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Ппщтпване грађанке и грађани, ппщтп је један пд главних циљева ппщтине 

Гплубац, развпј туризма, неппхпднп је пбезбедити све пстале предуслпве да би 

тај циљ бип пстварен у пптпунпсти. 

Имајући у виду управљаое птпадпм, кап деп свеукупне защтите живптне средине 

на теритприји наще ппщтине, приступили смп изради Лпкалнпг плана управљаоа 

птпадпм за перипд 2021–2030. и Акципнпг плана за перипд 2021–2023. Не 

шекајући да дпкумент буде заврщен, већ смп птппшели санираое некпликп 

дивљих деппнија. 

Међутим, кап и у свему, пптребна је дпбра сарадоа и разумеваое свих нас кпји 

пвде живимп и радимп какп би нпви систем сакупљаоа птпада заживеп и дап 

пшекиване резултате. Сви заједнп, ушимп на искуствима скандинавских земаља, 

пре свега Шведске, кпја је лидер у пвпј пбласти, уз пгрпмну ппдрщку Сталне 

кпнференције градпва и ппщтина. 

Трудићемп се да пстваримп све щтп смп амбиципзнп планирали, да пправдамп 

ппвереое грађана, ппсетилаца и сарадника, јер пвп је план кпјим се улаже у 

будућнпст свих нас.  

Председник ппщтине Гплубац 

др Небпјща Мијпвић 
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РЕЗИМЕ : 

Лпкални план управљаоа птпадпм представља дпкумент кпјим се прганизује прпцес управљаоа 

птпадпм на нивпу ппщтине Гплубац за перипд 2021–2030.   

У пквиру лпкалнпг плана управљаоа птпадпм је приказанп тренутнп стаое у пбласти управљаоа 

птпадпм, кплишине, врсте птпада, нашин сакупљаоа, третираоа и збриоаваоа птпада. Сврха израде 

плана је дугпрпшнп усппстављаое пдрживпг система за управљаое птпадпм, пре свега на нивпу 

ппщтине, али и будућег регипна, на нашин кпји има минималан щтетни утицај на живптну средину и 

здравље садащоих и будућих генерација.  

Циљ система управљаоа птпадпм у ппщтини Гплубац је да пбезбеди смаоеое кпличине птпада кпји 

завршава на деппнији, издвајаое кприсних кпмппнената из птпада и раципналнп прикупљаое и 

пдлагаое птпада. 

План управљаоа птпадпм ће пмпгућити да се: 

 • стекне увид у садащоу ситуацију у управљаоу птпадпм у ппщтини, 

 • дефинищу циљеви у управљаоу птпадпм на нивпу ппщтине у складу са дпмаћим закпнпдавствпм, 

 • дефинище пптимални систем за управљаое птпадпм, 

 • дефинище метпд и пптимални рпкпви за имплементацију плана фпкусирајући се на пствариве 

трпгпдищое активнпсти,  

• дефинищу укупна финансијска улагаоа кап и финансијска улагаоа за припритетне делпве плана кпје 

је неппхпднп имплементирати пдмах, пднпснп на перипд пд 3 гпдине.  

 

Најважнији циљеви и активнпсти Плана управљаоа птпадпм ппштине Гплубац за перипд 2021–2030 

гпдине су:  

1 . Затвараое и ппправљаое дивљих птпада и заустављаое нерегулисанпг смећа 

1.1 . Затвприти и пшистити седам дивљих деппнија наредне 3 гпдине 

1.2 . Зауставити ствараое дивљих земљищта 

1.3 . Усппстављаое центра/места за пдлагаое бащтенскпг птпада и кабастпг/глпмазнпг птпада 

1.4 . Чувати Гплубац шистим 

 

2. Ппдизаое свести/инфпрмисаое/едукација 

2.1. Едукпваое грађана Гплупца п нашину спртираоа птпада 

2.1. „Зелени прпјекти” за ушитеље 

2.2. Пбразпваое пмладине, дп 30 гпдина и прекп 50 гпдина старпсти 

 

3. Сарадоа са заинтереспваним странама на теритприји ппштине Гплубац  

 

3.1. Усппстављаое редпвнпг теста задпвпљства пптрпщаша једнпм гпдищое 

3.2. Нпви или ревидирани тарифни систем 

3.3. Међуппщтинска сарадоа и усппстављаое платфпрме за закпнскп ппступаое са птпадпм 

 

4. Ппвећај рециклажу и ппнпвп кпристи 

 

4.1. Ппвећаое рециклираоа ппаснпг птпада пд ппљппривреде 

4.2. Ппвећаое степена рециклаже на 33% (ПЕТ, алуминијум, картпн и папир) и пмпгућена/плакщана 

рециклажа за грађане  
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4.3. Пмпгућенп/плакщанп рециклираое за привредне субјекте 

4.4. Третман бипразградивпг и бащтенскпг птпада са усппстављаоем рециклажнпг центра за 

бипразградиви птпад 

 

5. Развпј инфраструктуре  

 

5.1. Инвестиципнп ппремаое КЈП са камипнима 

5.2. Ппремаое 90 канти/кпнтејнера за селекцију птпада (пп 3 пдлагаоа на 30 лпкација) 

5.3. Набављена преса (мпбилна и фиксна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕП I: ПСНПВА – ППСТПЈЕЋЕ СТАОЕ И ПКВИР ЗА ИЗРАДУ 
ПЛАНА УПРАВЉАОА ПТПАДПМ 
 

1. УВПД 
 

Лпкални план управљаоа птпадпм представља дпкумент кпјим се прганизује прпцес управљаоа 

птпадпм на нивпу ппщтине Гплубац за перипд 2021–2030.   

Израда Плана управљаоа птпадпм за ппштину Гплубац 2021–2030, припремљен је захваљујући 

директнпј ппдрщци ппщтини Гплубац у пквиру Прпграма „Ппдрщка лпкалним сампуправама у Србији 

на путу ка ЕУ – Друга фаза”, кпји финансира Влада Шведске, а реализује СКГП у партнерству са 

Шведскпм аспцијацијпм лпкалним власти и регипна (САЛАР). 

У пквиру лпкалнпг плана управљаоа птпадпм је приказанп тренутнп стаое у пбласти управљаоа 

птпадпм, кплишине, врсте птпада, нашин сакупљаоа, третираоа и збриоаваоа птпада. Изврщена је 

анализа ппстпјећих капацитета за управљаое птпадпм, на пснпву шега су размптрене пптребе за 

унапређеое. Такпђе су дефинисани правци и припритети, кап и динамика и нашин рещаваоа прпблема 

у складу са ппзитивним наципналним и ЕУ закпнпдавствпм из пбласти управљаоа птпадпм и из пбласти 

защтите живптне средине.   

Сврха израде плана је дугпрпшнп усппстављаое пдрживпг система за управљаое птпадпм, пре свега на 

нивпу ппщтине, али и будућег регипна, на нашин кпји има минималан щтетни утицај на живптну 

средину и здравље садащоих и будућих генерација, уз раципналнп кприщћеое ресурса и ппщтпваое 

савремених принципа управљаоа птпадпм, а уз кппрдинисанп ушещће свих субјеката управљаоа 

птпадпм – републишке власти, лпкалне власти, дпмаћинстава, привредних и кпмерцијалних 

прганизација, невладиних институција, приватнпг сектпра и наравнп свакпг ппјединца. Прпцес израде 

Плана ппдразумева дефинисаое најприхватљивијих мпдела за ппстизаое пуне кпнтрпле над свим 

тпкпвима птпада пд настајаоа, раздвајаоа, сакупљаоа, трансппрта, третмана и деппнпваоа. Циљ 

система управљаоа птпадпм у ппщтини Гплубац је да пбезбеди смаоеое кплишине птпада кпји 

заврщава на деппнији, издвајаое кприсних кпмппнената из птпада, раципналнп прикупљаое и 

пдлагаое птпада, а кпји истпвременп сагледава инвестиципна улагаоа, динамику активнпсти и 

финансијску и технплпщку спремнпст за прелазак на нпви систем рада.   

Планпм управљаоа птпадпм биће пмпгућенп да се: 

 • стекне увид у садащоу ситуацију у управљаоу птпадпм у ппщтини, 

 • дефинищу циљеви у управљаоу птпадпм на нивпу ппщтине у складу са дпмаћим закпнпдавствпм, 

 • дефинище пптимални систем за управљаое птпадпм, 

 • дефинище метпд и пптимални рпкпви за имплементацију плана фпкусирајући се на пствариве 

трпгпдищое активнпсти,  

• дефинищу укупна финансијска улагаоа кап и финансијска улагаоа за припритетне делпве плана кпје 

је неппхпднп имплементирати пдмах, пднпснп на перипд пд 3 гпдине.  

Кап један пд важнијих циљева лпкалнпг плана је и пбезбеђиваое пдгпвпра на мнпга птвпрена питаоа 

кпја детерминищу усппстављаое система управљаоа птпадпм, кпји се заснива на смерницама 
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Наципналне стратегије управљаоа птпадпм Републике Србије, Закпнпм п управљаоу птпадпм, 

еврппским стандардима и закпнским мерама кпји уређују пву пбласт. 

2. ППДАЦИ П ППШТИНИ 

2.1. ППШТИНА ГПЛУБАЦ 

 

Ппщтина Гплубац у укупнпј свпјпј ппврщини пд 368 км2 налази се у истпшнпм делу Србије на пбпду 

Бранишевскпг пкруга, на сампм уласку у Ђердапску клисуру, између Великпг Градищта и Дпоег 

Миланпвца (слика. 1). Гплубац је смещтен на деснпј пбали реке Дунав, кпја прптише крпз теритприју 

ппщтине Гплубац у дужини пд 52 км и тп представља оену кљушну и најважнију гепграфску 

карактеристику. Ппщтина Гплубац је пд Бепграда удаљена 130 км магистралним правцем М25.1 

Бепград--Кладпвп, кпји је за ппщтину уједнп и најзнашајнији путни кпридпр (Ђердапска магистрала). 

Клима је умеренп-кпнтинентална, прпсешна гпдищоа температура је +11°C, најнижа температура је 

27°C, дпк највища температура дпстиже +40°C. Гпдищоа кплишина падавина је 663–756 мм/гпд. Виспке 

летое температуре ублажава близина Дунава и Ђердапскпг језера. Збпг тпга су нарпшитп ппвпљни 

услпви за развпј климатскп-рекреативнпг туризма, щтп је једна пд кпмпаративних преднпсти ппщтине 

Гплубац. 

Центар ппщтине шини град Гплубац, дпк се пкп оега са јужне стране прпстиру 24 села. Пп 

ппследоем пппису станпвнищтва пбављенпм 2011. гпдине Гплубац има 8.331 станпвника. Из 

претхпдних пбјављених ппдатака се мпже закљушити да је ппщтина Гплубац пд 1961. гпдине изгубила 

скпрп 40% станпвнищтва, а пвај тренд је нарпшитп изражен пд 2000. гпдине, кад су малпбрпјна 

предузећа кпја су била стпжер привреде пвпг краја затвпрена и ущла у прпцес приватизације. На 

теритприји ппщтине Гплубац има 8.331 станпвника и тп 2.784 дпмаћинстава кпја су са пребивалищтем 

на теритприји ппщтине смещтених у 24 сепска насеља и град – насеље Гплубац у кпме има и 110 

стамбених јединица. Сезпнски се брпј станпвника увећава са викенд насељем Винци у кпјем има 1.255 

регистрпваних викендица (ппдатак узет из базе КЈП). 

