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Одговорно управљање отпадом има значајну улогу у превенцији и контроли 
заштите животне средине и посебно је правно регулисан и развијен кроз Закон 
о управљању отпадом. Директна повезаност и практична примена управљања 
отпадом у друштвеној заједници се дефинише одредбама наведеног закона било 
да се ради о комуналном, индустријском или другим врстама отпада.

Дугорочни проблем чистоће ваздуха постао је један од најбрже растућих 
проблема у вези са антропогеним утицајем на животну средину. Kонцентрација 
гасова у атмосфери је у сталном порасту.

Одлагање комуналног отпада постаје све већи проблем јер међу чврстим 
отпадним материјама велики удео има органски отпад који се биолошки разлаже 
и при том ослобађа и емитује у атмосферу гасове са ефектом стаклене баште.

Управљање комуналним отпадом у Србији институционализовано је усвајањем 
Националне стратегије за управљање отпадом.

Успостављање интегралног одрживог система управљања комуналним чврстим 
отпадом треба започети укључивањем свих заинтересованих страна које имају 
интерес у процесу управљања али и утицај на доношење одлука. 

Управљање 
комуналним 

отпадом у 
Србији
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Одрживо управљање комуналним чврстим отпадом подразумева:
• дугорочна планирања,
• доследно спровођење приоритетних активности,
• поштовање и спровођење законске регулативе,
• стално унапређивање система мониторинга управљања чврстим комуналним 
отпадом.

Подаци о саставу комуналног отпада и количини појединачних материјала у нашој 
земљи су изузетно оскудни. Постоје писани подаци о начину управљања, као 
део одрживог развоја али је мало података о самом саставу отпада у појединим 
градовима као и разлика у саставу од места до места.

У Србији доминира модел одлагања отпада који се своди на превоз отпада на 
одређену локацију, што додатно проузрокује бројне проблеме.

Приоритет у локалним плановима развоја и управљања отпадом треба да 
буде дефинисање проблема због којег долази до неадекватног управљања 
комуналним отпадом.

Локалне самоуправе у Србији у будућности ће морати да одговоре на 
захтеве и потребе у области управљања комуналним чврстим отпадом који 
су у складу са Директивама ЕУ,  при чему ће морати да задовоље техничке,  
друштвено-економске и еколошке аспекте управљања отпадом како би нашле 
најприхватљивије и најоптималније решење.

Досадашња пракса поступања са отпадом у општини Сокобања није 
задовољавајућа. Отпад се одлаже на постојећу несанитарну депонију која се 
налази на локацији Трговишки пут, поред реке Моравице (отпад се простире до 
самог речног тока) и не задовољава ни минимум стандарда који су прописани 
за санитарно одлагање отпада. Такав систем представља озбиљну претњу за 
здравље људи и животну средину.

2



Дефиниције и 
обавезе на основу 

законске регулативе
Комунални отпад је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који 
је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинстава.

Комуналне делатности су делатности пружања комуналних услуга од значаја 
за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица 
локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег 
квалитета, обима, доступности и континуитета као и надзор над њиховим 
вршењем.  Закон о комуналним делатностима, комуналне делатности класификује 
на 14 делатности  међу којима је и делатност управљања комуналним отпадом.

    Због чињенице да се овим комуналним делатностима остварују животне потребе физичких и правних лица, као и да 
у значајној мери утичу на квалитет животне средине, законодавац  их је сврстао у делатности од општег друштвеног 
интереса, а неке делатности у делатности од друштвеног интереса.
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Kомунална делатност управљање комуналним отпадом обухвата:
• сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно 
одлагање,
• управљање, одржавање, санирање и затварање депонија,
• селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман. 

Субјекти у систему управљања отпадом који су дефинисани Законом о управљању 
отпадом су:
1) Република Србија;
2) аутономна покрајина;
3) јединица локалне самоуправе;
4) Агенција за заштиту животне средине;
5) стручне организације за испитивање отпада;
6) невладине организације укључујући и организације потрошача;
7) други органи и организације у складу са законом.

Јединици локалне самоуправе је поверено управљање комуналним отпадом. 
Законом о управљању отпадом, чланом 20. дефинисане су обавезе локалне 
самоуправе у ланцу управљања отпадом.

