталог у ванредним ситуацијама треба
организовати, у складу са националним прописима. Такав отпад не сме се одлагати на депоније
комуналног и неопасног отпада, каква је РД у Каленићу.
Комунални отпад
У случају великих количина отпада који настаје у ванредним ситуацијама, јавност треба едуковати и
информисати да не меша опасан, кабасти и амбалажни отпад са комуналним отпадом. Комунални
отпад треба сакупити и одложити у кесе, канте и контејнере, да не би угрожавао животну средину.
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Овакав отпад се сакупља и одвози на најближу ТС или у РЦУО Каленић, као и комунални отпад настао
у нормалним околностима.
Животињски отпад
Мртве или заражене животиње настале у ванредним ситуацијама треба уклонити у складу са
упутствима која су дата у прописима и законима, на простор одређен за одлагање ове врсте отпада,
дефинисан од стране локалне самоуправе.
Инфективан отпад
Сав отпад који настаје од пацијената који су заражени током епидемијских ситуација је инфективни
медицински отпад, односно опасан отпад, те се као такав мора третирати пре одлагања (стерилисати
и самлети).
Инфективни медицински отпад, заједно са оштрим предметима подразумева сав отпад контаминиран
крвљу, отпад од инфузије, дијагностике, третмана пацијената (шприцеви, игле, газе, завоји,
фластери…).
Потребан је додатни опрез при поступању са инфективним отпадом, који подразумева посебне мере
приликом паковања, складиштења, сакупљања, транспорта и третмана.
Стручни тимови и Влада РС доносе посебно упутство за управљање инфективним отпадом, зависно од
врсте узрокивача епидемије и процени опасности по здравље људи и животну средину, које се
доследно спроводи.
Пољопривредни производи
Оштећене или потенцијално неисправне пољопривредне производе и храну треба уклонити да би се
умањили непријатни мириси и спречило размножавање глодара. Прекомерно размножавање
глодара може да доведе до ширења заразних болести.
Уколико оштећене производе није могуће прерадити, они се могу предати на искоришћење
постројењима за производњу биогаса, компостанама, а само ако нема заинтересованих праних лица
за његово искоришћење, они се могу транспортовати на РД Каленић, где се могу одложити на тело
депоније.
Инертни отпад
Ванредне ситуације могу резултовати обимним оштећењима животног простора, укључујући зграде,
помоћна средства и дрвеће. Отпад од крхотина, настао оштећењем објеката или помоћних средстава
обично се сматра инертним отпадом. Инертни отпад укључује дрво, цигле, бетон, изолације,
керамику, пластику и стакло.
Инертни отпад најчешће представља и највећу количину отпада коју треба уклонити у оваквим
ситуацијама. Инертни отпад од крхотина и дрвећа, има најнижи приоритет у сакупљању после
ванредне ситуације, због најмање опасности по јавно здравље и животну средину. И поред овога
инертни отпад је потребно прикупити што брже, да би што пре био успостављен неометан саобраћај
и била омогућена поправка оштећене инфраструктуре. У зависности од ванредне ситуације,
размотриће се могућност третирања инертног отпада заједно са инертним отпадом који ће се
прикупљати у центрима за сакупљање отпада.
У складу са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије, свака ЈЛС треба
да има израђен План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, који се на основу Закона о
ванредним ситуацијама усклађује са суседним општинама. У случају велике количине отпада насталог
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у ванредним ситуацијама, надлежни органи за поступање у ванредним ситуацијама са надлежним
органима јединица локалних самоуправа, које су погођене ванредном ситуацијом би по хитном
поступку требало да утврде локације на којима би се привремено складиштио/одложио прикупљени
отпад. Пожељно је да одабрана локација буде тачно дефинисана површина на којој је неопходно
одвојено разврстати горе наведене врсте отпада, у складу са приоритетима. Локалне самоуправе у
сарадњи са Кризним штабовима и Одсеком за ванредне ситуације треба да,обезбеде да се изврши
чишћење и уколико је потребно деконтаминацију одабраних локација, након завршеног процеса
сакупљања и транспорта отпада на даље поступање.
Локалне самоуправе би требало да сачине извештаје о процени штете, са релевантним подацима о
количини и врсти сакупљеног, транспортованог, преузетог (од оператера) и одложеног отпада, о стању
и количини уништених контејнера, механизацији и остале неопходне опреме за несметано
функционисање надлежних јавно комуналних предузећа.
У зависности од саме ванредне ситуације треба размотрити успостављање посебних телефонских
линија и електронске поште, на које може становништво да се обрати за савет или помоћ у поступању
са насталим отпадом.
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19. Мере санације неуређених депонија-сметлишта
Све општинске депоније/сметлишта и дивље депоније не задовољавају прописане критеријуме са
аспекта заштите животне средине и здравља људи, па је неопходно извршити санацију и
рекултивацију ових сметлишта, а пре свега оних које представљају највећу опасност по животну
средину и здравље људи. У табели 19-1. дати су подаци о општинској депонији/сметлишту и оцене о
процени ризика које оне имају по животну средину.
Табела 19-1. Подаци о општинским депонијама/сметлиштима и оцене о процени ризика
које оне имају по животну средину
Локација
Површина Година почетка Запремина
Ризик
Коментар
одлагања
у m2
у м3
отпада
К.О.
35.000
1994
50.000
Висок Урађен је Пројекат санације,
затварања и рекултивације – није
Бобовик
добијена сагласност надлежног
министарства

На основу података у претходној табели, може се закључити да је општинска депонија у
Владимирцима означена као „високоризична“, с обзиром да су земљиште и подземне воде на
локацији загађени тешким металима. За предметну депонију je 2005. године за површину од 60 ари
урађен је Пројекат санације, затварања и рекултивације, али није добијена сагласност надлежног
Министарства на исти.
Радови се само делимично изводе према пројекту, не спроводе се предвиђене мере заштите животне
средине и не врши предвиђени мониторинг. За израду новог пројекта санације, затварања и
рекултувације постојеће општинске депоније - сметлишта у Бобовику, нису одобрена средства
надлежног Министарства заштите животне средине.
Процењено време одлагања на општинској депонији-сметлишту је још око 3 године, до када се
процењује почетак рада и одлагања отпада на регионалну санитарну депонију „Каленић“.
С обзиром на ограничене могућности депоновања на постојећу депонију, од стране Општинске управе
и ЈКП „Извор“ потребно је да се предузму кораци да се уради санација са што мање радова на
постојећем одлагалишту смећа, (јер је као и што је наведено), процењено време одлагања на
општинској депонији је око 3 године.
Поред општинске депоније, на територији Општине Владимирци активне су дивље
депоније/сметлишта, на које отпад одлаже становништво из руралног подручја. У Поглављу 4.6,
Табели 4.6-1. приказани су подаци о евидентираним дивљим депонијама/сметлиштима на територији
Општине Владимирци, укупно 22. Процењена укупна површина сметлишта износи око 1.455 m2, а
количина одложеног отпада је око 615 t.
Ове дивље депоније потребно је очистити од депонованог смећа, а даље одлагање забранити.
Предуслов за престанак несанитарног одлагања комуналног отпада представља изградња регионалне
депоније. Такође према проценама рађеним за Регионални план, очекује се до краја 2023. године 70%
покривености територије, што би већ утицало на смањење индивидуалног одлагања на дивље
депоније, а до краја 2025. године планира се 100% покривеност територије што ће директно утицати
на знатно смањење индивидуалног одлагања отпада на несанитарне и дивље депоније.
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Обавеза Општине Владимирци јесте, да када регионални систем управљања отпадом буде
оперативан, санира, затвори општинску несанитарну депонију за одлагање, и изврши рекултивацију у
складу са националним законским прописима. ЈЛС је дужна да у складу са Законом о управљању
отпадом изради:
- попис неуређених депонија на свом подручју;
- пројекат санације и рекултивације несанитарне општинске депоније, на који сагласност даје
Министарство заштите животне средине.
Када Општина Владимирци донесе одлуку о затварању постојеће општинске депоније и пређе на
депоновање свог произведеног отпада на регионалну депонију "Каленић", неопходно је предузети
следеће активности:
I.
II.
III.

Затварање локације,
Израдa пројекaтa санације и рекултивације неуређених депонија и добијање сагласности
надлежног министарства (Министарства заштите животне средине)
Извођење радова на санацији и рекултивацији неуређених депонија у складу са Пројектом
на који је добијена сагласност надлежног министарства (Министарства заштите животне
средине)