 

Слика 1. Пплпжај ппштине Гплубац у пднпсу на пстале ппштине Браничевскпг пкруга 

Пд укупнп 8.331 станпвника кпји живе на теритприји ппщтине Гплубац, 51,3% шини женска пппулација, а 

48,67% су мущкарци. Према ппдацима пбјављеним у публикацији Статистички гпдишоак Републике 

Србије за 2011. гпдину (пппис станпвнищтва), а пд стране Републишкпг завпда за статистику, пд укупнп 

заппслених станпвника 40,60% јесу заппслене жене. 
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На ппљппривредну и щумску ппврщину земљищта птпада 31.130 ха. Ппљппривреднп земљищте шини 

14.632 ха, а щумскп 16.498 ха. Пранице и бащте шине 8.456 ха (житарице 4.969 ха, индустријскп биље 

130 ха, ппвртарскп биље 733 ха, крмнп биље 1.799 ха, впћоаци 588 ха, винпгради 237 ха), ливаде 2.626 

ха и пащоаци 3.550 ха. 

 

2.2. СУБЈЕКТИ И ПДГПВПРНПСТИ У УПРАВЉАОУ ПТПАДПМ НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ ГПЛУБАЦ 

 

Према нпвпм Закпну п управљаоу птпадпм (Службени гласник РС, бр.  36/2009) пдгпвпрнпсти и 

надлежнпсти у управљаоу кпмуналним птпадпм, ппдељене су између Републике и лпкалне 

сампуправе. Пдгпвпрнпст Републике пднпси се на дпнпщеое закпна и ппдзакпнских прпписа, 

пбезбеђеое екпнпмских инструмената за спрпвпђеое управљаоа птпадпм, развијаое јавне свести у 

друщтву, иницираое разгпвпра заинтереспваних страна у циљу усппстављаоа партнерства у 

управљаоу птпадпм, дпк са друге стране лпкална сампуправа има пдгпвпрнпст да спрпвпди закпн, да 

уреди и пбезбеди услпве за управљаое кпмуналним птпадпм.  

Република Србија (Влада – министарства), јединица лпкалне сампуправе, Агенција за защтиту живптне 

средине, пвлащћена прганизација за испитиваое птпада, невладине прганизације и прганизације 

пптрпщаша, јесу ушесници у дпнпщеоу закпна и других прпписа у пвпј пбласти, пднпснп субјекти у 

управљаоу птпадпм.  

У складу са Закпнпм п управљаоу птпадпм (Службени гласник РС, бр. 36/2009), Закпнпм п лпкалнпј 

сампуправи (Службени гласник РС, бр.  129/07) и Закпнпм п кпмуналним делатнпстима (Службени 

гласник РС, бр.  16/97 и 42/98), јединица лпкалне сампуправе је надлежна да у пбласти управљаоа 

птпадпм и защтите живптне средине: припрема и предлаже прпграм развпја, урбанистишке и друге 

планпве; дпнпси лпкални план управљаоа птпадпм, пбезбеђује услпве и стара се п оегпвпм 

спрпвпђеоу, дефинише лпкалну пплитику и усваја акципне планпве за теритприју ппштине; дпнпси 

пдлуке и пдређује ппщте акте из пквира права и дужнпсти лпкалне сампуправе; уређује и пбезбеђује 

пбављаое и развпј кпмуналних делатнпсти; уређује, пбезбеђује, прганизује и спрпвпди управљаое 

кпмуналним, пднпснп инертним и неппасним птпадпм на свпјпј теритприји, стара се п задпвпљаваоу 

пдређених пптреба грађана у пбласти защтите живптне средине (защтита ваздуха, прирпде, живптиоа, 

защтита пд буке, инспекцијски надзпр, финансираое) и др.; неппсреднп извршава прпписе и друга 

акта, врши ппслпве управнпг надзпра, стручне и друге ппслпве, кап и ппслпве из пквира права и 

дужнпсти Републике кпји се закпнпм ппверавају лпкалнпј сампуправи; пбезбеђује финансираое 

пбављаоа ппслпва из свпје надлежнпсти, пдређује ппступак наплате и врши наплату лпкалних 

кпмуналних такси укључивши и наплату услуга у пбласти управљаоа кпмуналним, пднпснп 

инертним и неппасним птпадпм; пдређује цене кпмуналних услуга; врши кпмунални инспекцијски 

надзпр и надзпр у пбласти заштите живптне средине; устанпвљава таксе и казне; издаје дпзвпле 

између псталпг и за сакупљаое и третман ппштинскпг и грађевинскпг птпада, пдпбреоа и друга акта 

у складу са закпнпм п управљаоу птпадпм кап и другим закпнима, впди евиденцију и ппдатке 

дпставља министарству; кпнтрплише активнпсти предузећа са кпјима је угпвприла услуге сакупљаоа, 

трансппрта и пдлагаоа ппштинскпг чврстпг птпада; даје мищљеое у ппступку издаваоа дпзвпла 

министарству или надлежнпм пргану аутпнпмне ппкрајине; врши надзпр и кпнтрплу мера ппступаоа 

са птпадпм; пмпгућава инфпрмисаое јавнпсти.  

  

2.3. КПМУНАЛНП ЈАВНП ПРЕДУЗЕЋЕ ГПЛУБАЦ 
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За пбављаое кпмуналних делатнпсти из шлана 2. Пдлуке п управљаоу кпмуналним птпадпм Скупщтина 

ппщтине пснива јавна предузећа или оихпвп пбављаое ппверава другпм предузећу или предузетнику, 

ппд услпвпм, на нашин и пп ппступку пдређенпг Закпнпм п кпмуналним делатнпстима и пвпм пдлукпм. 

Кприщћеое, управљаое и распплагаое кпмуналним пбјектима и средствима у државнпј свпјини, кап и 

свпјинске и прганизаципне прпмене у јавним предузећима, шији је псниваш ппщтина, врщи се у складу 

са Закпнпм п кпмунални делатнпстима и прпписима ппщтине. 

На пснпву шлана 8 става 1 Закпна п кпмуналним делатнпстима (Службени гласник РС,  бр. 16/97 и 

42/98), шлана 5 Пдлуке п управљаоу кпмуналним птпадпм (Службени гласник ппштине Гплубац, бр.  

1/2019), шлана 32 став 1 ташке 20 Закпна п лпкалнпј сампуправи (Службени гласник РС, бр.  129/07) 

Скупщтина ппщтине Гплубац је на седници пдржанпј дана 21. фебруара 2019. гпдине дпнела Пдлуку п 

ппвераваоу пбављаоа кпмуналне делатнпсти сакупљаоа, пдвпжеоа и пдлагаоа смећа и других 

прирпдних и вещташких птпадака из стамбених, ппслпвних и других пбјеката на теритприји ппщтине 

Гплубац привреднпм друщтву КЈП Гплубац. 

Пснпвна делатнпст је сакупљаое и прешищћаваое и дистрибуција впде, пдстраоиваое птпада, 

уређеое и пдржаваое паркпва, зелених и рекреативних ппврщина. 

Финансираое КЈП Гплубац се врщи искљушивп пд прпдаје властитих прпизвпда и услуга на тржищту. 

Ппслпваое КЈП је нестабилнп збпг тещке финансијске ситуације, а првенственп збпг наслеђених 

дугпваоа.  

У пквиру КЈП укупнп има 42 заппслених, пд тпга 27 радника ради на непдређенп, а 15 радника ради ппд 

угпвприма (углавнпм Угпвпр п привременим и ппвременим ппслпвима), и ппверене су му кпмуналне 

делатнпсти сакупљаоа, пдвпжеоа и пдлагаоа смећа и других прирпдних и вещташких птпадака из 

стамбених, ппслпвних и других пбјеката на теритприји ппщтине Гплубац, а на перипд пд 20 гпдина.  

3. ЗАКПНПДАВНИ ПКВИР 
 

Пплазне пснпве за активнпсти кпје су предузете на изради и реализацији Лпкалнпг плана управљаоа 

кпмуналним птпадпм су циљеви, нашела и принципи дефинисани у пквиру Стратегије управљаоа 

птпадпм Републике Србије (Службени гласник РС, бр.  29/10), Закпна п управљаоу птпадпм (Службени 

гласник РС, бр.  36/09 и 88/10), Закпна п амбалажи и амбалажнпм птпаду (Службени гласник РС, бр.  

36/09), Закпна п защтити живптне средине (Службени гласник РС, бр.  135/04 и 36/09). 

Лпкална сампуправа врщи управљаое јавним ппслпвима пд неппсреднпг, заједнишкпг и ппщтег 

интереса за лпкалнп станпвнищтвп. Лпкална сампуправа пстварује се у ппщтини, пднпснп граду. На 

пснпву свпјих уставних и закпнских пвлащћеоа, ппщтина дпнпси прпписе и друга ппщта акта кпјима 

уређује питаоа из пквира свпјих права и дужнпсти. 

Израда пвпг плана је пснпвни кпрак у низу мера кпје је пптребнп спрпвести да би се усппставип систем 

управљаоа птпадпм и рещили прпблеми у тпј пбласти на ппдрушју ппщтине Гплубац. 

Пдлука п кпмуналним делатнпстима, кпја је акт Скупщтине ппщтине Гплубац, јесте пснпвни 

имплементаципни дпкумент кпјим се регулищу правила и пдгпвпрнпсти у управљаоу птпадпм у 

ппщтини. Скупщтинскпм пдлукпм Ппщтине Гплубац пд 29. децембра 1989. гпдине дпнета је Пдлука п 

прганизпваоу ППУР Кпмуналне делатнпсти кап јавнпг предузећа, пднпснп псниваое КЈП Гплубац, кпје 

има три прганизаципне јединице: 

1. Впдпвпд и канализација, 

2. Кпмуналије и зеленилп, 
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3. Заједнишке службе. 

Ппщтина Гплубац је у циљу унапређеоа регулисаоа сакупљаоа и пдлагаоа птпада дпнела следеће 

Пдлуке: Пдлука п кпмуналнпм уређеоу и пбављаоу кпмуналне делатнпсти (Службени гласник 

ппштине Гплубац, бр.  1/2005 пд 16. марта 2005, Службени гласник ппштине Гплубац, бр. 1/2017 пд 

20. марта 2017), Пдлука п управљаоу кпмуналним птпадпм (Службени гласник ппштине Гплубац, бр. 

1/2019 пд 21. фебруара 2019)  и Пдлука п пбављаоу кпмуналне делатнпсти зппхигијене (Службени 

гласник ппштине Гплубац, бр. 1/2019 пд 21. фебруара 2019).  

Закпнпдавствп ЕУ у управљаоу птпадпм је свакакп главна пснпва, какп лпкалних такп и наципналних 

пквира кпји се у пптпунпсти пслаоају пре свега на следећа дпкумента: 

- Директива Савета 2008/98/ЕЦ п птпаду кпја замеоује и дппуоује Пквирну директиву 75/442/ЕЕЦ, 

2006/12/ЕЦ усппставља систем за кппрдинисанп управљаое птпадпм у ЕУ са циљем да се пграниши 

прпизвпдоа птпада, 

- Директива Савета 99/31/ЕЦ п деппнијама кпја има за циљ да се увпђеоем стрпгих технишких захтева 

редукују негативни ефекти пдлагаоа птпада на живптну средину, нарпшитп на земљищте, ппдземне и 

ппврщинске впде, кап и ефекти на здравље станпвнищтва, 

- Пдлука Савета п усппстављаоу критеријума и прпцедура за прихватаое птпада на деппнији у складу 

са Директивпм 99/31/ЕС. 

Еврппске директиве, кап и наципнални и лпкални закпнски акти наведени су у прилпгу дпкумента. 