Јединица локалне самоуправе:
1) доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о 
његовом спровођењу;
2) уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно 
инертним и неопасним отпадом на својој територији, у складу са законом;
3) уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно 
инертним и неопасним отпадом, у складу са законом;
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Локални прописи 
општине Сокобања 

који се односе 
на управљање 
комуналним 

отпадом
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Локална самоуправа има право, обавезу и одговорност да регулише одређене 
јавне послове у интересу локалне заједнице. Један од таквих послова је вршење 
комуналних делатности, где органи јединица локалне самоуправе самостално 
управљају тим пословима и аутономно их уређују својим прописима. Локалне 
заједнице могу најнепосредније да обезбеде задовољавање потреба и јавног 
интереса из области комуналних услуга.

У даљем тексту приказани су прописи општине Сокобања који регулишу 
управљање комуналним отпадом а такође су написани предлози који спајају 
прописе са Акционим планом за имплементацију Локалног плана управљања 
отпадом општине Сокобања 2022-2032. године. Да би се формирао добар и пре 
свега одржив систем мора да постоји хоризонтална и вертикална координација 
локалних јавних политика (одлука, програма и планова).

Локални план управљања отпадом за период од 2022 до 2032. године, израђен 
је у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 
36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) и садржи Акциони план за 
имплементацију плана управљања отпадом у којем су препознати највећи 
проблеми у систему управљања отпадом, дефинисани циљеви, мере, активности 
и постављени рокови за решавање тих проблема.

Одлука о комуналном уређењу на територији општине Сокобања („Службени 
лист општине Сокобања“, бр. 4/14, 7/15, 42/16, 6/19) регулише комунално 
уређење на територији општине Сокобања. Под комуналним уређењем у смислу 
ове Одлуке подразумева се управљање комуналним отпадом тј. дефинисано је 
као одржавање чистоће и извожење смећа и другог материјала.

Овај програм посебно садржи:
1) време и динамику одвожења смећа по подручјима,
2) начин одржавања контејнера,
3) укупан број контејнера за пролећно и јесење чишћење и период активности,
4) потребна средства за реализацију програма.
Програм се доноси до децембра текуће године за наредну годину.

Акционим планом за имплементацију плана управљања отпадом дефинисане 
су мере и активности за испуњење циљева из ЛПУО. Један од циљева односи 
се на јачање капацитета ЈKП “Напредак”. Да би се испуниле мере и активности 
из дефинисаног циља, неопходно је да се оне налазе у Одлуци о комуналном 
уређењу на територији општине Сокобања јер се она доноси на годишњем нивоу 
и покрива нека од значајних питања у области управљања комуналним отпадом.
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Препоруке за унапређење мера и активности за овај циљ и како он да се 
имплементира у ову Одлуку биће табеларно приказани на крају Извештаја.

Одлука о начину обављања комуналних делатности на територији општине 
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2014, 24/2014, 42/2016, 
35/2018, 40/2018, 11/19, 23/20) одређује комуналне делатности пружања 
комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких 
и правних лица код којих је општина Сокобања дужна да створи услове за 
обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, начин 
обављања комуналних делатности за које се не доноси посебна одлука, пружаоци 
комуналних услуга и надзор над вршењем комуналних делатности. Акционим 
планом за имплементацију плана управљања отпадом дефинисане су мере и 
активности за испуњење циљева из Локалног плана управљања отпадом. Један 
од циљева односи се на проширење обухвата и побољшање услуге сакупљања 
отпада. Да би се овај циљ испунио битно је да мере и активности помоћу којег ће 
се он реализовати буду део ове Одлуке.

Препоруке за унапређење мера и активности за овај циљ и како он да се 
имплементира у ову Одлуку биће табеларно приказани на крају Извештаја.

Одлука о управљању амбалажним отпадом на територији општине Сокобања 
(„Службени лист општине Сокобања“, број 15/18) уређује: врсте и класификације 
амбалажног отпада; планирање управљања амбалажним отпадом; субјекте 
управљања амбалажним отпадом; одговорности и обавезе у управљању 
амбалажним отпадом; примарну селекцију амбалажног отпада; начин сакупљања, 
транспорт и третман амбалажног отпада; финансирање управљања амбалажним 
отпадом; надзор, као и друга питања од значаја за управљање отпадом. 
Акционим планом за имплементацију плана управљања отпадом дефинисане су 
мере и активности за испуњење циљева из Локалног плана управљања отпадом. 
Дефинисан је циљ који има задатак да развије систем одвојеног сакупљања 
отпада. Мере и активности које су додељeне да би се овај циљ испунио, треба да 
се нађу и у овој Одлуци. Акценат се мора ставити на амбалажни отпад и његово 
одвајање од мешаног комуналног отпада.