Затварање локације
Ефективно и трајно затварање приступа оваквим локацијама од кључног је значаја за успешну
санацију. Главне приступне саобраћајнице неопходно је заградити на прикладним местима у циљу
онемогућавања приступа возилима. Могу се користити природне баријере (шума/жбуње +
ископавање рова) или металне заштитне ограде. Неопходно је координирати мере затварања са
локалном заједницом. Поред тога, потребно је поставити обавештења, како би се истакло да је
одлагалиште затворено, а бацање отпада забрањено. Оваква обавештења треба да садрже
информације о томе где је могуће одложити отпад.
Израдa пројекaтa санације и рекултивације неуређених депонија и добијање сагласности
Министарства заштите животне средине на исте
Методологија за израду пројеката санације и ремидијације је дефинисана Правилником о
методологији за израду пројеката санације и ремедијације. Пројекат санације и ремедијације јесте
документ којим се анализира стање животне средине на контаминираној локацији и дефинишу мере
и активности за заустављање загађења и даље деградације животне средине до нивоа који је
безбедан за будуће коришћење локације, укључујући уређење простора, ревитализацију и
рекултивацију. Пројектом санације и затварањe несанитарне депоније/сметлишта, анализира се
процена стања локације заузете отпадом и дефинишу мере које је неопходно спровести са циљем
избора најадекватнијег решења за животну средину.
Извођење радова на санацији и рекултивацији неуређених депонија
У складу са Пројектом на који се добија сагласност Министарства заштите животне средине.
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20. Надзор и праћење планираних мера и активности
Над свим врстама отпада спроводе се мере надзора ради праћења система управљања
отпадом. Мере надзора су следеће:
• сталан надзор управљања отпадом на подручју општине,
• подстицање одвојеног сакупљања отпада,
• подстицање разврставања отпада.
Законом о заштити животне средине предвиђено је да локална самоуправа, у оквиру своје
надлежности обезбеђује контролу и праћење (мониторинг) стања животне средине, при чему
мониторинг чини саставни део јединственог информационог система заштите животне средине (члан
69.). Мониторинг и ревизија у области имплементације локалног плана управљања отпадом
представља саставни део процеса, и зато је неопходно да извештавање о учињеном напретку буде
доступно свим заинтересованим странама.
Мониторинг и ревизија ће показати да ли су постављени циљеви ЛПУО постигнути и да ли је
управљање отпадом у складу са принципима Стратегије управљања отпадом.
Годишњи извештај о имплементацији плана треба да буде достављен општини, са кратким приказом
акционог плана за наредну годину. На тај начин ће бити означен напредак и обележена кључна
питања која треба размотрити у наредном периоду. Процес избора најприхватљивијих опција за
животну средину је озбиљан и осетљив процес, који укључује локалну самоуправу и велики број
кључних заинтересованих страна. ЛПУО поново се разматра сваких пет година, и по потреби ревидира
и доноси за наредних 10 година.
Циљ усаглашавања и ревидовања је провера најбољих прихватљивих опција за животну средину,
зависно од социјалног, економског, технолошког и институционалног развоја, који треба да доведе до
побољшања начина поступања са отпадом.
Основни индикатори за праћење спровођења ЛПУО, који ће се свакодневно мерити су:
- укупна количина произведеног отпада,
- количина сакупљеног комуналног отпада,
- количина сакупљеног опасног отпада,
- количина сакупљеног амбалажног отпада,
- количина сакупљеног биоразградивог отпада,
- количина сакупљеног кабастог отпада,
- количине посебних токова отпада,
- количина депонованог отпада,
- количина комуналног отпада предатог регионалном предузећу (по успостављању
регионалног система),
- количина третираног биоразградивог отпада,
- количина рециклабилног отпада предатог регионалном предузећу.
Препоруке које се односе на мониторинг су:
•
•
•

препоручује се да се успостави мониторинг индикатора и да се врши редовно извештавање. Ове
информације могу послужити као основа за наредни план;
избегавање дуплирања активности; већина индикатора заснована је 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;
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•
•
•
•
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мониторинг је континуалан процес и индикаторе треба побољшавати или додавати током
времена уколико се то 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;

21. Процена трошкова и извори финансирања за планиране
активности
21.1. Инвестициони трошкови
На основу концептуалних решења урађених за потребе Локалног плана управљања отпадом Општине
Владимирци, као и остале расположиве документације извршена је процена трошкова улагања за
имплементацију предметног плана за период од 2021-2031. године.
Процењени укупни трошкови улагања за планиране активности дате су у табели 21.1-1.
Табела 21.1-1 Процењени трошкови улагања за планиране активности управљања отпадом на територији
Општине Владимирци

Р.бр.

Опис

I

Израда планске и техничке документације и техничка
помоћ за имплементацију Локалног плана
Процена трошкова улагања за унапређење Система
сакупљања отпада и проширење обима сакупљања
комуналног отпада на 100% уз успопстављање примарне
селекције отпада и постављања рециклажних острва.
Процена трошкова улагања за Успостављање центара за
сакупљање отпада из домаћинстава (Рециклажно
дворишта)
Процена трошкова улагања за санацију и Затварање
постојеће општинске несанитарне депоније у општини
Владимирци и чишћење дивљих депонија/сметлишта,
Процена трошкова улагања за изградњу регионалне
санитарне депоније комуналног и неопасног отпада
"Каленић" и успостављање регионалног центра за
управљање отпадом (I фаза), који се односи само на
општину Владимирци
УКУПНО

II

III
IV
V

Процењена
вредност
(РСД)

Процењена
вредност
(ЕУР)

7.740.800

65.600

84.647.772

717.353

12.782.940

108.330

76.012.414

644.173

138.219.779

1.171.354

319.403.580

2.706.810

Трошкови улагања за планиране активности управљања отпадом износе 319.403.580 динара (без ПДВа), односно 2.706.810 (без ПДВ-а) (1 ЕУР=118 динара).
Уз сагласност и уз сарадњу са РЕЦ „Еко – Тамнава“ д.о.о. Уб, у наредном периоду ће општина
Владимирци дефинисати обавезе по питању висине и динамике улагања.
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I Израда планске и техничке документације и техничка помоћ за имплементацију Локалног плана
Процена трошкова за израду планске и техничке документације обухвата: израду техничке, студијске
и инвестиционе документације, израда планске и урбанистичке документације, техничка контрола
техничке документације, израда документације из области заштите животне средине, енергетске
ефикасности и заштите од пожара, геодетски и геолошки истражни радови, стручни надзор над
извођењем радова, инжењеринг и консалтинг,технички преглед објекта, исходовање свих
неопходних дозвола и сагласности у складу са законском регулативом Републике Србије (Табела 21.11).
Табела 21.1-2. Процена трошкова улагања за израду планске и техничке документације за унапређење
система за управљање отпадом на територији Општине Владимирци

Р.бр.

Опис

1.

Израда плана и програма за унапређење система
сакупљања отпада и проширење обима сакупљања
комуналног отпада на 100%.
Израда плана и програма за успостављање система
примарне селекције отпада и постављања рециклажних
острва уз едукацију становништва о значају исте.
Израда плана и програма за промовисање кућног
компостирања и едукација становништва.
Израда планске и техничке документације за изградњу
центра за сакупљање отпада из домаћинства-рециклажно
двориште, спровођење стручног надзора над извођењем
радова, добијање свих дозвола и сагласности.

2.
3.
4.

5.
6.

Израда пројектне документације за санацију и затварање
постојеће општинске несанитарне депоније у
Владимирцима
Ревизија Локалног плана управљања отпадом
УКУПНО

Процењена
вредност
(РСД)
377.600

Процењена
вредност
(ЕУР)
3.200

495.600

4.200

495.600

4.200

826.000

7.000

4.956.000

42.000

590.000
7.740.800

5.000
65.600

За потребе имплементације Локалног плана препоручује се ангажовање консултанта за пружање
техничке подршке. Техничка помоћ углавном треба да буде фокусирана да пружи подршке у
имплементацији Локалног плана тј. за успостављање одрживог система за управљање комуналним
отпадом на територији Општине Владимирци и његовим ефективним побољшањем.
II Процена трошкова улагања за унапређење система сакупљања отпада и проширење обима
сакупљања комуналног отпада на 100% уз успопстављање примарне селекције отпада и постављања
рециклажних острва.
Инвестиције за унапређење система сакупљања отпада и проширење обима сакупљања комуналног
отпада из домаћинстава на 100%, обухватају набавку нових возних средстава аутосмећара и посуда за
прикупљање отпада. Услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада се врше специјалним
возилима у власништву ЈКП “Извор”. Просечна старост возила је преко 18 година. Постојећи возни парк
не задовољава садашње потребе, с обзиром на просечну старост возила тешко је оствариво одржати
њихову потпуну техничку исправност. Да би се возни парк модернизовао и смањили годишњи
оперативни трошкови и проширио обухват сакупљања комуналног отпада из домаћинстава на 100%,
предвиђена су улагања у заменске инвестиције и то: два специјална возила за одвоз смећа (по 16 m3).
Замена и набавка нових контејнера и набавка нових канти за сакупљање отпада (Табела 21.1-3).
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Табела 21.1-3. Процена трошкова улагања за унапређење система сакупљања комуналног отпада из
домаћинстава и проширење обим сакупљања комуналног отпада на 100%

Р.бр.
1.

2.

3.

4.

5.

Опис
Неопходан број посуда (120140l.) који треба додатно купити
за мешовити отпад како би
покривеност била 100%.
Неопходан број контејнера
(1.1m3) који треба додатно
купити за рециклабилни
отпад.
Неопходан број посуда за
рециклабилни отпад (120-140l.)
који треба додатно купити.
Неопходан број возила за
сакупљање мешовитог отпада
(16m3) које треба накнадно
купити.
Неопходан број возила за
сакупљање рециклабилног
отпада (16m3) које треба
накнадно купити.

Количина
(ком)
4.565

Јед. цена
(РСД)
2.492

Укупно
(РСД)
11.375.980

Укупно
(ЕУР)
96.406

732

37.760

27.640.320

234.240

4.816

2.492

12.001.472

101.707

2

11.210.000

22.420.000

190.000

1

11.210.000

11.210.000

95.000

УКУПНО

84.647.772

717.353

Локалним планом предвиђено је успостављање система примарне селекције отпада путем примене
"система две канте", тј. применом једне посуде за рециклабилни отпад "сува фракција" и једне посуде
за мешовит отпад (остали) отпад "мокра фракција".
Процена трошкова улагања обухвата набавку нових возних средстава за транспорт рециклабилног
отпада, набавку и постављање контејнера за селективно сакупљање рециклабилног отпада
(формирање рециклажних острва) и набавку канти за индивидуална домаћинства од 120-140 l за
сакупљање рециклабилног отпада. Планираном опремом (канте, контејнери) се опремају и
рециклажна острва.
III Процена трошкова улагања за успостављање центара за сакупљање отпада из домаћинстава
(рециклажна дворишта)
Инвестициони трошкови за успостављање система управљања неопасним и опасним отпадом из
домаћинстава обухватају изградњу и опремање центара за прикупљање отпада на територији е
Владимирци. Локалним планом предвиђена је успостављање једног рециклажног дворишта.
Процењени инвестициони трошкови за успостављање центара за сакупљање отпада из домаћинстава
(рециклажно двориште) приказанa je у табели 21.1-4.
Табела 21.1-4. Процењени инвестициони трошкови за успостављање центара за сакупљање отпада из
домаћинстава (рециклажнo двориште)

Р.бр.