4. СТАОЕ У ПБЛАСТИ УПРАВЉАОА ПТПАДПМ НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ 
ГПЛУБАЦ  

 

На теритприји ппщтине Гплубац има 8.331 станпвника и 2.784 дпмаћинстава са пребивалищтем на 

теритприји ппщтине, 1.218 регистрпваних викендица у викенд насељу Винци и 110 стамбених јединица. 

У тпку 2018. гпдине брпј привредних субјеката на теритприји ппщтине Гплубац кпји генерищу птпад и 

кпјима Кпмуналнп јавнп предузеће Гплубац сакупља и пдвпзи птпад изнпсип је пкп 700, пбухватајући 

сва активна микрп, мала, средоа предузећа и привредна друщтва. 

КЈП Гплубац сакупља птпад свакпг дана пп плану и прпграму, кпји ппдразумева пднпщеое птпада 

једнпм недељнп из свакпг насеља у ппщтини Гплубац и пет пута недељнп из урбанпг дела, дпк из 

викенд насеља Винци птпад се пднпси два пута недељнп у тпку сезпне.   

План и прпграм сакупљаоа птпада је саставни деп усвпјенпг гпдищоег Прпграма ппслпваоа КЈП 

Гплубац пд стране Скупщтине ппщтине Гплубац. 

Кпмунални птпад се деппнује на ппщтинскпј деппнији у Винци, кпја је пд Гплупца удаљена 5 км. 

Наведена лпкација нема дпвпљне капацитете за прихват птпада и биће затвпрена и санирана када се 

Гплубац придружи регипналнпј деппнији. Већина птпада кпји се пдлаже на деппнију Винци је без 

претхпдне пбраде или селекције, јер се самп мали деп укупнпг прикупљенпг птпада налази у 

наменским кпнтејнерима за ПЕТ, лименке, картпн и папир. Ппред Ппщтинске деппније ппстпје 22 

дивље деппније (у прилпгу) пкп сепских насеља, и у кпридприма путева, у јалпвищтима, на ливадским 

ппврщинама на целпј теритприји ппщтине. Највећи деп пвпг пдлпженпг птпада је щут, грађевински 

птпад, метал, гума, дпк у маоим кплишинама садржи и ПЕТ амбалажу и картпн/папир.  
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4.1. ВРСТЕ, КПЛИЧИНЕ И САСТАВ ПТПАДА 

 

Ппдаци п кплишина птпада кпју су приказани у табели 1.1. представљају прпцене заппслених у 

предузећу Кпмуналнпг јавнпг предузећа Гплубац, шија је делатнпст сакупљаое и деппнпваое кућнпг 

смећа и смећа из ппслпвних прпстприја и базирају се на искуственим ппдацима п брпју тура и степену 

пппуоенпсти камипна аутпсмећара. Ппдаци кпји се пднпсе на састав птпада такпђе представљају 

прпцену заппслених у предузећу. 

Укупна кплишина генерисанпг птпада кпја је представљена у табели, а кпја се налази на телу главне 

деппније сакупља се са теритприје целпкупне ппщтине Гплубац 

 

Прпсечна дневна кпличина 
кпмуналнпг птпада 
сепских насеља пп 
станпвнику 

кг 0,5 кг 

Прпсечна дневна кпличина 
кпмуналнпг птпада 
насеља Гплубац  

кг 0,7 кг 

Прпсечна дневна кпличина 
кпмуналнпг птпада на 
дпминантним лпкацијама 
ЈП Тврђава, манастир 
Тумане и Винци са викенд 
насељем за 1.300 туриста 
на дневнпм нивпу 

кг 0,6 кг 

Мпрфплпшки састав 
птпада (прпцеоенп 
прпцентуалнп учешће 
ппјединих врста 
материјала у запремини 
растреситпг птпада) кпји 
се пдлпжи на деппнију 
Винци на гпдишоем нивпу 

Папир 
Стаклп 

Пластика 
Гума 

Текстил 
Метал 

Бипразградиви птпад 
Мешани птпад 
Пстали птпад 

(фини елементи, кпжа, 
батерије и акумулатпри, 

електрична и 
електрпнска ппрема, 

дрвп, кпмппзитни 
материјали,  

кабасти птпад) 

352 т 
107 т 
330 т 
 37 т 
135 т 
 22 т 
770 т 
176 т 
271 т 

Гпдишоа кпличина 
деппнпванпг птпада на 
деппнију Винци 

кг 
м3 

2.200 т 
6.000 м3 

 

Табела 1.1. Ппдаци п кпличинама и саставу птпада 
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Ппдатак пд 6.000 м3 укупне кплишине птпада на гпдищоем нивпу прпцеоена је услед недпстатка ваге 

за камипне на телу главне деппније где стиже птпад. Реалнп, гпдищое се деппнује пкп 12.000 м3 

несабијенпг птпада али се једанпут месешнп ангажује булдпжер кпји већину птпада у растреситпм 

стаоу сабије и такп се фпрмира гпдищои габарит пд пкп 6.000 м3, пднпснп пкп 2.200 тпна (делимишнп 

сабијенпг птпада). 

У складу са анализама кпје су саставни деп прилпга јаснп је да се у структури птпада кпји се генерище 

на телу деппније виднп разликује птпад пптекап из урбане средине кпја пбухвата Гплубац, туристишке 

лпкалитете и пнај пптекап из руралне средине, тј. из 22 сепска насеља. Пва разлика се нарпшитп 

примети у знатнп већим кплишинама текстилнпг птпада, стакла, пластике и папира кпји је на телп 

главне деппније дппремљен из урбане средине, у пднпсу на птпад из руралне средине. .  

Јаснп је да је кплишина бипразградивпг птпада велика, щтп указује на тп да је неппхпднп усмераваое ка 

кпмппстираоу щтп и јесте једна пд активнпсти кпја се планира у наредних десет, пднпснп три гпдине 

крпз реализацију Акципнпг плана.  

 

4.2. ППРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА КЈП ГПЛУБАЦ 

 

Систем сакупљаоа птпада не услпвљава кприснике да раздвајају птпад на месту настајаоа нити да 

врще пдгпварајућа мереоа кплишина птпада пп врсти птпаднпг материјала. У ппщтини се не врщи 

прпмет секундарних сирпвина.  

 

Брпј станпвника пбухваћених                                                                                               8.331 
сакупљаоем птпадпм 

Опрема за сакупљаое птпада                                                        Брпј јединица за сакупљаое птпада 
(кпнтејнера) 

 Кпнтејнери дп 1100 л                                                                                                               162 
 Кпнтејнери дп 900 л                                                                                                                 64 
 Канте дп 120 л                                                                                                                        1.025 
 Канте дп 20 л                                                                                                                              30  

Механизација за сакупљаое птпада                                                                            Брпј впзила 

Аутпсмећари                                                                                                                                 2 

Камипн                                                                                                                                             1 

Трактпр                                                                                                                                          1 

УЛТ утпварна лппата (власништвп ТајнаКпп)                                                                 1 

Ппис механизације (гпдиште, капацитет,  
 исправан или неисправан)                                                 

Аутпсмећар: 
1. гпд: 1990, капацитет 20 т исправан 
2. гпд: 2006, капацитет 18 т исправан 
Камипн: 
1. гпд: 2000, капацитет 1,5 т, исправан 
Трактпр: 
1. гпд: 1985 исправан 

 

Табела 1.2. Ппдаци п ппреми и механизацији Кпмуналнпг јавнпг предузећа Гплубац 

Кпмуналнп јавнп предузеће Гплубац распплаже релативнп пскуднпм механизацијпм, щтп је пд великпг 

знашаја, јер ће бити пптребни већи трпщкпви улагаоа, а ппстпјећи брпј кпнтејнера у ппщтини Гплубац 

није дпвпљан за адекватнп пдлагаое и сакупљаое птпада, пднпснп за прпцес примарне селекције. 
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Према ппдацима и тренутним активнпстима КЈП Гплубац, на теритприји ппщтине Гплубац се врщи 

сакупљаое секундарних сирпвина (ПЕТ, картпн, папир, лименке, стаклп…), кпја се пкп 1.500 кг/месешнп 

издвпји из 50 кпнтејнера за ПЕТ амбалажу. Пва секундарна сирпвина се не издваја са деппније Винци 

нити са дивљих лпканих деппнија, већ су места издвајаоа секундарних сирпвина расппређена на 

улицама у Гплупцу и у пстала 23 насеља. Пва активнпст и прпјекат НВП Екппек јесу деп ппдржанпг 

прпјекта ппмпћи Немашке крпз сарадоу са ГИЗ.  

Накпн завршетка ппменутпг прпјекта, све активнпсти пкп рециклаже је преузелп Кпмуналнп јавнп 

предузеће.  

Ппщтина Гплубац услед свпјих гепграфских преднпсти кпје има ппзиципнирала се и кап једна пд 

највећих пптенцијалних туристишких ппщтина у Србији имајући у виду да на оенпј теритприји свпје 

туристишкп ппслпваое пстварују Наципнални парк Ђердап, Јавнп предузеће Гплубачка тврђава и пунп 

верских пбјеката међу кпјима је најппсећенији манастир Тумани.  

4.3. ЦЕНЕ И ППКРИЋЕ ТРПШКПВА УСЛУГА ПДНПШЕОА ПТПАДА  

 

Рещеоем п даваоу сагласнпсти на Пдлуку КЈП Гплубац п усвајаоу нпвих цена пснпвних и ппсебних 

кпмуналних услуга бр. 352-3 пд 20.02.2019. гпдине Гплубац је пд 1.3.2019. гпдине ппшеп да примеоује 

нпви ценпвник за пбласт птпада пп кпјпј су цене увећане за пкп 25% у пднпсу на претхпдну Пдлуку п 

ценама кпмуналних услуга, те је кпмплетна анализа заснпвана на 2018. гпдини. 

 

Категприја 
Цена услуге  

(дин/јед. мере) + ПДВ 
Прпценат 
наплате % 

Очекивана средства 
за наплату (дин) 100% 

без ПДВ 

Дпмаћинствп (2.784+110)                   480,00 дин/месечнп                              60%                                                     

16.669.440,00  
Привреда (6.500 м2)                                       35,00 дин/м2                                     80%                                         
2.730.000,00 
Ппвлашћени сектпр (3.900 м2)             28,00 дин/м2                                 100%                                         
1.310.400,00 
(пбразпваое, здравствп) 
ВН Винци (1.218)                                         240,00 дин/м2                                  80%                                         
3.507.840,00 

Укупни пчекивани прихпд                                                                                                                         
24.217.640,00 

Укупнп наплаћени прихпд                                                                                                                       
16.302.336,00 

Табела 1.3. Цене услуга сакупљаоа птпада и степен наплате 

 

У свпјпј делатнпсти КЈП Гплубац, ппред прганизаципних јединица птпад, кпмуналнп и зеленилп, има 

јпщ две прганизаципне службе и тп впдпвпд и канализацију и заједнишке службе. 

Цене услуге у кпмерцијалнпм и јавнпм сектпру нису директнп уппредиве са псталим ппщтинама у 

регипну збпг кприщћеоа разлишитих пснпва за пбрашун пптраживаоа. 

Структура трпщкпва пднпснп расхпда јаснп указује да расхпди пд услуга у вези са кпмуналним птпадпм 

ушествују са 35,34% у укупним расхпдима кпје има КЈП Гплубац ппслујући у свпјим прганизаципним 

јединицама, пднпснп расхпди у вези са птпадпм изнпсе пкп 18.550.000,00 РСД.  
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Имајући у виду недпвпљнп дпбрп функципнисаое пбласти птпада, пвај план управљаоа птпадпм 

предлаже активнпсти за кпје се пшекују ппзитивни ефекти делпваоа и даљег унапређеоа регулисаоа 

кпмуналне пбласти. 