Препоруке за унапређење мера и активности за овај циљ и како он да се 
имплементира у ову Одлуку биће табеларно приказани на крају Извештаја.
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Поред ових набројаних планова, локални прописи (стратегије/програм) који се 
односе на управљање комуналним отпадом су:

Стратегија одрживог развоја општине Сокобања 2015-2025. („Службени лист 
општине Сокобања“ број 24/15) која представља основну и полазну стратегију 
одрживог развоја у којој jе препознат kao стуб развојa, успостављен одржив 
систем управљања отпадом. У стратегији је едукација о правилном поступању са 
отпадом означена као значајна активност у целом систему управљања отпадом.

Програм заштите животне средине општине Сокобања за период 2017-2021. 
године („Службени лист општине Сокобања“ број 10/17) израђује се за период од 
пет година и обухвата целокупну територију општине Сокобања. Овај програм 
је истекао. Нови Програм заштите животне средине општине Сокобања у делу 
отпада треба да буде усаглашен са општим циљевима који су дефинисани новим 
Локалним планом управљања отпадом.

Регионални план управљања отпадом за Нишки регион („Службени лист града 
Ниша“ бр. 49/13) донет је за Град Ниш и општине Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина, 
Сврљиг, Алексинац, Сокобања и Ражањ. Специфичан циљ који је дефинисан у 
Акционом плану за имплементацију плана управљања отпадом односи се на 
успостављање регионалног система за управљање отпадом као и на изградњу 
регионалне санитарне депоније. Овај план је истекао.

Препоруке за реализацију мера и активности за овај циљ и како он да се 
имплементира и коoрдинише у Регионални план управљања отпадом биће 
табеларно приказани на крају Извештаја.

8



Опште препоруке 
за унапређење 

управљања 
комуналним 

отпадом које се 
могу применити у 

општини Сокобања
Анализом јавно доступних докумената, као и пракси у управљању отпадом 
дошло се до закључка да досадашња пракса поступања са отпадом на територији 
општине Сокобања није задовољавајућа. Отпад из сеоских насеља се не прикупља, 
не врши се никаква селекција, а одлагање отпада на депонију Трговишки пут не 
задовољава ни минимум стандарда који су прописани за санитарно одлагање 
отпада и као такво представља озбиљну претњу за здравље људи и животну 
средину.

Ауторкa је током комплексног процеса који је укључивао анализу великог броја 
националних и локалних докумената креирала листу предлога који могу да 
побољшају стање управљања комуналним отпадом у општини Сокобања.

Специфичност општине Сокобања је туризам - сектор који се највише развија, 
заједно са активностима које подржавају изградњу смештајних капацитета, 
објеката за рекреацију и пружање услуга.
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Анализирана документа на основу којих су дати предлози за унапређење одрживог 
система управљања отпадом су:

1. Одлука о комуналном уређењу на територији општине 
Сокобања 
 
Овај програм између осталог предвиђа потребна средства за реализацију 
програма.
Без планираних финансија не може се унапредити постојећи систем управљања 
комуналним отпадом. Kада постоје средства за одвожење и скупљање 
кабастог отпада у руралним подручјима, локално становништво неће отпад 
одлагати неконтролисано. Такође и у руралним подручјима се свакодневно 
генерише комунални отпад. Они морају имати обезбеђену неопходну логистику 
(контејнере, редовно одвожење комуналног отпада, тачну процену где се у 
руралним деловима морају поставити контејнери). 

Препорука 1

Потребно је направити финансијски план за проширење обухвата комуналним 
услугама на сеоске месне заједнице. Неопходно је да се обезбеде финансије за 
одвожење и сакупљање кабастог и комуналног отпада у руралним подручјима, 
а као основ може послужити финансијска анализа дата у Локалном плану 
управљања отпадом општине Сокобања 2022-2032.

Јавна комунална предузећа морају да воде рачуна о јачању капацитета и 
комуналне инфраструктуре, и да функционишу без буџетских субвенција, већ 
првенствено да се ослоне на сопствене приходе.

2. Одлука о буџету општине Сокобања 

У Одлуци о буџетирању општине Сокобања у програму 2: Kомунална делатност 
дефинисани су трошкови за комуналне услуге. У комуналне услуге које обавља 
ЈKП “Напредак” Сокобања спадају услуге управљања комуналним отпадом.