Опис

I
1.1.

Изградња и опремање рециклажног дворишта
Грађевински радови за уређење локације и њено
инфраструктурно опремање
Контејнерски објекат - Портирница са просторијом за

1.2.

Процењена
вредност
(РСД)

Процењена
вредност
(ЕУР)

5.664.000

48.000

421.260

3.570
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1.3.

1.4.

1.5.

раднике. Објекат јепредвиђен као монтажни (типски
модуларни стамбени контејнер), димензија 6,06 x 2,44
м, нето површине 12,32 m2. Има функцију помоћног
објекта - портирнице за обезбеђење људи, објеката и
опреме у једном делу, док је други део објекта простор
намењен за раднике комплекса у коме су смештени
гардеробни ормари и тоалет.
Опрема за прихват отпада:
- ролоконтејнер за кабасти отпад, капацитета 30 m3 ;
- ролоконтејнер за отпад од рушења и грађења
капацитета 14 m³,
- ролоконтејнер за био отпад (зелени отпад) са
церадом, капацитета 14 m3,
- комунални затворен контејнер, капацитета V= 7 m3 за
прихват сортираног отпада (папир и картон, пластика и
пластична амбалажа, стакло, текстил, метал и метална
амбалажа),
- контејнер затворен за електрични и електронски
отпад, димензија: 4,00x2,00x2,30 m,
- контејнер за пријем опасног отпада из домаћинстава,
димензија: 6,0x2,4x2,6 m са посудом за пријем просуте
течности - танкваном запремине 300 l, подељен на два
дела. Врата двокрилна 170/200 cm, са вентилационом
мрежом и отворима, снабдевена бравом са кључем,
- контејнер за старе флуоресцентне цеви, димензија
1250x1150x950 mm,
- контејнер за истрошене акумулаторе, димензија:
1400x1150x950 mm,
- пластичне бачве, запремине 220 l,
- пластичне бачве, запремине 60 l,
- металне бачве за отпадна уља, запремине 200 l;
- еко танквана за прикупљање просутих течности,
димензија: 1200x800x2,50/350 mm.
Опрема за унутрашњи транспорт, пратећа опрема,
прибор и алати:
- преса за рециклабилни отпад,
- ручни палетар са вагом номиналне носивости 2.000 кг,
тачност мерења 0,2 кг (0-200 кг),
- ручна пумпа за претакање уља,
- Универзална вага, распон мерења од 0-20 кг,
- Комплет прибора за незгоде у случају мањих
изливања нафтних деривата и хемикалија,
- друга пратећа опрема, прибор и алати, средства за
заштиту на раду и др.
Сепаратор масти и уља
Укупно

Број 6

4.366.000

37.000

1.859.680

15.760

472.000
12.782.940

4.000
108.330

IV Процена трошкова улагања за санацију и Затварање постојеће општинске несанитарне депоније у
Општини Владимирци и чишћење дивљих депонија/сметлишта
Улагања за санацију и затварање постојеће општинске несанитарне депоније у Владимирцима
обухватају следеће радове:
- уређење постојећег терена – нивелација постојећег депонованог материјала са пројектованим
косинама тела депоније, које неће угрозити стабилност депоније,
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довођење на нулто стање, прекривањем постојећег уређеног смећа инертним материјалом d=30
cm,
реконструкција и доградња ободне дренаже, ради заштите животне средине од процуривања
процедних вода ван тела депоније и њиховог контролисаног прикупљања, враћања на тело
депоније или одвођења на ППОВ ради пречишћавања,
уградња недостајућих и надоградња постојећих биотрнова за отплињавање депоније,
по завршетку ћелијског одлагања наношење завршног слоја инертног материјала d=20 cm преко
нивелисаног депонованог материјала,
затварање депоније наношењем следећих слојева:
• 0,5 m глине,
• HDPE фолија d=1 mm,
• заштитни геотекстил за фолију
• слој земље за техничку рекултивацију d=30 cm,
• слој хумуса d=20 cm
• биолошка рекултивација - сетва траве.

Пројекат санације и затварања не санитарне општинске депоније није урађен те се не може одредити
тачна цена извођења пројекта. На основу истраживања и упоређења сличних пројеката (санације и
затварања депонија, мада ни један пројекат не може да буде сличан или исти), цена за извођење
радова оваквих пројеката се кретала од 60.000.000,00 до 100.000.000,00 динара. Процењена вредност
за санацију и затварање општинске депоније у Владимирцима, на основу величине, века депоније
итд., је око 75.000.000,00 динара.
Према подацима добијеним од ЈКП, у току 2021. год. евидентирано је 22 дивље депоније.
Процењена укупна површина сметлишта износи око 405 m², а количина одложеног отпада је око 125
t, cca 500 m³.
Трошкови улагања у чишћење дивљих депонија/сметлишта на територији Oпштине Владимирци
обухватају следеће радове:
- машински утовар отпада у транспортне камионе,
- транспорт отпада до ТС Коцељева,
- израду 22 табле за обележавање локалитета - забране даљег одлагања на локацији.

Р.бр.
I
1.
2.

Табела 21.1-5. Процена трошкова улагања за санацију и затварање постојеће општинске
несанитарне депоније у Општини Владимирци и чишћење дивљих депонија/сметлишта

Опис

Изградња и опремање рациклажног дворишта
Tрошкови улагања за санацију и затварање
постојеће општинске несанитарне депоније у
Владимирцима
Трошкови чишћења дивљих депонија/сметлишта
Укупно

Процењена
вредност
(РСД)

Процењена
вредност
(EUR)

75.000.000

635.593

1.012.440
76.012.440

8.580
644.173

V Процена трошкова улагања за изградњу регионалне санитарне депоније комуналног и неопасног
отпада "Kаленић" и успостављање Регионалног центра за управљање отпадом (I фаза), који се односи
само на Oпштину Владимирци
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Регионални план управљања комуналним отпадом за 11 градова и општина Kолубарског региона за
период од 2019-2029 године, који је финализиран 2019. године дао је процену инвестиционих
трошкова који су се односили на успостављању Регионалног центра за управљање отпадом са
изградњом регионалне санитарне депоније комуналног (неопасног) отпада Каленић I фаза, односно,
процену трошкова који функционално припадају Регионалном центру за управљање отпадом.
Процена трошкова улагања за изградњу регионалне депоније "Каленић" и регионалног центра за
управљање отпадом обухвата:
- изградњу регионалне санитарне депоније комуналног и неопасног отпада "Каленић" (I фазa).
Процењена вредност преузета је из Пројекта за грађевинску дозволу изградње регионалне
санитарне депоније комуналног и неопасног отпада Каленић" (Енергопројект Хидроинжењеринг
а.д. Београд, Еnviro System d.o.o. Beograd, ПД Securiton д.о.о, TIMINGtim д.о.о.
- изградњу и опремање инфраструктурног коридора са приступном саобраћајницом до депоније
"Каленић" и изградњом далековода 10 kV. Процењена вредност преузета је из Пројекта за
грађевинску дозволу за приступну саобраћајницу са инфраструктуром (Енергопројект
Хидроинжењеринг а.д. Београд, Еnviro System d.o.o. Beograd, ПД Securiton д.о.о., TIMINGtim д.о.о.)
и Инвестиционо техничке документације за изградњу недостајуће инфраструктуре за потребе
прикључења на дистрибутивни систем ел. енергије на к.п. 800 КО Каленић ("ЕПС Дистрибуција"
д.о.о, Огранак eлектродистрибуција Лазаревац, 2019. год.);
- изградњу постројења за селекцију отпада (МРФ) са компостаном и надстрешницама за
складиштење секундарних сировина, балираног материјала и опасног отпада.
- Процењена вредност дата је према Концептуалном решењу урађеном за потребе Регионалног
плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона (Саобраћајни институт
ЦИП д.о.о. и "СЕТ" д.о.о. Шабац, Београд 2019. год.);
- изградњу постројења за третман процедних вода депоније "Каленић“. Процењена вредност дата
је према Концептуалном решењу урађеном за потребе Регионалног плана управљања отпадом за
11 градова и општина Колубарског региона (Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. и "СЕТ" д.о.о. Шабац,
Београд 2019. год.);
- изградњу трансфер станице, рециклажног дворишта и постројења за селекцију отпада (МРФ) у
Лазаревцу;
- завршетак постројења за селекцију отпада (МРФ) у Ваљеву;
- набавку четири камиона за транспорт отпада од трансфер станица до регионалног центра за
управљање отпадом "Каленић" Процењена вредност дата је према Студији изводљивости, CBA
birPRO/2014 год;
- изградњу постројења за третман отпада на локацији регионалног центра за управљање отпадом
"Каленић". Претходна студија оправданости 2012. као изабрану опцију је идентификовала
Постројење за механичко биолошки третман отпада (МБТ).
Неопходна инвестиција за такво постројење је разматрана и у Студији изводљивости са CBA
birPRO/2014 год. (процењена вредност постројења износи 16.400.000 ЕУР, без непредвиђених
трошкова), али због недостатка финансијских средстава није усвојено, већ је одлука о избору опције
за третман отпада одложена за другу фазу развоја регионалног центра у "Каленићу".
Процена је да ће се за изградњу регионалне санитарне депоније комуналног и неопасног отпада (I
фазa) издвојити око 12,4 милиона ЕУР што представља 56,1 % укупне инвестиције од око 22,10
милиона ЕУР.
Процена трошкова улагања за изградњу регионалне депоније "Каленић" и регионалног центра за
управљање отпадом (ЕУР) дата је у табели 21.1-6.
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Фаза