 

4.4. РЕЦИКЛАЖА ПТПАДА (НАПРЕДНЕ АКТИВНПСТИ УПРАВЉАОА ПТПАДПМ – СЕПАРАЦИЈА, 

РЕЦИКЛАЖА…)  

 

На теритприји ппщтине Гплубац се врщи сакупљаое секундарних сирпвина (ПЕТ), кпја се пкп 1.500 

кг/месешнп издвпји из кпнтејнера за ПЕТ амбалажу. Фирма са кпјпм се сарађује пп питаоу пткупа 

секундарних сирпвина је ЕКПСтарПАК. Међутим, јпщ увек не ппстпји развијенп тржищте секундарних 

сирпвина. 

Такпђе, тренутнп не ппстпје прганизпване активнпсти примарне селекције псталих ппјединих врста 

птпада, већ се сав птпад без селекције сакупља и трансппртује на деппнију, а ппменути вид рециклаже 

је имплементиран крпз прпјекат „И лепп и шистп и кприснп” (Сарадоа ппщтине Кушевп и ппщтине 

Гплубац – 2018. и 2019) 

4.5. ППШТИНСКА ДЕППНИЈА ВИНЦИ 

 

Сав птпад кпји се сакупи на теритприји ппщтине Гплубац трансппртује се и пдлаже на главну деппнију 

кпја је приказана на слици бр. 2.   

 

 

Слика 2. Преглед деппнија на теритприји ппштине Гплубац 

Ппред главне деппније на теритприји ппщтине налази се прекп 20 дивљих деппнија кпје су лпциране на 

теритприји ппщтине а приказане су у табели у прилпгу. Ппстпјаое дивљих деппнија је у највећпј мери 

ппследица људскпг немара и недпвпљних финансијских средстава јавних служби ппщтине Гплубац да 

их пшисти и санира у краткпм временскпм перипду. 
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Уклаоаое дивљих деппније не врщи се јер нема дпвпљнп финансијских средстава и затп щтп ће се на 

истим местима наставити са пдлагаоем птпада у нареднпм перипду. Иакп се на највећем делу 

теритприје ппщтине вщре услуге сакупљаоа, ппјединци шестп кпристе дивље деппније за пдлагаое 

кабастпг, грађевинскпг и других врста птпада. 

 

ДЕП II ПРЕДМЕТ, ЦИЉЕВИ И АКТИВНПСТИ ЗА БУДУЋНПСТ 
  

5. ЦИЉЕВИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА УПРАВЉАОА ПТПАДПМ ППШТИНЕ 
ГПЛУБАЦ 

 

Ппред испуоаваоа закпнске пбавезе, сврха израде пвпг плана је дугпрпшнп усппстављаое пдрживпг 

система за управљаое птпадпм, пре свега, на нивпу ппщтине, али и регипна, на нашин кпјим ће се 

кпнтрплисати ствараое птпада, смаоити утицај генерисанпг птпада на живптну средину, ппбпљщати 

ефикаснпст ресурса, стимулисати инвеститпри, ппвећати екпнпмске мпгућнпсти кпје настају из услуге 

рециклираоа птпада и пмпгућити правилнп пдлагаое птпада. 

Визија: Ппштина Гплубац гпстпљубива за све кпји дплазе, а уређена и чиста за све грађане кпји у опј 

живе.  

Циљ: Усппстављен систем примарне селекције у ппштини Гплубац – 33% дп 2025. гпдине. 

Правилнп сакупљаое свих врста птпада, па и кпмуналнпг ппдразумева пдвпјенп сакупљаое разлишитих 

врста птпада у кпнкретнпм слушају пдвпјенп сакупљаое кпмуналнпг пд ппаснпг, медицинскпг и других 

врста птпада, кпји не би требалп да се мещају и заједнп пдлажу на деппнију.  

Планпм се предвиђа редпвнп уклаоаое птпада пре свега из насеља, какп би се спрешили негативни 

ефекти кпји прпизилазе из дужег задржаваоа птпадних материја у насељеним делпвима, а кпји се 

пднпсе на угрпжаваое здравља станпвнищтва и живптне средине. 

Предвиђа се три дп пет пута недељнп сакупљаое птпада у урбанпм делу, пднпснп у Гплупцу у кпјима 

препвлађује кплективни пблик станпваоа и једнпм седмишнп сакупљаое птпада у руралним делпвима, 

пднпснп у крајевима у кпјима дпминира индивидуални пблик станпваоа. Ушесталпст сакупљаое птпада 

пд других кприсника за пстале разлишите категприје птпада, кап щтп су велика јавна предузећа 

(манастир Тумане, ЈП Тврђава И НП Ђердап), привредни субјекти са теритприје ппщтине Гплубац и 

слишнп дефинисаће се у пднпсу на кплишину и врсту птпада кпју кприсник прпдукује, а кретаће се у 

интервалу пд дневнпг дп седмишнпг пднпщеоа. 

Тренутнп на тржищту ппстпји пдређени брпј кпнтејнера, разлишитих канти и других ппсуда за 

сакупљаое птпада, али је несумоивп јаснп да је и даље тај брпј недпвпљан. Једнпставнији и 

екпнпмишнији систем сакупљаоа птпада изискује стандардизпваое ппсуда за сакупљаое птпада, 

пднпснп кприщћеое некпликп разлишитих велишина ппсуда кпје ће бити пдабране пре свега у 

зависнпсти пд пблика станпваоа (индивидуалнп, вище дпмаћинстава…), расппреда истих, али и 

динамике сакупљаоа птпада. 

У складу са ппменутим, најшещће се кпристе кпнтејнери пд 1,1 м3, за вище дпмаћинстава и канте пд 80 

м3 или 120 м3 и за индивидуална дпмаћинства. 
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                                   Слика 3. Кпнтејнер запремине 1,1 м3 и канта запремине 120 л 

Сакупљаое птпада у ппщтини Гплубац ппверенп је КЈП Гплубац, кпје је, када се за тп стекну услпви, 

неппхпднп трансфпрмисати, пднпснп издвпјити делатнпст сакупљаоа птпада пд других кпмуналних 

услуга у циљу раципнализације ппслпваоа и мпгућнпсти финансијски ппзитивнпг ппслпваоа. 

Планпм је предвиђенп да кпмуналнп предузеће пбнпви свпју впзну инфраструктуру кап и кпнтејнере и 

канте за пдлагаое, какп би се три дп пет пута недељнп сакупљап птпад из урбанпг насеља и једнпм 

седмишнп, или пп пптреби другашије, из руралних насеља. Кприщћеое камипна маое запремине и 

маоих димензија пмпгућиће једнпставнији рад у руралним насељима кпја имају лпщије сапбраћајнице 

или их уппщте немају. Брпј камипна је пдређен на такав нашин да је пптребнп да пни буду у функцији у 

две дневне смене у прпсеку, с тим да је на такп пдређен брпј впзила, укупан брпј у извеснпј мери 

увећан какп би се превазищли прпблеми у слушају птказиваоа некпг впзила.  

Пптребнп је радити на измени ставпва грађана п птпаду, инфпрмисати их п оихпвим правима и 

пбавезама, са циљем измене културних пбразаца генератпра птпада. 

При прганизпваоу едукација, едукативних кампаоа и дистрибуције инфпрмативнпг материјала 

пптребнп је впдити рачуна п различитим категпријама станпвништва и учинити инфпрмације свима 

дпступним. 

Пптребнп је инфпрмативни материјал прилагпдити и неписменим категпријама станпвнищтва: 

• Жене су главни агенси спцијализације деце и тиме мпгу да буду кљушни фактпри измене ставпва и 

ппнащаоа у вези са птпадпм, стпга је кампаое неппхпднп прилагпдити женама крпз визуелни аспект, 

нашин дистрибуције материјала, садржај; 

• Укљушити щкпле и друге институције на лпкалнпм нивпу; 

 Прилагпдити неписменим категпријама станпвнищтва; 

 Визуелна рещеоа прилагпдити разлишитим групама: женама, мущкарцима, старима, младима, деци, 

пспбама са инвалидитетпм, пспбама са малпм децпм, итд. 

 

Укљушити младе, пмладинске групе, удружеоа грађана, женска удружеоа и иницијативе и лпкалне 

лидере и лидерке. 

Нпсипци активнпсти су лпкална сампуправа, јавна предузећа у сарадои са лпкалним медијима и 

другим прганизацијама. 
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6. ФИНАНСИЈСКИ ПКВИР ПЛАНА УПРАВЉАОА ПТПАДПМ ППШТИНЕ ГПЛУБАЦ 
 

Главни финансијски терет за имплементацију Плана биће ппдељен између станпвнищтва, државнпг 

бучета, ппщтинских бучета, наменских средстава за живптну средину и страних дпнатпра. За успещнп 

спрпвпђеое Плана пптребнп је пбезбедити следеће извпре и механизме финансираоа: 

 

1. Примена принципа „загађиваш плаћа” и „кприсник плаћа”:  

 Средства кпмуналнпг јавнпг предузећа. Пва средства су ппсебнп знашајна за прпјекте 

управљаоа птпадпм. У принципу, инвестиципна улагаоа кпмуналних предузећа требалп би да 

се надпкнаде крпз накнаде за пружаое услуга у разумнпм перипду птплате; 

 Наменска средства: Фпнд за заштиту живптне средине и други наменски фпндпви и средства 

прикупљају прихпде пд накнада за загађиваое и деп накнада за кпришћеое ресурса. 

Фпндпви за заштиту живптне средине и други наменски фпндпви и средства би требалп да 

пбезбеде учешће за ппвпљне или бескаматне кредите за финансираое прпјеката у пбласти 

живптне средине; 

2. Републишка и ппщтинска финансијска средства: 

  Средства државнпг бучета дпдељена респрним министарствима; 

 Ппщтински бучети кпји служе кап катализатпр за ппкретаое инфраструктурних прпјеката 

великпг пбима кап щтп је управљаое птпадпм. Ппред директнпг финансираоа из ппщтинскпг 

бучета мпгу се такпђе применити ппщтинске пбвезнице или кредити за пбезбеђиваое дпдатнпг 

финансираоа кпје се не мпже прикупити пд накнада за пружаое услуга са разумним перипдпм 

птплате; 

        3. Инпстрана ппмпћ: Финансијска ппмпћ ЕУ и пстали билатерални прпграми ппмпћи, на пример: 

ИПА Прпграми, СИДА, ГТЗ, УСАИД, ЈИЦА и др. 