Препорука 1

У плану буџета за програм 2 предвидети средства за едукацију становништва 
о одрживом управљању отпадом (одвајању отпада, компостирању). Такође, 
неопходно је да у плану стоји набавка нових контејнера и замена дотрајалих. 
Одлука се доноси на годишњем нивоу.
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3. Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из програма пословања за 
период од 01.01.2021 – 31.12.2021. године 

У извештају је приказан резултат програма одржавања градске чистоће за 2021. 
годину. Уочено је да се у  2021. години програм градске чистоће одвијао са великим 
изазовима и проблемима. Главни разлог због чега је долазило до проблема је 
дотрајалост и старост возног парка. Због услова велике оптерећености и рада 
возила од 05-23h, дешавали су се кварови, хаварије и отказивања возила, што 
је проузроковало нагомилавање смећа у малим контејнерима и самим тим 
незадовољство грађана.

Препорука 1

Неопходно је извршити преглед целокупне механизације за управљање отпадом 
коју поседује комунално предузеће. Најстарија возила заменити. Увести обавезан 
детаљан технички преглед и извршити отклањање свих недостатака, или ремонт 
возила пред почетак туристичке сезоне.

Препорука 2

Анализирати могућности и наћи решење за повећање броја локација и 
расположивих површина  за поставку нових контејнера у ширем центру 
Сокобање. Неопходно је преиспитати учесталост пражњења контејнера за време 
туристичке сезоне. 

4. Стратегија руралног развоја општине Сокобања за 
период од 2019-2023. године 

У стратегији је планирано успостављање локалног развојног клуба за рурални 
развој. 

Препорука 1

Управљање отпадом у руралним срединама представља један од главних 
проблема управљања отпадом на територији општине Сокобања. Због тога један 
од чланова овог клуба треба да буде и представник локалног удружења који се 
примарно бави едукацијом и системом управљања отпадом. На тај начин може 
се подићи свест чланова клуба и становништа руралних делова.
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5. Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из програма пословања за 
период од 01.01.2021 – 31.12.2021. године – ЈKП Зеленило

У годишњем извештају је описано да су травнате површине у градским парковима 
изграбуљане и очишћене од лишћа и смећа у оквиру услуга уређивања и 
одржавања околине за које је задужено Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ 
Сокобања. Са излетишта је сакупљено и извежено смеће. 

Препорука 1

Компостирати зелени отпад. Потребно је уредити површину за компостирање и 
извршти обуку запослених у ЈП „Зеленило-Сокобања“. Приликом уређења паркова 
и излетишта, одвајати зелени отпад од комуналног отпада и компостирати га. 
Добијени компост користити за ђубрење свих зелених јавних површина. На овај 
начин долази до смањења количине органског отпада који се депонује на градској 
депонији (што има бројне негативне ефекте), а уједно се штеди на куповини 
вештачких ђубрива за зелене површине и цвеће. 

6. Стратешке смернице за управљање земљиштем као 
допринос уравнотеженом урбаном и руралном развоју 
општине Сокобања 

Општина Сокобања је карактеристична по томе што је територија општине 
руралног карактера, где је пољопривреда и даље веома заступљена, иако је 
углавном екстензивна, уз истовремено високо изражен туристички потенцијал 
са природним ресурсима који су већ у добром делу под заштитом као природна 
добра, или су у процесу заштите.

Препорука 1

Отпадну амбалажу од пестицида и хемикалија која се користи у пољопривреди 
треба предавати пољопривредним апотекама. Законом о амбалажи и 
амбалажном отпаду (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 95/2018 - др. закон), 
чланом 18. дефинисане су обавезе преузимања амбалажног отпада. Произвођач, 
увозник, пакер/пунилац и испоручилац дужан је да бесплатно преузме отпад од 
секундарне или терцијалне амбалаже на захтев крајњег корисника. Неопходно је 
да локална самоуправа кроз разговор са власницима локалних пољопривредних 
апотека стави акценат на њихову обавезу преузимања отпадне амбалаже од 
пестицида, ђубрива и разних хемикалија од грађана и да истакне да је то њихова 
законска обавеза. 
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7. Едукација

Едукација становништва у управљању чврстим комуналним отпадом показала 
се као неопходан инструмент успостављања модела примарне селекције 
комуналног чврстог отпада. У реализацији овог модела селекције учествују 
практично сви грађани.

Kључ успешне селекције отпада на територији општине Сокобања је разумевање 
концепта од стране свих учесника, а посебно у разумевању личне улоге и 
одговорности сваког појединца.

На основу дугогодишњег искуства експерата у области управљања отпадом, за 
потребе масовне едукације грађана и ширења модела селекције отпада веома је 
важно развити модел вршњачке едукације тј. укључивање млађе популације у 
едукативне процесе. 