Табела 21.1-6. Процена трошкова улагања за изградњу регионалне депоније "Каленић"
и регионалног центра за управљање отпадом (ЕУР)

I фаза

Опис
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
II
фаза

2

Изградња регионалне санитарне депоније комуналног и
неопасног отпада "Каленић" (I фазa)
Изградња и опремање инфраструктурног коридора са
приступном саобраћајницом до депоније "Каленић" и
изградњом далековода 10 kV
Изградња постројења за селекцију отпада (МРФ) са
компостаном и надстрешницама за складиштење
секундарних сировина, балираног материјала и опасног
отпада
Изградња постројења за третман процедних вода депоније
"Каленић"
Изградња трансфер станице, рециклажног дворишта и
постројења за селекцију отпада (МРФ) у Лазаревцу
Завршетак постројења за селекцију отпада (МРФ) у Ваљеву
Набавка четири камиона за транспорт отпада од трансфер
станица до регионалног центра за управљање отпадом
"Каленић"
Изградња постројења за третман отпада на локацији
регионалног центра за управљање отпадом "Каленић"
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Процењен
а вредност
(РСД)

Процењена
вредност
(EUR)

89.472.792

758.244

641.920.000

5.440.000

47.200.000

400.000

271.506.200

2.300.900

13.924.000
75.520.000

118.000
640.000

2.607.920.360

22.101.020

1.468.377.368

12.443.876

Уколико се посматра цео Колубарски регион за управљање отпадом који обухвата 11 градова и
општина, учешће становништва општине Владимирци износи 5,3%. односно 138.219.779 динара
(1.171.354 EUR) . У оквиру локалног плана инвестициони трошкови за изградњу регионалне санитарне
депоније "Каленић" и успостављање Регионалног центра за управљање отпадом су укључене са
износом који се односи само на Oпштину Владимирци (5,3% од процењених трошкова).
Поред структуре, анализирана је и динамика планираног инвестиционог улагања (Табела 21.1-7).
Динамичким планом предвиђено је да се највећи део инвестиције реализује у другој и трећој години
улагања. Предвиђа се могућност да заинтересоване стране саме међусобне дефинишу обавезе по
питању висине и динамике улагања.

21.2. Оперативни трошкови
Под оперативним трошковима, када је у питању делатност управљања отпадом, подразумевамо
трошкове радне снаге, трошкове ситног одржавања, трошкове горива и мазива као и остале
оперативне трошкове.
С обзиром да Регионални центар за управљање отпадом још није почео са радом, није утврђен
тарифни систем за третман и одлагање отпада, због чега у овом тренутку није могуће реално
направити одговарајуће процене трошкова. Предвиђено је да ЈКП тарифу за одлагање отпада
наплаћује становништву, на основу принципа загађивач плаћа, при чему ће у складу са дефинисаним
ценама у уговорима плаћати услугу третмана и одлагања отпада Регионалном предузећу. На цену коју
крајњи потрошачи плаћају, утицаће и повећање дужине транспортног пута до РЦУО, као и тарифа коју
ЈКП плаћа Регионалном предузећу за депоновање отпада.
Препорука је да се услуга сакупљања и одношења отпада обрачунава по члану домаћинства, а у
прелазном периоду, до формирања одговарајуће базе података са регистром домаћинстава и броја
чланова, препоручује се обрачун по домаћинству. Када је у питању наплата одношења комуналног
отпада и отпада сличног комуналном који генеришу правна лица и привредни субјекти, препоручује
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се обрачун који ће узети у обзир број запослених и друге факторе који су у корелацији са количином
генерисаног комуналног отпада. Важно је напоменути да се ово не односи на комерцијални и
индустријски отпад, за чије збрињавање правна лица закључују уговоре са овлашћеним оператерима.
Локална самоуправа ће, ревизијом одлуке којом се уређује управљање отпадом, у сарадњи са ЈКП
утврдити методологију обрачуна, динамику и рокове за прелазак са постојећег на нови систем
обрачуна. За реализацију планираних активности везаних за успостављање организованог сакупљања
отпада на целој територији и увођење примарне селекције, потребно је спровести техничко
опремање, које обухвата набавку недостајуће опреме.
Студијом изводљивости, Регионалним планом управљања отпадом, Динамичким плановима,
Програмима пословања и другим документима, на нивоу региона су на основу сценарија генерисања
отпадом, броја становника, прихода домаћинстава, инвестиција и сл., процењњивани трошкови рада
и одржавања пројекција из наведених докумената а у циљу израчиунавања тарифе за покриће
инвестиционих трошкова којом се омогућава пуно покриће трошкова.
Пројекцијама се указује да је евидентно да је повећање тарифе за домаћинстава неоходно да би се
укинула пракса унакрсног субвенционисања, са једне стране, и ради примене начела „загађивач
плаћа“ са друге стране.
Рационализација система тарифа за прикупљање отпада представља изазов, што значи да је у ЈКП-у
потребно спровести мере за унапређење пословања. С тим у вези, на нивоу региона, разматрани си и
ризици одрживости регионалног принципа, тако да је констатовано да постоји низак до средњи ризик
да би неадекватна политика тарифа и неадекватна дисциплина у плаћању фактурисаних услуга могли
да узрокују да се не остваре планирани финансијски резултати.
ЈКП „Извор“ ће у наредном периоду разрадити оперативни план рада, краткорочни и дугорочни, који
би омогућили унапређење мониторинга и ефикасности. Минимална неопходна мера оперативног
планирања процеса рада, обухватила би оснивање базе података за тачке прикупљања отпада и број
корисника. Такође у систем планирања треба укључити и руте кретања возила за прикупљање отпада.
Оперативни план рада треба да укључи про-активне планове одржавања. Такође, за осигурање
одрживости система, регионалног система, неопходно је реализовати дугорочне инвестиционе
планове који би били усклађени са потребама регионалног система управљања отпадом.
Максимално прихватљива тарифа за услугу прикупљања и одлагања отпада
Није било могуће утврдити колики су просечни месечни приходи у новцу и натури по домаћинству, из
разлога што Републички завод за статистику,није вршио анализу тих података у 2020. години због
Пандемије Ковид 19.Из истих разлога , није било могуће утврдити колики је просек примања по
домаћинству за општину Владимирци, па као меродаван узимамо податак из 2019 године где
примања по домаћинству на територији општине Владимирци износе 499 ЕУР.
Просечне зараде на нивоу Србије у септембру 2021. године износе 89.980 бруто, односно 65.218 нето
РСД. У истом месецу бруто зарада за општину Владимирце износи 68.464 РСД односно, нето зарада
49.671 РСД (скоро 32% мање у односу на републички просек).
Како се услуга прикупљања отпада заснива на накнади и на принципу „загађивач плаћа“, накнаде за
сакупљање, обраду и одлагање које плаћају корисници, треба да покрију све оперативне трошкове и
трошкове одржавања. Врло мало података је објављено о томе колико би требало да буде накнада за
чврст комунални отпад које плаћа становништво.
Међународне организације и институције као што су Европска унија, Организација за европску
безбедност и сарадњу и Светска банка сматрају да ове накнаде, да би их становништво плаћало, не би
требало да прелазе праг од 1% до 1,5% просечног прихода домаћинства.
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Међутим, с обзиром да не постоји обједињени приступ, постоје две могућности да приходи укључе
примену ове граничне вредности (праг) – просечан доходак домаћинстава у општој популацији или
просечан доходак домаћинстава у најнижим тачкама - најсиромашнијих 10% домаћинстава.
За процену максималне прихватљиве тарифе (МАТ), за сакупљање и за одлагање отпада, пракса је да
се користи проценат просечног месечног прихода домаћинства који је у распону од 1,0% до 1,7% у
зависности од нивоа развијености земље, разлика у приходима и стопе незапослености.
Узимајући у обзир тренутне карактеристике Републике Србије као земље, као и карактеристике
региона , максимална прихватљива тарифа је 1.3% уз напомену да ће се повећати МАТ касније, ако у
међувремену Регион покаже тренд економског развоја и индикаторе макроекономске стабилизације
праћене већом стопом запослености и повећаним приходом за већину домаћинстава. Имајући у виду
чињеницу да у Региону просечан приход домаћинства износи 499€, а праг 1,3% , максимална тарифа
се процењује на 6,5 ЕУР месечно по домаћинству (499 ЕУР x 1,3%), или 77,8 ЕУР/годишње.
Поменуту вредност (77,8 ЕУР за просечно домаћинство годишње) се односи на трошкове прикупљања,
третмана и одлагања отпада. Препоручује се локалним јавним комуналним предузећима да припреме
тачан списак најсиромашнијих домаћинстава на њиховој територији чији је месечни приход низак у
тој мери да нису могућности да плате услугу прикупљања отпада (домаћинстава без могућности
плаћања). Треба размотрити могућност да се ова домаћинства изузму од плаћања пуне тарифе (треба
размотрити могућност да се одреди посебна тарифа за ова домаћинства), док би остатак до пуног
тарифног износа био надокнађен из других извора (нпр. субвенције из општинског буџета за социјално
угрожене категорије). Генерално посматрано, накнада за сакупљање отпада у новом регионалном
концепту прикупљања и прераде отпада не би требало да буде социјална категорија, тако да сва
домаћинства теоретски имају могућност да плате.
Да би се израчунала Максимална прихватљива тарифа током трајања пројекта, полази се од
претпоставке да ће годишња стопа инфлације бити 4,0% током посматраног периода. Инфлациона
очекивања финансијског сектора и привреде наставила су да се крећу у оквиру граница циља за
инфлацију (3 ± 1,5%), према подацима Народне банке Србије. Имајући у виду предузете економске
мере, задржану повољну средњорочну макроекономску перспективу Србије, као и остварења у прва
два месеца 2020.године, указују да би планирана стопу раста од 4% могла бити остварена, (и поред
пандемије). Процењује се да ће привредни опоравак по окончању пандемије бити брз и да ће већ
наредне године премашити преткризни ниво БДП-а. (Извор НБС).
Обзиром на пројектоване стопе инфлације, наредна табела представља МАТ за пројектовани период
од десет година. управљања отпадом општине Владимирци.