У пквиру планираоа бучетских средстава пптребнп је, у складу са Закпнпм п бучетскпм систему, 

применити рпднп пдгпвпрнп бучетираое. 
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7. АКЦИПНИ ПЛАН УПРАВЉАОА ПТПАДПМ 2021–2023 А У ПКВИРУ ЛПКАЛНПГ ПЛАНА УПРАВЉАОА 
ПТПАДПМ ППШТИНЕ ГПЛУБАЦ 2021–2030 

 

1. Специфичан циљ: Затвараое и санираое дивљих деппнија и заустављаое нерегулисанпг бацаоа 

смећа 

1.1.  Мера: Затвприти и пчистити седам дивљих деппнија у наредних 3 гпдине  
 

Назив активнпсти 
Индикатпри/какп ће 

се мерити 
Време 

Пријентаципна 

вреднпст 

Извпр 

финанси

раоа 

Пдгпвпрна 

лица за 

спрпвпђеое 

- Израдити план 

припритетних лпкација 

дивљих деппнија 

- Ангажпваое 

механизације и 

људских ресурса 

- Рад на терену 

 

 

 

- Усвпјен план лпкација 

за уклаоаое дивљих 

деппнија 

- Усвпјена Пдлука п 

бучета и издвпјена 

средства у Пдлуци п 

бучету  

- Брпј пшищћених 

дивљих деппнија 

- Изврщене фактуре пп 

изведеним радпвима 

- Мпнитпринг и слике 

2021: 2 дивље 
деппније 

2022: 2 дивље 
деппније 

2023: 3 дивље 
деппније 

2021: 500.000 РСД 

2022: 500.000 РСД 

2023:1.000.000 РСД 

Бучет 

ппщтине 

Гплубац 

Ппщтина 
Гплубац/Ппщтинс

ка управа у 
сарадои са КЈП 

Гплубац 

1.2.  Мера: Зауставити ствараое нпвих дивљих деппнија 

- Инфпрмисаое грађана п 

щтетнпсти ппстпјаоа 

дивљих деппнија и 

едукација станпвнищтва п 

ппстпјећем систему 

пдлагаоа птпада, кап и п 

намерама/планпвима  

- Анкетнп истраживаое п 

узрпцима настајаоа 

дивљих деппнија и 

пптребним прпменама у 

управљаоу птпадпм и 

инфпрмисаое 

- Брпј пдржаних 

састанака пп месним 

заједницама, пдржаних 

јавних расправа 

- Брпј ушесника пп пплу, 

2021–2023. 30.000 РСД 

Бучет 

ппщтине 

Гплубац 

Ппщтина 
Гплубац/Ппщтинс

ка управа у 
сарадои са КЈП 
Гплубац и НВП 

сектпр 
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брпј млађих пд 28 

гпдина кпји су 

ушествпвали, брпј 

старијих пд 65 гпдина, 

сви ппдаци пп пплу 

- Мпнитпринг и слике 

1.3. Мера: Усппстављаое центра/места за пдлагаое баштенскпг птпада и кабастпг/глпмазнпг птпада 

- Дефинисаое јасних 

кплишина бащтенскпг и 

кабастпг птпада на 

теритприји ппщтине 

Гплубац 

- У складу са прпстпрнпм 

планскпм 

дпкументацијпм и у 

кпнсултацијама са 

грађанима пдредити 

лпкације за пдлагаое 

бащтенскпг и кабастпг 

птпада  

- Ппремљени 

центри/места за 

пдлагаое бащтенскпг и 

кабастпг птпада 

(кпнтејнери/ издвпјена 

места) 

- Спрпведенп 

анкетираое и 

истраживаое кплишина 

и квантитета пдлагаоа 

птпада тпкпм гпдине 

- Дпнета Пдлука п 

пдређиваоу лпкација 

за пдлагаое 

бащтенскпг и кабастпг 

птпада 

- Пдлука п бучету 

ппщтине за издвпјена 

средства 

- Усппстављени 

центри/места  

2021. 

 

 

 

 

Пдлука – крај 
2021, важи пд 

2022. 

 

2022-2023. 

2021: 50.000 РСД 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023: 1.500.000 РСД 

Бучет 

ппщтине 

Гплубац 

 

 

 

 

 

Дпнатпри, 

Бучет 

ппщтине 

Гплубац 

Ппщтина 
Гплубац/Ппщтинс

ка управа у 
сарадои са КЈП 

Гплубац 

1.4. Мера: Чувати Гплубац чистим 

 

- Унапређеое правнпг 

пквира ппщтине 

Гплубац 

 

 

- Усаглащаваое лпкалних 

аката (права и пбавеза) 

са наципналним 

закпнпдавствпм и 

израда метпдплпгије 

спрпвпђеоа 

- Инфпрмисаое грађана 

сваке гпдине у истим 

2021–2023. 

Н/А 

 

 

 

 

 

Бучет 

ппщтине 

Гплубац 

Ппщтина 
Гплубац/Екп-

ппвереник 
ппщтине Гплубац 
у сарадои са КЈП 

и НВП сектпр 
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- Анкете, кампаое, 

едукације и 

инфпрмисаое 

станпвнищтва и 

туриста 

недељама да се ради 

Великп шищћеое 

Гплупца 

- Мпнитпринг и слике са 

пдржаних едукација и 

шищћеоа 

- Усппстављаое система 

Птвпрених врата 

 

 

 

 

50.000 РСД гпдищое 

2. Специфичан циљ: Ппдизаое свести/инфпрмисаое/едукација 

2.1. Мера: Грађани Гплупца пбучени за начине спртираоа птпада 

- Јашаое капацитета 

КЈП 

 

- Израда веб-сајта  

- Импелементација 

лпкалних пдлука 

- Пбуке заппслених, 

унапређеое 

заппслених и редпвнп 

инфпрмисаое 

- Ажурираое и 

пбавещтаваое грађана 

прекп странице веб-

сајта 

- Мереое задпвпљства 

кприсника услугпм КЈП 

2021 – израда 
веб-сајта и 
ажурираое 

2022–2023. 
ажурираое 

Анкетираое КЈП: 
2021–2023. 
гпдищое 

2021: 50.000 РСД 

2022: 50.000 РСД 

2023: 50.000 РСД 

Бучет 

ппщтине 

Гплубац 

Веб-страница: 
Ппщтина Гплубац 

 

Мереое 
задпвпљства 
услугпм: КЈП 

Гплубац 

2.2. Мера: Зелени прпјекти за шкплску децу 

- „Зелени прпјекти” 

щкплске деце („Зелене 

ушипнице”) 

- Мапираое деце, 

разрада тема, 

прганизпваое екп-

квиза 

5 дана у гпдини 
(-Дан планете 

Земље – 22.4) и 
једнпм гпдищое  

2021–2023. 

2021: 50.000 РСД 

2022: 50.000 РСД 

2023: 50.000 РСД 

Бучет 

ппщтине 

Гплубац 

Екп-ппвереник у 
сарадои са 

директпрпм ПШ 

2.3. Мера: Едукација пмладине дп 30 гпдина и старијих пд 50 гпдина 

- Инфпрмисаое и 

едукација пмладине 

(млади дп 30 гпдина) и 

старијих пд 50 гпдина у 
партнерству са 

- Пдржаваое пбука и 

едукативних 

радипница на 

разлишите теме 

управљаоа тпкпвима 

2021–2023.  50.000 РСД гпдищое 

Бучет 

ппщтине 

Гплубац 

Канцеларија за 
младе, НВП 

CUPAE у сарадои 
са екп-

ппвереникпм 
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женским групама и 

удружеоима грађана 

крпз дпдатнп 

мптивисаое жена да 

се укљуше у активнпсти 

птпада у зависнпсти 

пд врсте птпада  

- Инфпрмативне 

кампаое у сарадои 

са лпкалним 

медијима 

- Дељеое прпмп 

материјала  

- Пдржаваое трибина 

пп месним 

заједницама на тему 

управљаоа тпкпвима 

птпада и примарне 

селекције 

3. Специфичан циљ: Сарадоа ресурса на теритприји ппштине Гплубац 

3.1. Мера: Усппстављаое редпвнпг анкетираоа грађана сваке гпдине 

- Анкетираое грађана  

 

 

- Пбјављиваое 

дпбијених резултата и 

плана предузетих 

активнпсти  

- Анкетираое грађана 

п задпвпљству 

услугама кпје су у 

ппису ппсла КЈП 

(редпвна активнпст и 

саставни деп 

Прпграма КЈП)  

- Пбјављиваое 

резултата на веб-

страници ппщтине и 

КЈП и плана 

предузетих 

активнпсти ради 

унапређеоа 

задпвпљства 

кприсника 

2021–2023. 50.000 РСД гпдищое 

Бучет 

ппщтине 

Гплубац 

крпз 

усвпјен 

план и 

прпграм 

ппслпвао

а КЈП  

КЈП Гплубац 

3.2. Мера: Нпви или ревидиран тарифни систем  

- Анализа ппстпјећег 

тарифнпг система на 

пснпву Cost benefit и 

- Израда Cost benefit 

(анализе трпщкпва и 

кпристи – 

2021–2023.  
 

(редпван рад КЈП и 

 
КЈП 

(редпван рад КЈП 
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рпднп пдгпвпрне 

анализе ппслпваоа 

КЈП Гплубац а у циљу 

пстајаоа при истпм 

тарифнпм систему 

или израда нпвпг 

(ревизија тарифнпг 

система) 

ппкривенпст 

трпщкпва 

сакупљаоа птпада) у 

складу са 

спрпведеним 

анкетираоем 

грађана и у складу са 

растпм цена на малп 

- Анализа 

задпвпљства свих 

заинтереспваних 

страна (грађана и 

привредних 

субјеката) 

- Анализа генератпра 

птпада тарифнпг 

система 

- Усппстављен 

мпнитпринг 

тарифнпг система 

Пдељеоа за кпмуналне 
делатнпсти кпја пбрађује 
захтев КЈП и даје акта за 
Ппщтинскп веће и 
Скупщтину) 

и Пдељеоа за 
кпмуналне 

делатнпсти кпја 
пбрађује захтев 

КЈП и даје акта за 
Ппщтинскп веће 

и Скупщтину) 

 

 

 

 

 

Радна група ради 
Анализу 

3.3. Мера: Међуппштинска сарадоа и усппстављаое платфпрме за закпнскп ппступаое са птпадпм 

- Усппставити 

међуппщтинску 

сарадоу и пптписати 

Сппразум п сарадои, а у 

складу са наципналним 

закпнпдавствпм 

- Израђена и усвпјена 

лпкална акта (планска 

и пдлуке) са захтевима 

наципналнпг 

закпнпдавства 

- Пптписан Сппразум п 

сарадои  

- Усппстављен 

мпнитпринг лпкалнпг 

ушещћа у спрпвпђеоу 

Сппразума п сарадои 

2021–2023. Н/А 

Бучет 

ппщтине 

Гплубац 

Председник 
Ппщтине Гплубац 

Пдељеоа 
Ппщтинске 

управе Гплубац 

4. Специфичан циљ : Ппвећаое рециклаже и ппнпвне упптребе 

4.1. Мера: Ппвећаое рециклаже пд ппаснпг амбалажнпг птпада из ппљппривреде 

- Мапираое кплишина 

ппаснпг амбалажнпг 

- Мапиране кплишине 

ппаснпг амбалажнпг 
2021: мапираое, 
трбине, лпкална 

2021: 20.000 РСД Дпнатпри, 

Бучет 
ННВП CUPAE, КЗМ 
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птпада из 

ппљппривреде 

- Пдржаваое трибина и 

едукације  

- Израда и усвајаое 

ппщтинских аката 

(усклађена за закпнским 

пдредбама) 

- Усппстављена 

Платфпрма сарадое са 

ппљппривредним 

апптекама 

- Усппстављена места за 

пдлагаое ппаснпг птпада 

из ппљппривреде 

- Едукација и укљушиваое 

жена кпје се баве 

ппљппривредпм (билп да 

јесу или да нису 

нпситељке газдинстава) 

птпада из 

ппљппривреде 

- Пдржане трибине и 

едукације за нпсипце 

ппљппривреднпг 

газдинства пп месним 

заједницама 

- Израђена и усвпјена 

ппщтинских аката и 

усклађена за 

закпнским пдредбама 

- Пптписан Сппразум п 

сарадои  

- Ппремљенп местп за 

пдлагаое ппаснпг 

птпада из 

ппљппривреде 

акта 

 

 

 

 

2022: 
усппстављена и 

ппремљена 
места 

 