Препорука 1

Сокобањска основна и средња школа треба да формирају тим младих едукатора 
(пожељно уз сарадњу са локалним еколошким и другим организацијама 
цивилног друштва), који ће кроз образовне радионице усвајати одређена знања 
и као вршњачки едукатори имати задатак да своја знања и искуства пренесу 
вршњацима у матичним школама, али и у своје породице. 

Поред вршњачких едукатора, ученика основних и средњих школа, за масовну 
едукацију грађана користе се и промо едукативни алати који подразумевају 
ТВ емисије, промоцију на друштвеним мрежама, спотове, новинарске чланке, 
анкете, летке са прецизним инструкцијама, директне разговоре са грађанима (од 
врата до врата), плакате и друго.

Препорука 2

Поред школа, битна је едукација у предшколској установи, где су циљна група 
најмлађи становници града. Циљ је да деца у најранијем период стекну позитивне 
навике у односу према отпаду, а све то на начин који је њима најближи – кроз 
интерактивну игру и забаву. Општина Сокобања треба да обезбеди перманентно 
школовање васпитачица и васпитача за креирање и реализацију радионица са 
децом. 
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Предлози мера 
и активности за 

испуњење циљева 
Акционог плана

Локални план управљања отпадом општине Сокобања 2022-2032. године 
има за циљ да постави основе за успостављање одрживог система управљања 
отпадом, да допринесе одрживом развоју локалне самоуправе, смањи утицај 
насталог отпада на животну средину, омогући правилно одлагање, стимулише 
инвестирање и искористи економске могућности отпада као сировине, да би се 
на локалном нивоу достигла визија и циљеви који су постављени у Регионалном 
плану управљања отпадом и Програму управљања отпадом Републике Србије за 
период 2022 – 2031.

Kада су препознати главни проблеми у систему управљања отпадом, Локалним 
планом управљања отпадом за општину Сокобања дефинисани су следећи 
циљеви:

1. Унапредити институционалне и организационе капацитете општине Сокобања 
у области управљања отпадом до краја 2024. године;
2. Ојачати капацитете ЈKП „Напредак“ и проширити обухват услугом сакупљања 
отпада до 100% становништва општине Сокобања до краја 2026. године;
3. Развити систем одвојеног сакупљања отпада и управљања посебним токовима 
отпада до краја 2026. године;
4. Успоставити регионални систем управљања отпадом у Нишком региону и 
изградити Регионални центар за управљање отпадом до краја 2026. године;
5. Унапредити ниво информисања становништва о значају адекватног управљања 
отпадом.

Да би циљеви могли да се испуне неопходно је да се поставе добре мере и 
продуктивне активности које ће се испунити у одређом временском оквиру.
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Праћење јавних 
политика на 

локалном нивоу
Организације цивилног друштва које су подржане кроз програм Снажно зелено 
и пројекат Зелени инкубатор истраживале су како се јавне политике из области 
заштите животне средине примењују у јединицама локалних самоуправа из којих 
долазе. Истраживање је рађено према јединственој методологији за праћење 
јавних политика која је израђена за потребе пројекта.

Сокобањско еколошко друштво је радило анализу индикатора за област 
управљања отпадом за локалну самоуправу Сокобања. 

Општи закључци на основу анализе индикатора су следећи:

• Јединица локалне самоуправе Сокобања није израђивала годишњи 
извештај о реализацији Локалног плана управљања отпадом што значи да није 
мерила ниво испуњења задатих циљева из плана. 
• Јединица локалне самоуправе Сокобања редовно шаље податке Агенцији 
за заштиту животне средине.
• Јединица локалне самоуправе Сокобања нема регистар дозвола за 
управљање неопасним отпадом на својој територији.
• Стање депоније на коју вршилац комуналне делатности одлаже отпад 
не задовољава техничке услове, не раздваја рециклабилни отпад и нема вагу за 
мерење отпада.
• Нису пријављене све дивље депоније на територији Локалне самоуправе 
Сокобања.
• Градско насеље је покривено услугом сакупљања, транспорта и одлагања 
отпада, а ни једно од 24 сеоских насеља није.
• Јединица локалне самоуправе Сокобања није успоставила услугу 
раздвајања рециклабилног отпада из домаћинстава.
• Једна апотека преузима лекове са истеклим роком трајања.