Година
МАТ
ЕУР/месечно

Табела 21.2-1. Максимално прихватљиве тарифе по домаћинству
за сакупљање и одлагање отпада за Владимирце
2021
2022
2023
2024
2025
2026 2027
2028

2029

2030

2031

6.5

8.9

9.3

9.6

6.8

7.0

7.3

7.6

7.9

8.2

8.6

Напомена: Вредности у табели приказују максималну тарифу (МАТ) по домаћинству, на месечном
нивоу

21.3. Финансирање 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:
Примена принципа «загађивач плаћа» и «корисник плаћа». „Загађивач плаћа“-„Корисник плаћа“ је
принцип који представља основу за финансирање области заштите животне средине. Почива на томе
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да би свако ко загађује животну средину у било ком облику требало да плати одговарајућу накнаду
због штете коју наноси. Поштовање принципа загађивач плаћа подразумева и друштвено одговорно
понашање према очувању природних ресурса и бригу о животу будућих генерација, па је уједно
његова примена веома важна у процесу хармонизације прописа о заштити животне средине са
прописима Европске уније кроз преговарачко Поглавље 27. Обвезници плаћања еколошких такси и
накнада су сви они који обављањем послова загађују животну средину.
Што се тиче средстава јавних комуналних предузећа, у принципу, инвестициона улагања комуналних
предузећа требало би да се надокнаде кроз накнаде за пружање услуга. Међутим, узимајући у обзир
економско-финансијску ситуацију у којој се налазе јавна предузећа која се баве прикупљањем отпада,
реално је да она нису у могућности да поднесу терет предвиђених инвестиционих улагања и да им је
потребна подршка кроз допринос локалних и републичког буџета, кредита, донација и сл.
До 2012. године у Србији је главна институција која је била надлежна за послове приходовања
средстава од еколошких такси и накнада, али и за њихову расподелу била Фонд за заштиту животне
средине (Фонд), основан 2009. године. Путем Фонда обављали су се бројни послови попут
прикупљања средстава, финансирања припреме, спровођења и развоја пројеката и програма
очувања, одрживог коришћења и унапређења животне средине. Еколошке таксе и накнаде од стране
загађивача су биле директно уплаћиване у буџет Фонда одакле су средства трансферисана ка
предузећима у складу са јавним конкурсом за расподелу прикупљених средстава који се расписивао
једном годишње. Учесницима у активностима очувања животне средине на располагању су била сва
прикупљена средства, а одлуке о реализацији пројеката финансираним средствима Фонда доносиле
су се на основу важности и приоритета за читаво друштво.
Иако се показао као корисна институција у области заштите животне средине, Влада Републике Србије
је средином 2012. године Законом о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине 17
донела одлуку о укидању Фонда за заштиту животне средине као таквог. Аргумент за престанак
његовог деловања се налазио у тврдњама надлежних органа о ненаменском трошењу средстава
Фонда у сврхе које нису предвиђене активностима Фонда што је проузроковало низ додатних
проблема у његовом раду. Нетранспарентна расподела наменских средстава, фаворизовање
појединих предузећа, раст неизмирених обавеза према корисницима средстава Фонда и потписани
пројекти који нису били реализовани био је јасан сигнал да се ствари не одвијају на предвиђени начин.
Након његовог гашења Република Србија је преузела измиривање преосталих обавеза Фонда према
корисницима подстицајних средстава, приватним финансијским институцијама, али и другим
повериоцима у укупном износу од 5,5 милијарди динара. При том су проблеми заштите животне
средине и даље остали нерешени.
Буџетска средства. Финансирање из буџетских средстава може се реализовати издвајањем средстава
државног (републичког) буџета или издвајањима из општинских буџета, односно буџета локалних
самоуправа.
Основне предности конвенционалног буџетског финансирања су: демократски процес алоцирања
средстава између различитих пројеката и парламентарна-скупштинска контрола. Основни недостаци
су: недостатак финансијских средстава, утицај буџетских флуктуација, ограничења везана за државни
менаџмент и тешкоће са планирањем Средства државног буџета се користетако што су додељена
ресорним министарствима и даље се распоређују према утврђеној процедури.
Општински буџети служе као катализатор за покретање инфраструктурних пројеката великог обима
као што је управљање отпадом. Поред директног финансирања из општинског буџета могу се такође
17

"Службени гласник РС", број 93 од 28. септембра 2012.
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применити општинске обвезнице или општински кредити за обезбеђивање додатног финансирања
које се не може прикупити од накнада за пружање услуга.
Механизми задуживања. Укључује кредите код домаћих пословних банака, кредите међународних
финансијских иституција и различите облике финансијских аранжамана са приватним сектором.
Финансирање из кредита се препоручује када нема расположивих средстава из буџета. Јавни сектор
може позајмити по много повољнијим условима него приватни пошто је ризик мањи. Овај модел је
повезан и са значајним ризицима (техничким, комерцијалним, економским и финансијским), поготово
код пројеката код којих је прогнозирани приход недовољан да гарантује враћање кредита. Кредити се
могу обездити како од домаћих пословних банака, тако и од одређених међународних финансијских
институција (Светска банка, Европска банка за обнову и развој, Европска инвестициона банка и сл.)
Финансијски арамжмани са приватним сектором подразумевају три основна модела: концесије,
приватно предфинансирање и јавно приватно партнерство. Концесија се идентификује као систем у
коме јавна власт даје специфична права компанији да изгради, поправља, одржава и послује на
инфраструктури за дати временски период. Накнада за компанију се може добити на један од два
следећа начина (или у њиховој комбинацији): директним плаћањем од стране корисника и плаћањем
од стране јавне власти. Приватно предфинансирање укључује изградњу инфраструктуре од стране
приватне компаније којој се компензациони пакет даје у виду одређеног броја годишњих буџетских
исплата, почев од завршетка изградње и пуштања пројекта у употребу. Код јавно-приватног
партнерства, основна је подела ризика изградње, одржавања и функционисања саме инфраструктуре
између инвеститора и јавне власти. Свако повећање укупних трошкова изградње, одржавања и
пословања (изнад унапред прописаног максималног износа) пало би на рачун државе.
Компензациони пакет за инвеститора зависи од степена коришћења инфраструктуре.
Инострана помоћ. Средства за финансирање могу се обезбедити и посредством директне иностране
финансијске помоћи, односно у виду донација. Донације се могу очекивати како од Европске Уније,
односно посредно од одговарајућих тела која се баве овом проблематиком, тако и на основу
билатералних програма помоћи са одређеним државама (SIDA, GTZ, USAID, JICA и други).