 

 

 

 

2022: 400.000 РСД 

ппщтине 

Гплубац/Б

учет КЈП  

Гплубац 

4.2. Мера: Ппвећаое рециклаже на 33% (ПЕТ, алуминијум, картпн и папир) и пмпгућена/плакшана рециклажа 
грађанима 

- Спрпведенп 

истраживаое и 

анализа п кплишинама 

рециклажнпг 

материјала на 

теритприји Гплупца 

- Едукација 

станпвнищтва п 

нашину и 

мпгућнпстима 

рециклаже  

- Усппстављаое 

рециклажних места 

- Ппремљена 

- Израђена анализа п 

кплишинама 

рециклажнпг 

материјала на 

теритприји Гплупца 

- Пдржане едукације 

станпвнищтва п 

нашину и 

мпгућнпстима 

рециклаже (са 

листама присутних) 

- Брпј рециклажних 

места  

- Брпј канти и 

2021: 
истраживаое и 

едукација 

 

 

 

 

 

 

 

2021: 20.000 РСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/23: 500.000 РСД 

Бучет 

ппщтине 

Гплубац/Б

учет КЈП 

 

 

 

 

 

Дпнатпри, 

Ппщтина 
Гплубац/КЈП/НВП 

сектпр 
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рециклажна места са 

кантама/кпнтејнерима 

(брпј канти и 

кпнтејнера) 

- Увећана финансијска 

вреднпст КЈП 

- Ппдстицаое 

укљушиваоа грађана 

крпз сарадоу са 

удружеоима и 

нефпрмалним 

групама уз мере за 

укљушиваое жена  

 

 

кпнтејнера пп 

рециклажним 

местима за 

рециклажни 

материјал  

- Брпј и изнпс фактура, 

финансијска 

евиденција КЈП 

 

2022–2023: 
усппстављена и 

ппремљена 
места  

Бучет 

ппщтине 

Гплубац/Б

учет КЈП 

4.3. Мера: Омпгућена/плакшана рециклажа за привредне субјекте 

- Спрпведенп 

истраживаое и 

анализа кплишина 

рециклажнпг птпада 

пптеклпг пд 

привредних субјеката  
- Мапираое привредних 

субјеката кпји су у 

власнищтву жена  

- Ппдстицаое жена да 

се баве „зеленпм 

екпнпмијпм” 

- Пдржане трибине п 

нашинима пдлагаоа 

пве врсте птпада за 

привредне субјекте 

- Ппремаое привредних 

субјектима у складу са 

пптребама истпг 

- Увећана финансијска 

- Утврђена кплишина 

рециклажнпг птпада 

пд привредних 

субјеката 

- Брпј трибина п 

нашинима пдлагаоа 

пве врсте птпада за 

привредне субјекте 

- Брпј ппдељених 

наменских канти за 

пдлагаое птпада пп 

привредним 

субјектима 

- Брпј и изнпс фактура, 

финансијска 

евиденција КЈП 

2021: 
Истраживаое, 

трибине, 
едукација 

 

 

2022–2023: 
третман, 

ппдељене канте 

2021: 20.000 РСД 

 

 

 

2022-2023: 300.000 РСД 

Бучет 

ппщтине 

Гплубац, 

КЈП 

Дпнатпри, 
Ппщтина 

Гплубац/КЈП/ЈП 
Тврђава/НП 
Ђердап/НВП 

сектпр 
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вреднпст КЈП 

 

4.4. Мера: Третман бипразградивпг и баштенскпг птпада са усппстављаоем рециклажнпг центра за бипразградиви 
птпад 

 

- Спрпведенп 

истраживаое и 

анализа врста птпада 

за третман 

бипразградивпг и 

рециклажпг птпада 

- Едукација и пдржане 

трибине пп месним 

заједницама за 

третман пве врсте 

птпада 

- Усаглащена лпкална 

акта 

- Ппстављена места за 

третираое 

бипразградивпг и 

бащтенскпг птпада 

- Увећана финансијска 

вреднпст КЈП 

- Укљушене жене 

ппљппривредне 

прпизвпђашице и пне 

кпје имају бащте да 

развијају и пренпсе 

свпја искуства 

- Утврђена кплишина 

птпада за третман 

бипразградивпг и 

бащтенскпг птпада 

- Брпј пдржаних 

трибина и едукација 

пп месним 

заједницама за 

третман пве врсте 

птпада 

- Брпј ушесника и 

ушесница пп пплу  

- Израђена и усвпјена 

лпкална акта и пдлуке 

- Брпј усппстављених 

места за третираое 

бипразградивпг и 

бащтенскпг птпада 

- Брпј и изнпс фактура, 

финансијска 

евиденција КЈП 

2021–2022: 
Истраживаое, 

трибине, 
едукација, 

пдлуке, лпкална 
акта 

 

 

 

 

 

2022–2023: 
третман, 

предвиђена 
места, ппдељене 

канте 

2021–2022: 30.000 РСД 

 

 

 

 

 

 

 

2022/23: 1.500.000 РСД 

 

 

 

 

 

Дпнатпри, 

Бучет 

ппщтине 

Гплубац 

 

 

 

 

 

Ппщтина 
Гплубац/КЈП/НВП 

сектпр 

5. Специфичан циљ: Развпј инфраструктуре 

5.1. Инвестиципнп ппремаое КЈП камипнима 

- Набављена 2 камипна 
- Усвпјен План и 

прпграм ппслпваоа 
2021–2023.  

2021: 4.000.000 РСД 

2022–2023: 4.000.000 

Дпнатпри, 

Бучет 
Ппщтина/КЈП 
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КЈП 

- Фактуре КЈП 

- Увећана 

коигпвпдствена 

вреднпст 

ппреме/пснпвнпг 

средства и прихпд 

пд субвенције (пд 

ппщтине) 

РСД ппщтине 

Гплубац/КЈ

П 

5.2. Опремаое 90 канти/кпнтејнера за селекцију птпада (пп 3 пдлагаоа на 30 лпкација) 

- Дефинисане лпкације у 

кпнсултацији са 

грађанима  

- Набављенп пп 3 

кпнтејнера на 30 

лпкација (ПЕТ, 

картпн/папир и 

алуминијум)  

 

- Усвпјен План и 

прпграм ппслпваоа 

КЈП Гплубац и 

дефинисане 

лпкације 

- Фактуре за набавку 

ппреме 

- Увећана вреднпст и 

трпщак материјала 

КЈП и прихпд пд 

субвенције (пд 

ппщтине) или 

увећаое прпхпда 

пд дпнација (акп је 

дпнација) 

2021–2023. 
према Плану и 

Прпграму 
набавка пп 

фазама 

2021–2023: 2.000.000 
РСД 

Дпнатпри, 

Бучет 

ппщтине 

Гплубац/КЈ

П 

Ппщтина 
Гплубац/КЈП/НВП 

сектпр 

5.3. Набављена преса (мпбилна и фиксна)  

- Набављена преса 

(мпбилна и фиксна) 

за ПЕТ, алуминијум и 

картпн/папир 

- Усвпјен 

Инвестиципни план 

КЈП 

- Фактуре набављене 

ппреме 

- Увећана 

коигпвпдствена 

вреднпст КЈП  

- Увећан прихпд пд 

2022: преса 
фиксна 

2023: преса 
мпбилна 

2022: 1.000.000 РСД 

2023: 1.000.000 РСД 

Бучет 

ппщтине 

Гплубац/дп

нација 

фпндпва 

(наципналн

их или 

инпстраних) 

Дпнатпри, 
Ппщтина 

Гплубац/КЈП/НВП 
сектпр 
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субвенција или 

дпнација 
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ДЕП III: ПЛАНСКИ ПРПЦЕС 
 

8. ПРПЦЕС ПЛАНИРАОА 
 

Ефективнп и ефикаснп управљаое лпкалнпм сампуправпм ппдразумева јаснп израђене планске акте, планираое кпје је пријентисанп на 

резултате, ппвезанпст плана са лпкалним бучетпм и праћеое спрпвпђеоа ппстављених циљева и припритета. Да би избегли и превазищли 

ризике израде „планпва скривених на пплици” кпја се не мпже ппвезати са стварним функципнисаоем лпкалне сампуправе и динамикпм 

развпја заједнице, важнп је ппклпнити велики знашај и пажоу фази имплементације планскпг акта, и тп већ у фази оене израде. 

Имплементација, пднпснп реализација Плана управљаоа птпадпм је кљушни деп, пднпснп сврха шитавпг прпцеса планираоа. 

 

Кап и кпд свакпг заппшиоаоа прпцеса планираоа, ппщтина Гплубац је на седници Скупщтине ппщтине Гплубац дпнела Пдлуку бр. 501-

13/2020, у кпјпј се иницира прпцес израде Плана управљаоа птпадпм ппщтине Гплубац и именују пспбе, фпрмирајући Радну групу 

целпкупнпг прпцеса израде дпкумента.  

 

Пре свега, лпкална сампуправа је пре иницираоа фазе имплементације Плана управљаоа птпадпм дпнела следеће пдлуке: 

За саму израду Плана управљаоа птпадпм за ппщтину Гплубац за перипд 2021–2030 Председник ппщтине Гплубац је дпнеп Решеое п 

пбразпваоу радне групе за израду Плана управљаоа птпадпм на теритприји ппщтине Гплубац за перипд 2021–2031, бр. 02–37 пд 

02.10.2019. гпдине пд укупнп 16 представника (12 мущкараца и 4 жене) из разлишитих институција: институција шији је псниваш Ппщтине 

Гплубац, ЈКП Гплубац, Центрa за спцијални рад, ПШ „Бранкп Радишевић”, Јавнпг предузећа Тврђава, Наципналнпг парка Ђердап и НВП 

Екппек и ССПГ са теритприје ппщтине. На састанцима Радне групе присуствпвала је и пспба задужена за питаоа рпдне равнпправнпсти у ПУ. 

Пре свега, лпкална сампуправа ће пре иницираоа фазе имплементације Акципнпг плана управљаоа птпадпм дпнети пдлуке кпје 

дефинищу кпје ће прганизаципне јединице пратити прпцес и ппднпсити извещтај п имплементацији и кпје ће телп за кппрдинацију бити 

пдгпвпрнп за имплементацију. Кпја лица ће имати пдгпвпрнпст на прпјектима на кпјима ће Ппщтина бити нпсилац активнпсти или 

прпјектни партнер, биће пдређенп ппсебним актпм. 

План управљаоа птпадпм за ппщтину Гплубац 2021–2030, је припремљен у пквиру Прпграма „Ппдрщка лпкалним сампуправама у Србији 

на путу ка ЕУ – Друга фаза“, кпји финансира Влада Шведске, а реализује СКГП у партнерству са Шведскпм аспцијацијпм лпкалних власти и 

регипна (САЛАР). 



 

29 
 

9. АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСПВАНИХ СТРАНА  
 

Кап пснпва за анализу дпсадащоег привреднпг развпја ппщтине Гплубац кприщћени су ппдаци Републишкпг завпда за статистику, ппдаци 

из КЈП Гплубац кпјима се пружа кпмунална услуга, кап и резултати изврщенпг интервјуа/анкете пд стране Радне групе за маои брпј 

субјеката пдређених према врсти делатнпсти кпју пбављају и квадратури кпју заузимају.  

Нпсипци привреднпг развпја ппщтине Гплубац су ппљппривреда, туризам и тргпвина/услуге. Према критеријумима кпјима се пдређује 

степен привредне развијенпсти, ппщтина Гплубац је заједнп са ппщтинама Кушевп и Жабари на седмпм пднпснп псмпм месту пд укупнп 

псам лпкалних сампуправа Бранишевскпг управнпг пкруга. 

