
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, 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

Календар препорука за унапређење 
прописа и пракси управљања отпадом 

општине 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

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.
ММерења 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 

Календар препорука за унапређење 
прописа и пракси управљања отпадом 

општине Сокобања



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 мешањe 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. 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 
решаварешавању 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

Календар препорука за унапређење 
прописа и пракси управљања отпадом 

општине Сокобања



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 финансијсса 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

Календар препорука за унапређење 
прописа и пракси управљања отпадом 

општине Сокобања



01.09.2023. Мултидиcциплинарни тим за управљање отпадом, у сарадњи са ЈКП израдио је  анализу потреба за запошљавањем 
нових извршилаца за потребе успостављањa сепарације отпада  и одабир најадекватнијег моделa 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

Календар препорука за унапређење 
прописа и пракси управљања отпадом 

општине 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

15.11.2023. 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.  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

Календар препорука за унапређење 
прописа и пракси управљања отпадом 

општине Сокобања
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