  https://www.bos.rs/rs/vesti/21/10748/zelene-karte_-sta-pokazuje-lokalni-monitoring-zelenih-javnih-politika.htm
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• Члан 74. Закона о управљању отпадом дефинише да јединица локалне 
самоуправе треба да разматра извештај о реализацији локалног плана управљања 
отпадом једанпут годишње и да извештај доставља министарству, Агенцији за 
заштиту животне средине и надлежном органу аутономне покрајине.  Годишња 
Одлука о начину обављања комуналних делатности на територији општине 
Сокобања треба да буде усаглашена са циљевима и активностима из Локалног 
плана за ту годину (од користи могу бити и препоруке из овог Извештаја). На 
тај начин се може пратити имплементација општих циљева из Локалног плана 
управљања отпадом. 
• Неопходан је попис свих дивљих депонија на територији локалне 
самоуправе Сокобања. Чланом 43. Закона о управљању отпадом прописано је да 
је јединица локалне самоуправе дужна да изврши евиденцију дивљих депонија 
и постојећих несанитарних депонија – сметлишта на својој територији и да 
обезбеди њихово уклањање и санацију. Због тога локална самоуправа Сокобања 
треба и да услугом сакупљања, транспорта и одлагања отпада покрије сва 
рурална подручја. Посебну пажњу посветити руралним подручјима са највише 
дивљих депонија.
• Пре формирања рециклажног дворишта, потребно је успоставити систем 
одвајања рециклабилног отпада. 
• Чланом 43. Закона о управљању отпадом прописано је да је забрањено 
мешање опасног отпада са комуналним отпадом. Због тога, локална самоуправа 
Сокобања мора обезбедити систем управљања опасним отпадом из домаћинства 
који се може прикупљати на рециклажним острвима. Kомунални отпад који је 
већ измешан са опасним отпадом раздваја се ако је то економски исплативо, у 
противном, тај отпад се сматра опасним и мора се третирати као опасан отпад. 
• Општина  Сокобања треба да ради у складу са одредбама Закона о 
управљању отпадом.

Препоруке на основу анализе 
индикатора су следеће:
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Календар препорука за унапређење 
прописа и пракси управљања отпадом 
општине Сокобања

2022. година (октобар – децембар)

Формирати мултидисциплинарни тим за управљање отпадом (у даљем тексту: МТУО), 
састављен од запослених у локалној самоуправи и јавном комуналном предузећу, 
независних стручњака и представника стручних еколошких организација. Одабиру чланова 
тима треба посветити велику пажњу, јер ће он одиграти кључну улогу у координацији 
активности везаних за успостављање интегралног управљања отпадом, учешћу општине 
у активностима на успостављању регионалног система за управљање отпадом и другим 
активностима у складу са Локалним планом управљања отпадом општине Сокобања 
2022-2032. 

Потребно је предвидети и обуке чланова МТУО ради додатног оспособљавања за 
спровођење предвиђених задатака. Одредити једног члана тима који ће бити задужен за 
праћење актуелних обука, израду базе знања и предлога годишњих планова обука.

Изменити Одлуку о начину обављања комуналних делатности на територији општине 
Сокобања, тако да буде усаглашена са циљевима и активностима из ЛПУО за 2023. годину 
(и препорукaма за унапређење прописа и пракси управљања отпадом из Извештаја СЕД). 

Изменити/допунити буџет општине и ЈКП Напредак за 2023. годину тако да обухвати:
• Oбуке чланова МТУО ради додатног оспоcобљавања за спровођење предвиђених 
задатака.
• Опрему, извођење радова и друге ресурсе неопходне за успостављање редовног 
мoниторинга састава и количина комуналног отпада (у складу са Правилником о 
методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на 
територији јединице локалне самоуправе).
• Стварање услова и аплицирање ЈКП за дозволу за управљање опасним отпадом.
• Едукације васпитача, учитеља и наставника у циљу оспособљавања за спровођење 
перманентне едукације деце и омладине из области управљања отпадом.
• Средства за пројекaт санације депоније Трговишки пут.
• Средства за анкетирања грађана, информисање и едукације грађана о сепарацији отпада.
 
Одговорни за извршење:  Општинско веће, Скупштина општине Сокобања, ЈКП Напредак
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Календар препорука за унапређење прописа 
и пракси управљања отпадом општине 
Сокобања 

2023. година

31.01.2023.  На сајту општине Сокобања и ЈКП Напредак формиране стране о услугама 
у области управљања отпадом. Стране ажурирати редовно, а објаве промовисати преко 
локалних медија и страница општине и ЈКП на друштвеним мрежама (направити, уколико 
не постоје). Циљ је правовремено и стално информисање грађана о вестима и новим 
услугама у области управљања отпадом.  