22. Могућност сарадње између две или више јединица локалне
самоуправе
Националном стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године (Ревизија, јануар 2015.
год.), укључујући Национални план управљања отпадом за период 2019-2024 (Нацрт 2019)
предвиђено je удруживање општина, ради заједничког управљања отпадом и оснивање регионалних
центара за управљање отпадом.
Планираном мрежом регионалних центара за управљање комуналним отпадом која је дефинисана
Националном стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године обухваћено је и 11
општина и градова Колубарског региона (Вaљeвo, Уб, Oсeчинa, Лajкoвaц, Mиoницa, Љиг, Кoцeљeвa,
Влaдимирци, Бaрajeвo, Лaзaрeвaц, Oбрeнoвaц). Основна инфраструктура једног регионалног система
за управљање отпадом обухвата регионалну депонију за комунални отпад, постројење за сепарацију
рециклабилног отпада, трансфер станице, као и постројења за компостирање или нека друга
препоручена опција третмана комуналног отпада.
Полазне основе за активности које су предузете на реализацији регионалног концепта управљања
отпадом су циљеви, начела и принципи дефинисани у оквиру: Стратегије управљања отпадом за
период 2010-2019 ("Сл. гласник РС", број 29/10), Просторног плана Колубарског округа погођеног
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земљотресом (''Сл. гласник РС'', број 70/02), Регионалног просторног плана административног
подручја Београда (''Сл. гласник града Београда'', број 27/03), Просторног плана подручја посебне
намене експлоатације Колубарског лигнитског басена са (''Службени гласник РС'', број 122/08) са
Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину и Урбанистичког плана комплекса
"Колубара Б" („Сл. гласник општине Уб“ бр. 1/07, „Сл. лист града Београда“, бр. 29/06, „Сл. лист града
Београда“, бр. 1-56/07 и „Сл. гласник општине Лајковац“ бр. 6/06), као и више докумената о
међуопштинској сарадњи на решавању проблема отпада, потписани од стране 11 општина.
За потребе регионалног центра за управљања отпадом, децембра 2011., је основано Привредно
друштво, Регионални центар за управљање отпадом (РЕЦ) "ЕКО-ТАМНАВА" д.о.о. Уб, са повереним
функцијама оператера Регионалне депоније и Центра. "ЕКОТАМНАВА" д.о.о. Уб обухвата следеће
органе: Генерална скупштина и Директор. Основна делатност предузећа "ЕКО-ТАМНАВА" д.о.о. Уб
јесте да организује и координира пружање услуга управљања отпадом у региону, као и да врши
управљање регионалном депонијом, на комерцијалној бази.
Свих 11 општина и градова Колубарског региона (Вaљeвo, Уб, Oсeчинa, Лajкoвaц, Mиoницa, Љиг,
Кoцeљeвa, Влaдимирци, Бaрajeвo, Лaзaрeвaц, Oбрeнoвaц) су се путем међуопштинског споразума
обавезале да одлажу свој отпад на регионалној депонији, одмах након њене изградње. Локална јавна
комунална предузећа ће и даље вршити услуге сакупљања отпада на територији својих општина.
Градови и општине са својим локалним комуналним предузећима имају апсолутна власничка и
управљачка права на свим постројењима регионалног система која су изграђена на њиховој
територији (трансфер станице, центри за рециклажу, центри за сакупљање отпада (тзв рециклажна
дворишта). Организују и спроводе примарну селекцију отпада, сакупљање комуналног отпада као и
локални транспорт до трансфер станице или Регионалног центра.
На територији Oпштине Владимирци као део Регионалног система за управљање отпадом изградиће
се рециклажно двориште.
Комунални отпад „мокра канта“ се одвози до ТС у Коцељеви, где се даље транспортује до регионалне
депоније Каленић, а рециклабилни отпад „сува канта“се одвози у ТС Ваљево како је Регионалним
планом и предвиђено.
Привредно друштво Регионални центар за управљање отпадом „Еко – Тамнава” д.о.о. Уб је у
хијерархији управљања комуналним отпадом одговорно за спровођење опција третмана
искоришћења и коначног одлагања отпада.
Врши координацију активности на успостављању регионалног система за интегрално управљање
отпадом; организује и спроводи програме едукације, обуке и ширења јавне свести; обавља
специјализован регионални транспорт отпада (од трансфер станица до депоније „Kаленић”) и
секундарну селекцију отпада; носилац је власничких и управљачких права на објектима,
постројењима, транспортним средствима, опремом и осталом имовином Регионалног центра са
депонијом „Kаленић”; врши и друге задатке и послове у складу са Уговором о оснивању.
Градови и општине оснивачи заједно са својим ЈKП у хијерархији управљања комуналним отпадом
одговарају и на својој територији организују и спроводе мере превенције и редукције отпада, поновне
употребе као и рециклаже.
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23. Рокови за извршење планираних мера и активности
У следећим табелама су наведене планиране активности и мере, рокови и надлежне институције за
њихово спровођење, што је услов за реализацију Локалног плана управљања отпадом Општине
Владимирци.
Табела 23-1. Предвиђена динамика реализације планираних мера и активности датих у оквиру Локалног
плана управљања отпадом Општине Владимирци
Планиране мере и
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
активности
Доношење одлуке о
X
усвајању ЛПУО у
Скупштини локалне
самоуправе
Ревизија ЛПУО и
X
X
усклађивање са
националним
прописима
Израда новог ЛПУО
X
X
Израда плана и
X
програма за
унапређење система
сакупљања отпада и
проширење обима
сакупљања комуналног
отпада на 100%
Израда плана и
X
програма за
успостављање система
примарне селекције
отпада и постављања
рециклажних острва уз
едукацију
становништва о значају
исте
Израда плана и
X
X
програма за
промовисање кућног
компостирања и
едукација
становништва
Израда планске и
X
техничке
документације за
изградњу центра за
сакупљање отпада из
домаћинства
Израда планске и
X
X
техничке
докунемтације за
санацију и затварање
постојеће општинске
несанитарне депоније у
Владимирцима и
дивљих депонија
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Табела 23-2. Предвиђена динамика реализације планираних мера и активности датих у оквиру Локалног
плана управљања отпадом општине Владимирци
Планиране мере и
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
активности
Унапређење система
X
X
X
сакупљања комуналног
отпада из домаћинстава
и проширење обим
сакупљања комуналног
отпада на 100%
Успостављање система
X
X
X
примарне селекције
отпада и постављање
рециклажних острва на
територији општине
Владимирци
Успостављање центара
X
X
за сакупљање отпада из
домаћинстава
(рециклажнo двориштe)
Санацију и затварање
X
X
постојеће општинске
несанитарне депоније у
Владимирцима
чишћење дивљих
депонија/сметлишта
Изградњу регионалне
санитарне депоније
комуналног и неопасног
отпада "Kаленић" и
Успостављање
Регионалног центра за
управљање отпадом (I
фаза)

X

X

X

X

X

X

X

Табела 23-3. Надлежне институције за реализацију планираних мера и активности предвиђених Локалним
планом управљања отпадом општине Владимирци

Планиране мере и активности
Доношење одлуке о усвајању ЛПУО у Скупштини локалне
самоуправе
Ревизија ЛПУО и усклађивање са националним прописима
Израда новог ЛПУО
Израда плана и програма за унапређење система сакупљања
отпада и проширење обима сакупљања комуналног отпада на
100%
Израда плана и програма за успостављање система примарне
селекције отпада и постављања рециклажних острва уз едукацију
становништва о значај у исте
Израда плана и програма за промовисање кућног компостирања
и едукација становништва
Израда планске и техничке документације за изградњу центра за
сакупљање отпада из домаћинства
Унапређење система сакупљања комуналног отпада из
домаћинстава и проширење обим сакупљања комуналног отпада
на 100% Успостављање система примарне селекције отпада и
постављање рециклажних острва на територији Oпштине
Владимирци

Надлежна институција
Општина Владимирци

Општина Владимирци
Општина Владимирци
Општина Владимирци и
ЈКП „Извор“
Општина Владимирци и
ЈКП „Извор“
Општина Владимирци и
ЈКП „Извор“
Општина Владимирци
Општина Владимирци и
ЈКП „Извор“
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Успостављање центара за сакупљање отпада из домаћинстава
(рециклажно двориште)
Успостављање система за смањење удела биоразградивог отпада
у "мокрој фракцији".
Санацију и затварање постојеће општинске несанитарне депоније
у Владимирцима и чишћење дивљих депонија/сметлишта
Изградња регионалне санитарне депоније комуналног и
неопасног отпада "Kаленић" и успостављање Регионалног центра
за управљање отпадом (I фаза),

Страна 175

Општина Владимирци и
ЈКП „Извор“
Општина Владимирци и
ЈКП „Извор“
Министарство заштите
животне средине,
Општина Владимирци и
ЈКП „Извор“
Јединица локалних
самоуправа Колубарског
региона за управљање
отпадом, Регионално
предузеће за управљање
отпадом "ЕкоТамнава",
Министарство заштите
животне средине

Коришћени извори и литература

У изради овог плана консултована је законски оквир Европске уније и законодавна регулатива Републике
Србије наведена у поглављу 2. Законски оквир
Консултована су следећа релевантна стратешка и планска документа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стратегија управљања отпадом за период 2010–2019. Године ("Сл. гласник РС", број 29/10
Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022–2031. године ("Сл. гласник РС",
бр. 12/2022).
Регионални план за управљање отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период
2019-2029,
Локални план управљања Општине Владимирци за период 2011-2021. година, Општина
Владимирци
Предлог динамичког плана за успостављање регионалног система управљања отпадом „Каленић“
II фаза (за период 2021-2023.год.)
Стратегија развоја општине Владимирци 2012 – 2022, Општина Владимирци

Коришћени су званични статистички подаци Републичког завода за статистику и Агенције за заштиту
животне средине
1.
2.
3.
4.
5.

Попис 2011
Општине и региони у РС 2018
Општине и региони у РС 2019
Општине и региони у РС 2020
Званични подаци Агеције за заштиту животне средине о достављеним подацима регистра
загађивача
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На основу члана 27. став 10. и члана 29. Закона
о јавној својини (,,Службени гласник РС”,бр.72/2011,
88/2013, 105/2014,104/2016, 108/2016, 113/2017,
95/2018 и 153/2020), члана 2. и члана 3. став 1.тачка
1) Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,као
и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник РС“, бр. 16/2018),
члана 14. и члана 15.став 6. Одлуке о прибављању
и располагању стварима у јавној својини општине
Владимирци (,,Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 22/2013),
и члана 40. став 1. тачка 36. Статута општине Владимирци (,, Службени лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/19 и 12/21),
Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној дана 19.04.2022. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Број 6

IV
Средства за реализацију ове Одлуке обезбеђена
су буџетом општине Владимирци за 2022.годину.
V
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом у име општине Владимирци, закључиће председник општине по претходно
прибављеном мишљењу Општинске управе општине
Владимирци-имовинско правне службе.
VI
Ово Решење је коначно у управном поступку.
VII
Решење се има објавити у ,,Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 464-20/22-I од 19.04.2022.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

I
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Владимирци непосредном погодбом непокретност уписана у лист непокретности бр. 93 за К.О. Звезд и
то: к.п.бр.708/2, њива 4.класе ,површине 0.06.14ха ,
ради проширења гробља које се налази на катастарској парцели бр.706КО Звезд. Катастарска парцела
бр.708/2 у КО Звезд је уписана на Хумберт (Привислав) Ивану из Звезда.
Прибављање непокретности у јавну својину врши
се путем непосредне погодбе из разлога, што непокретност која се прибавља у јавну својину општине по
својим карактеристикама једина одговара потребама
власника- Општини Владимирци, а која је потребна
за проширење гробља у Звезду, услед недостатка
гробних места.
II
Процењену тржишну вредност непокретности
утврдио је стални судски вештак грађевинске струке
у износу од 30 еура , односно у динрској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
III
Општина Владимирци стиче право својине на
непокретностима из тачке I овог Решења, са правом
уписа у јавне књиге о евиденцији непокретности и
правима на њима на основу Уговора о прибављању
непокретности.