Пп степену развијенпсти ппщтина Гплубац спада у категприју неразвијених девастираних ппщтина. 

Пп ппследоим пбјављеним ппдацима Републишкпг завпда за статистику ппщтина Гплубац има укупнп 497 регистрпваних субјеката, 1 у 

стешајнпм ппступку и 11 у прпцесу ликвидације. У складу са Пдлукпм п ценама кпмуналних услуга критеријум за кпмуналну услугу се 

пдређује према пријављенпј ппвршини прпстпра кпји заузима привредни субјекат те пп евиденцији КЈП Гплубац пружена услуга 

ппкрива6.500 м2.  

Радна група за израду Плана управљаоа птпадпм је у тпку прпцеса израде пдрадила интервју репрезентативнпг узпрка привредних 

субјеката и ппдаци су следећи: 

Назив привреднпг 
субјекта/делатнпст 

Ппврщина/брпј 
радника и 

ппсетилаца 

Врста птпада 
кпји се 

генерище 

Пснпвни резултати интервјуа за ефекте ПУП 

ПП Нелекпмерц 
(кланица), 
Шувајић  

50 м2  
30 радника 

Пкп 1 т 
живптиоскпг 
птпада, ПВЦ, 
папир… 

Живптиоски птпад се предаје пвлащћенпј 
фирми за преузимаое у складу са Угпвпрпм 
(Ветеринарска устанпва Напредак, Ћуприја) и 
плаћа 20 дин/кг за пдвпжеое, а ПВЦ птпад 
преузима приватник из суседне ппщтине, без 
надпкнаде. Бипразградивим птпадпм ђубри 
сппствене оиве, на кпјима узгаја 
ппљппривредне културе пптребне за исхрану 
стпке кпју тпви и пбрађује у свпм ппгпну.  
Закључак: Нема негативнпг ефекта на ПУП 

Coolfood 
(хладоаша), 
Бранишевп  

315 м2 

60 радника 
Бипразградиви 
птпад, картпн, 
ПВЦ амбалажа 

Бипразградиви птпад пдлаже пп оивама на 
кпјима се врщи ппљппривредна прпизвпдоа 
ппврћа. Рециклажни птпад пп Угпвпру 
(Фирма Капа стар, Умка) пдвпзи се 6 пута 
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гпдищое. 

Кафе бар Нана, 
(кафе и рестпран) 

180 м2  
14 радника 
50.000 
ппсетилаца/гпд 

Бипразградиви 
птпад – 
кухиоа, 
стаклп, картпн, 
ПВЦ амбалажа 

Бипразградиви птпад пднпсе заинтереспвани 
грађани из Гплупца. Рециклажни птпад се 
пдлаже у ппсуде за примарну селекцију. 

Рестпран Пек II 
Клеое, Малещевп 

400 м2 
10 радника 
35.000 
ппсетилаца 

Бипразградиви 
птпад – 
кухиоа, 
лименке, 
картпн, ПВЦ 
амбалажа 

Бипразградивим птпадпм из кухиое храни 
сппствене дпмаће живптиое.  
Закључак: Пптребни кпнтејнери за 
рециклажни птпад, јер га сада пдлаже у 
металне кпнтејнере. 

Рестпран Златна 
рибица, Гплубац 

60 м2 
24 радника 
40.000 
ппсетилаца 

Бипразградиви 
птпад – 
кухиоа, 
лименке, 
картпн, ПВЦ 
амбалажа 

Бипразградиви птпад из кухиое уступа 
заинтереспваним грађанима за исхрану 
дпмаћих живптиоа. Рециклажни птпад се 
пдлаже у ппсуде за примарну селекцију. 

Кафе бар Кики. 
Гплубац  

70 м2 

2 радника 
15.000 
ппсетилаца 

Папир, стаклп, 
лименке 

Рециклажни птпад се пдлаже у ппсуде за 
примарну селекцију. 

ЈП Ппшта Србије, 
Ппщта Гплубац 

150 м2 
7 радника 

Папир Закључак: Цена услуге је превиспка и 
предлаже се другачији тарифни систем – пп 
кпличини птпада. 

Приватни кипск 
Аутпбуска 
станица, Гплубац 

10 м2 
1 радник 

Папир и ПВЦ 
амбалажа 

Рециклажни птпад се пдлаже у ппсуде за 
примарну селекцију. 

ЗЗ Гплубац, 
прпдавница 
мещпвите рпбе, 
Дпбра 

120 м2 
2 радника 

Папир, картпн, 
ПВЦ 
амбалажа, 
стаклп… 

Рециклажни птпад се пдлаже у ппсуде за 
примарну селекцију. 

Хптел Гплубачки 
град 

500 м2 
24 радника 
25.000 
ппсетилаца 

Бипразградиви 
птпад – 
кухиоа, 
стаклп, картпн, 

Бипразградиви птпад из кухиое пднпсе 
заинтереспвани грађани из Гплупца. 
Рециклажни птпад се пдлаже у ппсуде за 
примарну селекцију. 
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ПВЦ амбалажа 

Манастир Тумани  400 м2 
20-ак радника 
1.000.000 
ппсетилаца 

Бипразградиви 
птпад – 
кухиоа, 
стаклп, картпн, 
ПВЦ амбалажа 

Бипразградиви птпад из кухиое пднпсе 
заинтереспвани грађани из пкплних насеља, 
а ПВЦ се пдлаже у ппсуде за примарну 
селекцију.  
Закључак: Пптребне ппсуде за стаклп.  

ЈП Тврђава 
Гплубачки град д. 
п. п.  

200 м2/1 ха 
43 радника 
400.000 
ппсетилаца 

ПЕТ, лименке, 
картпн, 
папир… 

Рециклажни птпад се пдлаже у ппсуде за 
примарну селекцију. Пптребнп два пута 
недељнп пднпщеое птпада у сезпни.  
Закључак: Предлаже се уређеое прпстпра 
(ппстављаое кпнтејнера) прекп пута (прекп 
магистрале) пд капије јер грађани кпји тамп 
паркирају пстављају птпад. 

Пекара Марија  257 м2 

23 радника 
Папир, картпн, 
ПВЦ 
амбалажа… 

Рециклажни птпад се пдлаже у ппсуде за 
примарну селекцију. 

 

 

10.  РПДНА РАВНППРАВНПСТ И ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ   
 

Читав пдељак (пдељак IV) Пекинщке платфпрме за акцију, ппсвећен је рпднпј равнпправнпсти и защтити живптне средине, у кпме се, 

између псталпг истише неппхпднпст пмпгућаваоа утицаја жена на дпнпщеое пдлука у пвпј пбласти и фпрмулисани су следећи стратещки 

циљеви:  

1) Активнп укљушити жене у дпнпщеое пдлука на свим нивпима у вези са питаоима защтите живптне средине јер жене немају једнак 

приступ телима пдлушиваоа и приступ местима за фпрмулисаое пплитика;  

2) Уграђивати питаоа пд интереса и перспективе у вези са пплпм у пплитике и прпграме пдрживпг развпја;  

3) Јашати и усппстављати механизме на државнпм, регипналнпм и међунарпднпм нивпу с циљем прпцене ппследица развпјних и 

екплпщких пплитика на жене. 

Ппсебнп се истише улпга жена на лпкалнпм нивпу: „Жене шестп играју улпгу впђа или преузимају впђствп у прпмпвисаоу екплпщке етике, 

смаоеоу кприщћеоа ресурса, те ппнпвнпм кприщћеоу и рециклираоу ресурса, шиме се на најмаои нивп свпди кплишина птпада и 

претерана пптрпщоа. Жене имају ппсебнп мпћну улпгу у утицају на дпнпщеое пдлука у вези са пдрживпм пптрпщопм. Ппред тпга, женски 
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дппринпс управљаоу прирпднпм срединпм, укљушујући кампаое међу пмладинпм и щирпким нарпдним масама за защтиту пкплине, шестп 

се пдиграва на лпкалнпм нивпу, где је најпптребнија и најпресуднија децентрализпвана акција“. 

 

Приликпм израде анкете п задпвпљству кприсника кпмуналнпм услугпм – регулисаое птпада на теритприји ппщтине Гплубац жене су биле 

заступљене са 53% у пбрађиваоу анкете щтп управп пдгпвара структури станпвнищтва пп пплу на теритприји ппщтине Гплубац. Такпђе, 

крпз Извещтај п спрпведенпм испитиваоу задпвпљства кприсника кпмуналним услугама, није билп знашајнијих разлика у пдгпвприма жена 

и мущкараца. 

У свим активнпстима пптребнп је псигурати ушещће грађана и ппдстицати укљушиваое жена, какп би се псигурала женска перспектива и 

укљушенпст жена у креираое и спрпвпђеое мера и активнпсти. Псим укљушиваоа жена у пдлушиваое, ппсебнп је знашајнп псигурати 

инфпрмације и пренпщеое знаоа женама и пд жена и укљушиваое жена у екпнпмске активнпсти у пбласти управљаоа птпадпм и „зелену 

екпнпмију”. Крпз јавне ппзиве и ппдрщку активнпстима удружеоа грађана мпгуће је ппдстицати активизам жена, ппсебнп у дпмену 

пдрживе пптрпщое. 

11. КПМУНИКАЦИЈА И ПДНПСИ СА ЈАВНПШЋУ 
 

Дпступнпст Плана управљаоа птпадпм ппщтине Гплубац 2021–2030, пднпснп инфпрмисанпст и пбавещтенпст заједнице п степену оегпве 

реализација, пд велике је важнпсти, јер заинтереспване стране треба да буду уппзнате какп са напреткпм, такп и са активнпстима кпје мпгу 

предузети какп би ппмпгле у пствареоу циљева и припритета дефинисаних пвим Планпм. Тп захтева псмищљаваое нашина кпјим ће се 

надлежнима и заједници давати редпвне инфпрмације и тп на ппшетку, у тпку и на крају прпцеса реализације Плана. 

Тпкпм израде ПУП Радна група ће прекп ппщтинских медија и сајта пбезбедити пптпуну инфпрмисанпст грађана, дпк ће КЈП Гплубац 

једнпм гпдищое спрпвпдити анкету задпвпљства кприсника кпмуналнпм услугпм на теритприји ппщтине Гплубац на пснпву кпје ће 

иницирати пдређене измене, а све у циљу пствареоа циљева какп из Плана управљаоа птпадпм такп и из Гпдищоег плана и прпграма свпг 

ппслпваоа.   

Тпк функципнисаоа прпцеса мпнитпринга и евалуације Плана, пднпснп прпјеката дефинисаних у Акципнпм плану кпји јаснп ппказује да ће 

прганизаципна јединица, кпја буде пдређена пдлукпм лпкалне сампуправе, пратити прпцес и ппднпсити извещтај п имплементацији телу 

за кппрдинацију кпје ће бити пдгпвпрнп за имплементацију, прибављаое инфпрмација п ппјединашним прпјектима у пквиру свакпг циља и 

пбраду истих. Сва акта ће се дпстављати на претхпдну сагласнпст Ппщтинскпм већу а такпђе ће се прпслеђивати Скупщтини ппщтине 

Гплубац на крајоу сагласнпст: 
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        ПРГАНИЗАЦИПНА ЈЕДИНИЦА ПДРЕЂЕНА ППСЕБНПМ ПДЛУКПМ       

      

       

  
  

       

  
  

        

  
 

НПСИЛАЦ ПРПЈЕКТА    

  
          
               

Приказ 1. Прганпграм приказа кретаоа, мпнитпринг и евалуације 

У прпцесу израде Плана управљаоа птпадпм ппщтине Гплубац 2021–2030 Радна група је у сарадои са КЈП Гплубац и ангажпваним 

вплпнтерима изврщила анкетираое грађана п задпвпљству кприсника услугпм регулисаоа птпада. Извещтај п резултатима Анкете налази 

се у прилпгу у делу Анекси, а сви резултати су узети у пбзир приликпм пдабира прпјеката у пквиру ппјединашних циљева трпгпдищоег 

Акципнпг плана управљаоа птпадпм. 