Одговорни за извршење: Општина Сокобања, ЈКП Напредак

28.2.2023. Иницирати да пољопривредне апотеке започну прикупљање отпадне 
амбалаже од пестицида и других хемикалија које се користе у пољопривреди. Законом 
о амбалажи и амбалажном отпаду (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 95/2018 - др.), чланом 
18., дефинисане су обавезе преузимања амбалажног отпада. Произвођач, увозник, 
пакер/пунилац и испоручилац дужни су да бесплатно преузму отпад од секундарне или 
терцијалне амбалаже на захтев крајњег корисника. Неопходно је да локална самоуправа 
кроз разговор са власницима локалних пољопривредних апотека инсистира на њиховој 
обавези преузимања отпадне амбалаже (од пестицида, ђубрива и разних хемикалија) од 
грађана и да истакне да је то њихова законска обавеза. Обавестити грађане о могућности 
и обавези правилног одлагања ове врсте отпада путем локалних медија, друштвених 
мрежа, плаката на пољопривредним апотекама. Вршити периодични инспекцијски надзор 
– контролу прикупљања опасног отпада. 

Одговорни за извршење:  Општина Сокобања

15.03.2023.  ЈКП израдило годишњи извештај о реализацији локалног плана управљања 
отпадом и доставила јединици локалне самоуправе, која има законску обавезу достављања 
извештаја надлежном министарству.

Одговорни за извршење:  ЈКП Напредак

31.03.2023. Јединица локалне самоуправе извршила разматрање годишњег извештаја ЈКП 
о реализацији локалног плана управљања отпадом и доставила извештај Министарству 
заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине (законска обавеза, у 
складу са чланом 74. Закона о управљању отпадом).  

Одговорни за извршење:  Општина Сокобања
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01.04.2023. Успостављен мoниторинг састава и количина комуналног отпада у складу 
са Правилником о методологији за прикупљање података о саставу и количинама 
комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 
61/2010). Прецизни подаци су неопходни за пројектовање рециклажног дворишта, као 
и за успостављање регионалног система управљања отпадом -  јер ће удео општине у 
улагањима зависити од количине генерисаног отпада. Такође, економска оправданост 
изградње трансфер станице у Сокобањи може се најбоље одредити уколико се располаже 
овим подацима. Да би подаци били прецизни и поуздани потребно је вршити мониторинг 
током најмање једне целе године.

Мерења извршена у периоду април 2023 - април 2024., омогућиће да се септембра 2024. 
године направи пројекат, а до краја 2025. године и изгради рециклажно  двориште.

Одговорни за извршење:  ЈКП Напредак

15.04.2023. Извршен детаљан технички преглед целокупне механизације и возног парка 
ЈКП „Напредак“ за транспорт и управљање отпадом. Отклоњени сви кварови и недостаци, 
све је спремно за појачану експлоатацију током туристичке сезоне.

Одговорни за извршење: ЈКП Напредак 

01.05.2023. ЈКП обезбедило услове и аплицира за добијање дозволе за управљање 
опасним отпадом. Циљ је успостављање система одвојеног сакупљања опасног отпада 
из домаћинстава до 2026. године и стварање услова за управљање посебним токовима 
отпада. Ова дозвола је неопходна, јер је чланом 43. Закона о управљању отпадом прописано 
да је забрањено мешање опасног отпада са комуналним отпадом. За управљање опасним 
отпадом мора да постоји посебна финансијска линија у плану буџета ЈКП “Напредак” јер 
се третман опасног отпада плаћа.

Одговорни за извршење: ЈКП Напредак

15.05.2023. Испланиране и покренуте едукације васпитача, учитеља и наставника за 
област управљања отпадом у циљу њиховог оспособљавања за едукацију деце и младих 
о правилном поступању са отпадом које треба спровести током 2024. године.

Одговорни за извршење:  Општина Сокобања, сокобањска предшколска установа и школе

01.06.2023. Извршена анализа пословања ЈКП Напредак у области управљања отпадом 
и идентификовани сви проблеми (већи број проблема је препознат у новом ЛПУО). 
Ову анализу врши мултидисциплинарни тим за управљање отпадом у сарадњи са 
финансијском службом ЈКП Напредак. На основу анализе МТУО одређени су приоритети, 
циљеви, мере, активности и рокови и у сарадњи са локалном самоуправом, одређене 
одговорне службе и особе које ће пратити унапређење рада техничких и оперативних 
служби. Спровођење обука запослених у ЈКП мора да буде један од првих корака. Обуке 
треба да буду уско стручне и да доприносе решавању препознатих проблема у области 
управљања комуналним отпадом, у складу са дефинисаним приоритетима. Обуке треба 
реализовати до краја 2024. године.