На основу члана 27.став 10. и члана 29.став
4.Закона о јавној својини (,,Службени гласник
РС”,бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана
2. и члана 3.став 1.тачка 1) Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права,као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник РС“, бр. 16/2018),члана 14. и члана 15. Одлуке
о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Владимирци (,, Службени лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”,
бр.22/2013), и члана 40. став 1. тачка 36) Статута општине Владимирци (,, Службени лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.6/19 и
12/21), Скупштина општине Владимирци, на седници
одржаној дана 19.04.2022.године , донела је следећу
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
I
Покреће се поступак прибављања непокретности
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уписане у лист непокретности бр. 1 за К.О. Риђаке
и то: к.п. бр. 5/2КО Риђаке ,њива 4.класе површине
0.96.07 у јавну својину општине Владимирци.
Катастарска парцела бр.5/2 у КО Риђаке је уписана на Мијаиловић (Новак) Драгана из Риђака.
Прибављање непокретности у јавну својину вршиће се путем непосредне погодбе из разлога што непокретност која се прибавља у јавну својину општине по
својим карактеристикама једина одговара потребама
власника- Општини Владимирци ,ради постављања
соларних панела.
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VIII
Ова Одлука има се објавити у ,,Службеном листу
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 464-21/22-I од 19.04.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

II
У поступку прибављања непокретности, примењиваће се одредбе Закона о јавној својини, одредбе
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда,као и одредбе Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Владимирци.
III
Процену тржишне вредности непокретности
утврдиће Министарство финансија-Пореска управа
Шабац, лиценцирани проценитељ или други орган
надлежан за обављање послова процене тржишне
вредности непокретности.
IV
Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе у саставу:
• Милорад Милинковић, председник
• Иван Вуковић, члан
• Владан Милошевић, члан.
V
Комисија за спровођење поступка непосреднe погодбe обавиће послове сходно одредбама Уредбе и
Одлуке из члана II ове Одлуке потребних за реализацију прибављања непокретности и то:
- сачињавање Записника о спроведеном поступку;
- достављање Записника Одељењу Општинске
управе, ради израде нацрта Решења о прибављању
непокретности.
VI
Средства за реализацију ове Одлуке обезбеђују се
буџетом општине Владимирци.
VII
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом у име општине Владимирци, закључиће председник општине.

На основу члана 27.став 10. и члана 29.став
4.Закона о јавној својини (,,Службени гласник
РС”,бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана
2. и члана 3.став 1.тачка 1) Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права,као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник РС“, бр. 16/2018),члана 14. и члана 15. Одлуке
о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Владимирци (,, Службени лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”,
бр.22/2013), и члана 40. став 1. тачка 36) Статута општине Владимирци (,, Службени лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.6/19 и
12/21), Скупштина општине Владимирци, на седници
одржаној дана 19.04.2022.године , донела је следећу
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
I
Покреће се поступак прибављања непокретности
уписане у лист непокретности бр. 1837 и 501 за К.О.
Прово и то: део к.п. бр.3204/1,њива 3.класе у површини од 0.01.98ха и део к.п.бр.3204/2 у површини од
0.04.21ха у јавну својину општине Владимирци, ради
проширења сеоског гробља у Прову .
Катастарска парцела бр.3204/1 у КО Прово је
уписана на Шевић( Милојко) Бранимира, а катастарска парцела бр.3204/2 у КО Прово је уписана на Шевић (Милојко) Дарка,оба из Прова.
Прибављање непокретности у јавну својину вршиће се путем непосредне погодбе из разлога што непокретности којe се прибављаjу у јавну својину општине по својим карактеристикама једине одговарају
потребама власника- Општини Владимирци, а које су
потребне за проширење сеоског гробља у Прову које
се налази на парцели бр.3205КО Прово.
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II
У поступку прибављања непокретности, примењиваће се одредбе Закона о јавној својини, одредбе
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда,као и одредбе Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Владимирци.
III
Процену тржишне вредности непокретности
утврдиће Министарство финансија-Пореска управа
Шабац, лиценцирани проценитељ или други орган
надлежан за обављање послова процене тржишне
вредности непокретности.
IV
Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе у саставу:
• Милорад Милинковић, председник
• Иван Вуковић, члан
• Владан Милошевић, члан.
V
Комисија за спровођење поступка непосреднe погодбe обавиће послове сходно одредбама Уредбе и
Одлуке из члана II ове Одлуке потребних за реализацију прибављања непокретности и то:
- сачињавање Записника о спроведеном поступку;
- достављање Записника Одељењу Општинске
управе, ради израде нацрта Решења о прибављању
непокретности.
VI
Средства за реализацију ове Одлуке обезбеђују се
буџетом општине Владимирци.
VII
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом у име општине Владимирци, закључиће председник општине.
VIII

Број 6

На основу члана 76.б став 4.и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,101/2016-др.
закон, 47/2018 и 111/2021 ), члана 40. став 1. тачка 6)
Статута општине Владимирци (,,Службени лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“,
бр. 6/2019 и 12/2021) Скупштина општине Владимирци на седници одржаној дана 19.04.2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА
ОПШТИНЕ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦE
СКУПЉЕН НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Члан 1.
Овом Одлуком разрешава се досадашњи повереник за Месну заједницу Скупљен (за насељено место
Скупљен), Влада Бирманчевић, услед подношења
оставке.
За повереника општине за Савет месне заједнице
Скупљен (за насељено место Скупљен) именује се
Драган Мандић.
Члан 2.
Повереник се именује до конституисања Савета
месне заједнице и исти ће обављати текуће и неодложне послове месне заједнице.
Члан 3.
Посао из става 2. ове Oдлуке за :
- Месну заједницу Скупљен (за насељено место
Скупљен) обављаће повереник Драган Мандић.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-23/22-I од 19.04.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

Ова Одлука има се објавити у ,,Службеном листу
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 464-23/22-I од 19.04.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

На основу члана 76.б став 4.и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,101/2016-др.
закон, 47/2018 и 111/2021 ), члана 40. став 1. тачка 6)
Статута општине Владимирци (,,Службени лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“,
бр. 6/2019 и 12/2021) Скупштина општине Владимир-

Број 6

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

ци на седници одржаној дана 19.04.2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА
ОПШТИНЕ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦE
ВЛАДИМИРЦИ-СЕЛO НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
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III Закључак објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 020-5/22-I од 19.04.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

Члан 1.
Овом Одлуком разрешава се досадашњи повереник за Месну заједницу Владимирци-село, Јанко
Илић.
За повереника општине за Савет месне заједнице
Владимирци-село, именује се Небојша Станимировић.
Члан 2.
Повереник се именује до конституисања Савета
месне заједнице и исти ће обављати текуће и неодложне послове месне заједнице.
Члан 3.
Посао из става 2. ове Oдлуке за :
- Месну заједницу Владимирци-село, обављаће
повереник Небојша Станимировић.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-22/22-I од 19.04.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

На основу члана 69. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 15/16), члана
40. став 1. тачка 45) Статута општине Владимирци
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/19 и 12/21), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној 19.04.2022.
године, донела је
Р ЕШ Е ЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник комуналних
услуга које пружа ЈКП „Извор“ Владимирци – пречишћен текст, број НО 08/2022-2 од 01.04.2022. године.
II Ценовник комуналних услуга које пружа ЈКП „Извор“ Владимирци – пречишћен текст, број НО 08/20222 од 01.04.2022. године чини саставни део овог Решења.
III Решење доставити: ЈКП „Извор“ Владимирци, у
скупштински материјал и архиви.
IV Решење објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 38-2/22-I од 19.04.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

На основу члана 76. став 1. и став 2. Статута општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/2019 и
12/2021), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној 19.04.2022. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског
већа општине Владимирци за период 01.01.202231.03.2022. године.
II Закључак доставити: Општинском већу, у скупштински материјал и архиви.

На основу 40. став 1. тачка 54) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/2019 и 12/2021 ),
Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној 19.04.2022. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду ЈКП „ИЗВОР“
Владимирци за 2021. годину.
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II Закључак доставити: ЈКП „ИЗВОР“ Владимирци, у скупштински материјал и архиви.
III Закључак објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 023-2/22-I од 19.04.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

На основу члана 40. став 1. тачка 54) Статута општине Владимирци („Сл. лист града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
6/2019 и 12/2021), Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној 19.04.2022. године, донела је

Број 6

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 022-3/22-I од 19.04.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

На основу 40. став 1. тачка 54) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/2019 и 12/2021),
Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној 19.04.2022. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Туристичке
организације општине Владимирци за 2021. годину.

ЗАКЉУЧАК

II Закључак доставити: Туристичкој организацији
општине Владимирци, у скупштински материјал и архиви.

I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад Владимирци за 2021. годину.

III Закључак објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.