Одговорни за извршење:  МТУО, ЈКП Напредак, Општина Сокобања
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15.07.2023. Израђен нови пројекат (или постојећи усаглашен са новим законским актима 
и променама насталим на локацији) санације и рекултивације постојеће несанитарне 
депоније Трговишки пут, са могућношћу наставка њеног коришћења у периоду од наредне 
три године. 

Одговорни за извршење: ЈКП Напредак

15.08.2023. Извршена темељна анализа могућности обухвата сеоских месних заједница 
услугом сакупљања, транспорта и одлагања отпада. Мултифункционални тим за 
управљање отпадом (у сарадњи са ЈКП и месним заједницама) извршио је процену 
броја и локација контејнера за свако село. Размотрене су и оптималне путање возила 
за прикупљање и транспорт отпада. Процењене су потребе ЈКП за већим ангажовањем 
радне снаге, набавком додатне механизације и судова за смеће. На основу тога одређена 
су села која ће бити обухваћена услугом у I фази, до 2024. године, а која у II фази, до 2025. 
године. Мултифункционални тим у сарадњи са финансијском службом ЈКП и правном 
службом општинске управе направио је финансијски план за проширење обухвата 
(на основу финансијске анализе дате у Локалном плану управљања отпадом општине 
Сокобања 2022-2032.), дефинисао модел  наплате услуга и дао предлог цена, за шта је 
потребна и скупштинска одлука. 

Одговорни за извршење:  МТУО, ЈКП Напредак, Општина Сокобања

01.09.2023. Мултидисциплинарни тим за управљање отпадом, у сарадњи са ЈКП израдио 
је  анализу потреба за запошљавањем нових извршилаца за потребе успостављања 
сепарације отпада  и одабир најадекватнијег модела запошљавања у складу са  актуелном 
законском регулативом о запошљавању. Анализиране су и потребе за набавком опреме 
и механизације, консултујући и општине код којих је успостављен систем за сепарацију 
отпада, ради размене искустава.

На основу ових података планира се буџет општине и ЈКП  за 2024. годину и стварају 
услови за успешан почетак сепарације. Поред средстава за набавку опреме, потребно је 
обезбедити и средства за зараде новозапослених, као и за спровођење анкета и едукација. 

Одговорни за извршење:  МТУО, ЈКП Напредак, Општина Сокобања

01.10.2023. МТУО направио и усагласио са доносиоцима одлука у локалној самоуправи 
и ЈКП Напредак годишњи план обука и стручних консултација за запослене у области 
управљања отпадом.

Одговорни за извршење:  МТУО, ЈКП Напредак, Општина Сокобања

01.11.2023. Обезбеђен пласман рециклабилног отпада, након обављене анализе тржишта 
и идентификација потенцијалних купаца. Одабран оператер који, узимајући у обзир 
географски положај општине и друге факторе, има економску исплативост преузимања 
рециклабилног отпада из Сокобање и са којим је могућа стабилна сарадња, у дужем 
временском периоду. Омогућава да се почетком 2024. године потпише уговор о пласману 
отпада.

Одговорни за извршење:  МТУО, ЈКП Напредак, Општина Сокобања
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15.11.2023. Започето перманентно информисање и едукација грађана о правилном 
одлагању отпада и успостављању система примарне сепарације. Пре саме едукације 
анкетирани су грађани да би се установио ниво информисаности о рециклажи и новим 
концептима управљања отпадом. Циљ активности је стварање услова за успешан почетак 
сепарације  у 2024. години.  

Одговорни за извршење:  ЈКП Напредак, Општина Сокобања, МТУО

01.12.2023. Препознати предузетници који имају могућност пословања уз примене 
концепта циркуларне економије. Направљена листа. Циљ је стварање услова за развој 
предузетништва у области рециклаже отпада и циркуларне економије, који ће се 
реализовати у наредном периоду - кроз информисање предузетника,  спровођење 
едукативних радионица и семинара и спровођење стимулативних мера.

Одговорни за извршење:  МТУО

31.12.2023.  Основана засебна административно-финансијска организациона јединица 
надлежна за послове сакупљања и транспорта отпада, раздвојена од осталих комуналних 
делатности у оквиру ЈКП Напредак. Водити одвојено књиговодство за ову јединицу и 
формирати базу података са приходима и расходима ове организационе јединице.

Одговорни за извршење:  ЈКП Напредак, Општина Сокобања
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