II Закључак доставити: Центру за социјални рад
Владимирци, у скупштински материјал и архиви.
III Закључак објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 022-2/22-I од 19.04.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 022-1/22-I од 19.04.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

На основу 40. став 1. тачка 54) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/2019 и 12/2021),
Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној 19.04.2022. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Библиотеке
„Диша Атић“ Владимирци за 2021. годину.
II Закључак доставити: Библиотеци „Диша Атић“
Владимирци, у скупштински материјал и архиви.
III Закључак објавити у „Службеном листу града

Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-16/22-I
19.04.2022. године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и
6/20), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута општине Владимирци („Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“,
бр. 6/19 и 12/21), Скупштина општине Владимирци, на
седници одржаној 19.04.2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВA ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИКА ПОПОВИЋ“
ВЛАДИМИРЦИ
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I
Констатује се престанак мандата члановa Школског одбора Основне школе „Жика Поповић“ Владимирци, и то:
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
Александру Јаковљевићу из Владимираца
Јасмини Обрадовић из Белотића
Живани Дамњановић из Шапца
ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА
Петру Поповићу из Лојаница
Ђорђу Вулетићу из Крнула
Петру Ђорђевићу из Владимираца
ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Весни Станојевић из Лојаница
Душану Илићу из Владимираца
Сузани Протић из Риђака
II
Решење ступа на снагу даном доношења и има се
објавити у „Сл. листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној 16.03.2018. године, именовала је чланове Школског одбора Основне школе „Жика Поповић“ Владимирци.
Како је чланом 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и
6/20), прописано да мандат органа управљања траје
четири године, стекли су се законом прописани услови
за престанак мандата члановa Школског одбора.
На основу изложеног, сходно законским прописима
из уводног дела овог решења, одлучено је као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Ово Решење је
коначно и против њега није допуштена жалба већ се
може тужбом покренути управни спор код надлежног
Управног суда у року од 30 дана од дана достављања
решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
Разрешеним,
ОШ „Жика Поповић“ Владимирци,
У списе предмета.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић
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Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-17/22-I
19.04.2022. године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 116. став 2. 5. 12. и 13. Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18
– др. закон и 6/20), члана 32. став 1. тачка 9) Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута општине Владимирци
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/19 и 12/21), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној 19.04.2022.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИКА ПОПОВИЋ“
ВЛАДИМИРЦИ
I
У састав Школског одбора Основне школе „Жика
Поповић“ Владимирци, на мандатни период од четири
године, именују се:
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
Јасмина Обрадовић из Белотића
Живана Дамњановић из Шапца
Александар Јаковљевић из Владимираца
ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА
Ђорђе Вулетић из Крнула
Никола Зороја Владимираца
Александар Малетић из Владимираца
ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Весна Станојевић из Лојаница
Драган Зарић из Белотића
Сузана Протић из Риђака
II
Решење ступа на снагу даном доношења и има се
објавити у „Сл. листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 116. став 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20) прописано је да чланове органа управљања установе
именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
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гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Одредбама члана 116. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и
6/20) прописано је да орган управљања чине по три
представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.
Наставничко веће Основне школе „Жика Поповић“
Владимирци, на седници одржаној дана 01.11.2021.
године, утврдио је предлог да се у састав Школског
одбора из реда запослених именују: Јасмина Обрадовић из Белотића, Живана Дамњановић из Шапца и
Александар Јаковљевић из Владимираца.
Савет родитеља Основне школе „Жика Поповић“
Владимирци, утврдио је предлог да се у састав Школског одбора из реда Савета родитеља именују: Ђорђе
Вулетић из Крнула, Никола Зороја из Владимираца и
Александар Малетић из Владимираца.
Комисија за кадровска, административна питања,
радне односе, признања и награде, као овлашћени
предлагач, утврдила је предлог да се у састав Школског одбора из реда јединице локалне самоуправе
именују: Весна Станојевић из Лојаница, Драган Зарић
из Белотића и Сузана Протић из Риђака.
Одредбама члана 116. став 12. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и
6/20) прописано је да, уколико је предлог овлашћених
предлагача за члана органа управљања из реда запослених у установи и родитеља спроведен у складу
са законом, скупштина јединице локалне самоуправе
дужна је да усвоји њихов предлог.
Одлучујући о предлогу овлашћених предлагача,
Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној 19.04.2022. године, већином гласова присутних
одборника, именовала је чланове Школског одбора
Основне школе „Жика Поповић“ Владимирци.
На основу изложеног, сходно законским прописима
из уводног дела овог решења, одлучено је као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Ово Решење је
коначно и против њега није допуштена жалба већ се
може тужбом покренути управни спор код надлежног
управног суда у року од 30 дана од дана достављања
решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
Именованим,
Основној школи „Жика Поповић“ Владимирци,
У списе предмета.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

Број 6

На основу члана 44. Статута Општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/19 и 12/21) и члана 59д
Пословника Скупштине општине Владимирци („Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева“, бр. 30/08 и 4/11), Скупштина општине
Владимирци, на седници одржаној 19.04.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА,
РАДНЕ ОДНОСЕ, ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ И
ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА
I Разрешава се Миле Шарчевић из Матијевца,
дужности члана Комисије за кадровска, административна питања, радне односе, признања и награде.
II У састав Комисије за кадровска, административна питања, радне односе, признања и награде
именује се:
Мирко Пантелић из Владимираца, за члана
III Решење доставити: разрешеном, именованом,
у скупштински материјал и архиви.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци, Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-15/22-I од 19.04.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

На основу члана 2. став 1. Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је
прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних
производа („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 18/91, 20/92 и 42/98) и члана 40. Статута општине
Владимирци („Службени лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/19 и 12/21)
Скупштина општине Владимирци на седници одржаној дана 19.04.2022. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О ПРЕДЛОГУ РАЗРЕШЕЊА ЧЛАНОВА И
ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО
ЗАХТЕВУ ЗА ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ И
ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА

Број 6

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

AKTA ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ВЛАДИМИРЦИ

I
Скупштина општине Владимирци предлаже Министру пољопривреде, шумарства и водопривреде
да измени Решење Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде о образовању Комисије
бр.119-01-00103/2012-09 од 11.10.2012. године.

На основу члана 69.став1. тачка 3) Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“ број
15/2016,104/2016 и 88/2019),члана 28.став 2. и став
3.Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011,104/2016 и 95/2018),члана46. и
47. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.
закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 70. став 1.
тачка 20) и члана 71. став 2. Статута Општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр. 6/2019 и 12/2021),Општинско веће општине Владимирци на својој петој
редовној седници одржаној дана 28.03.2022.године,
једногласно је донело следеће:

II
Предлаже се разрешење:
члана Весне Степић, дипл. инж. пољопривреде,
члана Радована Ковачевића, геометра,
члана Дејана Марковића,
члана Дејана Ђурића,
заменика члана Милојка Кузмановића,
заменика члана Небојше Јаковљевића.
III

ник

Предлаже се именовање за:
члана Драган Зарић,
члана Владимир Југовић, геометар,
члана Славиша Палежевић, одборник
члана Стана Ајдуковић, одборник
заменика члана Милета Јеличић, одборник
заменика члана Драгиша Милисављевић, одбор-

Р Е Ш Е Њ Е
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку оповећању цена
услуге одржавања и изградња путева које пружа ЈКП
„Извор“ Владимирцикоју једонео Надзорни одбор ЈКП
„Извор“ Владимирци, број:НО6/2022-1-1на седници
одржаној дана 14.03.2022.године.
Цене услуге одржавање и изградња путеве, утврђују се у следећим износима:

IV
Предлог из тачке II и III овог Закључка упућује се
Министру пољопривреде, шумарства и водпривреде
Републике Србије, да донесе решење о измени решења о образовању Комисије за вођење поступка и
доношење решења по захтеву за враћање земљишта
Скупштине општине Владимирци.
V
Остале одредбе Решења о образовању Комисије
за вођење поступка и доношење решења по захтеву
за враћање земљишта бр. 119-01-00103/2012-09 од
11.10.2012. и 21.11.2018. године, које је донео Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде остају непромењене.
VI
Овај Закључак се прослеђује Министру пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
на даљи поступак.
VII
Закључак објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-24/22-I од 19.04.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

Страна 183

Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПРЕДМЕТ
Рад машине
грејдер
Рад машине
Скип
Рад камиона
у чишћењу
снега
Рад машине улт
Рад машине булдозер
Рад машине багер
Превоз камионом
аутодан
Превоз
0-10 км
камена
10-15км
камионом
15-20км
у км
20-25км
25-30км

СТАРА
СТАРА
ЦЕНА СА
ЦЕНА СА
ЦЕНА СА
ЦЕНА БЕЗ
ПОВЕЋАЊЕМ ПОВЕЋАЊЕ
ПДВ-ом
ПДВ-А
БЕЗ ПДВ-А
СА ПДВ-ОМ
у
у динарима
у динарима
у динарима
динарима
6.299,75
7.560,00
6.300,00
7.560,00
3.674,85

4.410,00

4.410,00

5.292,00

6.299,75

7.560,00

6.195,00

7.434,00

6.300,00
6.300,00
5.467,00
24.150,00

7.560,00
7.560,00
6.560,0
28.980,00

352,00
430,00
478,00
535,00
593,00

423,00
516,00
574,00
642,00
712,00

262,49
315,00
367,50
420,00
472,50

315,00
378,00
441,00
504,00
567,00

3.Цене из тачке 2. овог Решења, примењиваће се
од дана добијања сагласности Општинског већа општине Владимирци, односно од28.03.2022.године.
4.Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл. листу града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број:38-1/22-II од 28.03.2022.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Горан Зарић,
спец.инж.организац.наук.
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