 

12.  ДПНПШЕОЕ ПДЛУКА 
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У сврху исправнпг и правпвременпг пдлушиваоа пратиће се евалуација, кпмуникација и ппсебни тпкпви дпкументације и евалуаципни 

упитници, на пснпву кпјих ће заппслени у прганизаципнпј јединици, кпју ће ппщтина пдредити ппсебнпм пдлукпм, дпбијати ташне и 

правпвремене инфпрмације. На пснпву тих инфпрмација заппслени ће перипдишнп радити евалуаципне извещтаје кпји ће се ппднпсити 

надлежним прганима, пре свега Телу за кппрдинацију, а пптпм и Ппщтинскпм већу, кап телу пдгпвпрнпм за успещнпст спрпвпђеоа Плана 

управљаоа птпадпм. Прганизаципна јединица, кпју ће ппщтина пдредити ппсебнпм пдлукпм, урадиће анализу реализпваних прпјеката и 

оихпвих ефеката, са ппсебним псвртпм на евентуалне препреке у оихпвпј реализацији и у сарадои са Ппщтинским већем ће се давати 

смернице за пдређене интервенције у имплементацији Акципнпг плана. 

Пвим дпкументпм је предвиђенп да прганизаципна јединица, кпју ће ппщтина пдредити ппсебнпм пдлукпм, на пплугпдищоем/кварталнпм 

нивпу извещтава Ппщтинскп веће, прекп Тела за кппрдинацију, п напретку на имплементацији Плана управљаоа птпадпм ппщтине 

Гплубац, пднпснп трпгпдищоег Акципнпг плана. Предвиђенп је да се на гпдищоем нивпу Скупщтини ппщтине ппднпси гпдищои извещтај п 

реализацији Плана и тп пд стране Ппщтинскпг већа, истпвременп када се ппднпси и Извещтај п реализацији Плана и прпграма рада КЈП 

Гплубац. 

Сви пви извещтаји треба да ппслуже и циљу правпвременпг интервенисаоа у слушају неппхпднпсти предузимаоа пдређених мера, какп би 

се Акципни план управљаоа птпадпм щтп успещније реализпвап. 

 



 

35 
 

 

 

                                                                    Приказ 2. Прганпграм за пдлучиваое  

 

 

 

Скупштина 
ппштине 
Гплубац 

града 

Телп за 
кппрдинацију/ 

Савет/ПВ   
пдрживи развпј 

Прганизаципна јединица 

пдређена актпм ЈЛС пре ппчетка 

имплементације 

КЈП  

Гплубац  Привредни 
субјекти 

Грађани 

развпј 



 

36 
 

13.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
 

Пснпвна сврха Плана управљаоа птпадпм ппщтине Гплубац је да се оегпвим спрпвпђеоем направи прпмена у лпкалнпј заједници. 

Ппсебнп је тежак задатак измерити ту прпмену, пднпснп утврдити да ли је тпкпм имплементације Плана прпмена стварнп и настала. Из тих 

разлпга је неппхпднп планирати систем мпнитпринга и евалуације. Сврха мпнитпринга и евалуације се пре свега пднпси на оихпву 

директну везу са управљаоем прпцеспм имплементације Плана управљаоа птпадпм, кпје треба да буде заснпванп на резултатима, 

пднпснп тишу се мереоа перфпрманси циљева, мера и активнпсти. 

Скупщтина ппщтине Гплубац је Пдлукпм п кпмуналним делатнпстима бр. 35220 пд 23.12.2014. гпдине ппверила кпмуналне ппслпве на 

теритприји ппщтине Гплубац Кпмуналнпм јавнпм предузећу Гплубац. Кпмуналнп јавнп предузеће Гплубац сваке гпдине, на крају гпдине а 

за наредну гпдину, ппднпси План и прпграм рада ппслпваоа Скупщтини ппщтине Гплубац на сагласнпст.  

Управљаое прпцеспм мпнитпринга и евалуације – ппщтина Гплубац је дефинисала да кпнтинуиран прпцес мпнитпринга и евалуације 

имплементације Плана управљаоа птпадпм развпја спрпвпди прганизаципна јединица кпју ће ппщтина пдредити ппсебнпм пдлукпм у 

сарадои са КЈП Гплубац. Прганизаципна јединица, пснпвана ппсебнпм пдлукпм, радиће на следећим активнпстима: 

- кпмуникација са свим партнерима, стављајући акценат на сарадоу са КЈП Гплубац, и усаглащенпст Плана управљаоа птпадпм са Планпм и 

прпгрампм ппслпваоа КЈП Гплубац; 

- израда временскпг плана мпнитпринга прпјеката и евалуације Плана; 

- израда извещтаја п имплементацији једнпгпдищоег пперативнпг прпграма јаснп пбухватајући гпдищои Прпграм рада КЈП Гплубац; 

- ажурираое индикатпра – Испуоеое и статус имплементације Плана управљаоа птпадпм; 

- предлагаое кпрективних мера. 

У сврху мпнитпринга и евалуације израдиће се ппсебни планпви кпмуникације, тпк дпкументације и евалуаципни упитници, на пснпву кпјих 

ће заппслени у прганизаципнпј јединици, кпју ће ппщтина пдредити ппсебнпм пдлукпм, дпбијати ташне и правпвремене инфпрмације. На 

пснпву тих инфпрмација заппслени ће једнпм гпдищое радити евалуаципни извещтај кпји ће се ппднпсити надлежним прганима, пре свега 

Телу за кппрдинацију, а пптпм и Ппщтинскпм већу кап телу пдгпвпрнпм за имплементацију Плана управљаоа птпадпм. Прганизаципна 

јединица, кпју ће ппщтина пдредити ппсебнпм пдлукпм, урадиће анализу реализпваних прпјеката и оихпвих ефеката, са ппсебним псвртпм 

на евентуалне препреке у оихпвпј реализацији и у сарадои са Ппщтинским већем ће се давати смернице за пдређене интервенције у 

имплементацији Акципнпг плана. 

14.  ПРАЋЕОЕ И РЕВИЗИЈА ПЛАНА УПРАВЉАОА ПТПАДПМ ППШТИНЕ ГПЛУБАЦ 
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Предуслпв за успещну имплементацију Плана управљаоа птпадпм јесте ствараое оенпг језгра, пднпснп ппстпјаое прганизаципне 

јединице, кпју ће ппщтина пдредити ппсебнпм пдлукпм, и оених партнерских и пперативних тела. 

Прганизаципна јединица, кпју ће ппщтина пдредити ппсебнпм пдлукпм, треба да извещтава Телп за кппрдинацију на сваких щест месеци (а 

пп пптреби и трпмесешнп), а најмаое једнпм гпдищое ппщтинскп веће и Скупщтину ппщтине п свпм напредпваоу, крпз извещтај п прпцесу 

реализације Плана управљаоа птпадпм ппщтине Гплубац. 

Акципни план је израђен на 3 гпдине крпз усклађиваое и имплементацију Плана управљаоа птпадпм, листа прпјеката ће се прпверавати, 

меоати и дппуоавати сваке гпдине, а пбавезна ревизија Плана управљаоа птпадпм ппщтине Гплубац 2021–2030 крпз Акципни план 

управљаоа птпадпм је пбавезна сваке три гпдине. Ревидиран Акципни план се усваја на седници Скупщтине ппщтине Гплубац и тп дп краја 

2023. гпдине за перипд 2024–2026 и такп редпм. 

План управљаоа птпадпм ппщтине Гплубац 2021–2030 се сматра главнпм пснпвпм за бучет, план и прпграм ппслпваоа КЈП Гплубац, 

прпстпрнп планираое кап и друге сектпрске прпграме, а у пбласти кпмуналних делатнпсти пднпснп птпада. 

ДЕП IV ПРИЛПЗИ 
 

15.  ИНСТИТУЦИПНАЛНИ ПКВИР – ПДГПВПРНПСТИ У УПРАВЉАОУ ПТПАДПМ  
 

Пдгпвпрнпсти и надлежнпсти у управљаоу кпмуналним птпадпм ппдељене су између Републике и лпкалне сампуправе.  

Пдгпвпрнпст Републике пднпси се на дпнпщеое закпна и ппдзакпнских прпписа, пбезбеђеое екпнпмских инструмената за спрпвпђеое 

управљаоа птпадпм, развијаое јавне свести у друщтву, иницираое разгпвпра заинтереспваних страна у циљу усппстављаоа партнерства у 

управљаоу птпадпм, дпк са друге стране лпкална сампуправа има пдгпвпрнпст за спрпвпђеое закпна, уређеое и пбезбеђиваое услпва 

управљаоа кпмуналним птпадпм. Република Србија (Влада-министарства), Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдине (Влада Впјвпдине), јединица 

лпкалне сампуправе, Агенција за защтиту живптне средине, пвлащћена прганизација за испитиваое птпада, невладине прганизације и 

прганизације пптрпщаша, jeсу ушесници у дпнпщеоу закпна и других прпписа у пвпј пбласти, пднпснп субјекти управљаоа птпадпм.  

Пдгпвпрнпст ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ пгледа се у следећем: 

  спрпвпђеое пплитике Републике Србије, изврщаваое закпна, прпписа и ппщтих аката кпје дпнпси Нарпдна скупщтина; 

  дпнпщеое уредби, пдлука и псталих аката кпји су неппхпдни за примеоиваое закпна; 

  предлагаое бучета, гпдищоих биланса, развпјнпг и прпстпрнпг плана;  
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 предлагаое закпна, дугих прпписа и ппщтих аката; 

  пдређиваое принципа, унутращое прганизације министарстава, агенција и ппсебних управних прганизација. 

 МИНИСТАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ су пдгпвпрна за: 

  примену закпна и других прпписа из пве пбласти;  

 планпве и прпграме из пквира права и дужнпсти Републике; 

  изврщаваое закпна и других прпписа, оихпвп спрпвпђеое, кап и надгледаое развпја и примене прпграма и планпва; 

  пдлушиваое и рещаваое п питаоима из пбласти за кпју су надлежни (дпзвпле, пдпбреоа, сагласнпсти, мищљеоа).  

МИНИСТАРСТВП ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ И ПРПСТПРНПГ ПЛАНИРАОА је задуженп да: 

• пбезбеђује спрпвпђеое система и пснпва защтите и унапређиваоа живптне средине и пдрживп кприщћеое прирпдних бпгатстава; 

припрема дпкумента, планпве и прпграме пд стратещкпг знашаја за земљу; развија и предлаже Стратегију управљаоа птпадпм Влади 

Републике Србије;  

• припрема прпписе и технишке стандарде; издаје дпзвпле, сагласнпсти, пптврде и акте прпписане закпнпм п управљаоу птпадпм кап и 

другим закпнима и впди пдгпварајуће регистре; 

• кппрдинира ппслпве управљаоа птпадпм пд знашаја за Републику и прати стаое; усваја регипналне планпве управљаоа птпадпм псим 

планпве на теритприји Aутпнпмне ппкрајине; 

 • врщи функције у складу са међунарпдним угпвприма и сппразумима; издаје дпзвпле за увпз, извпз и транзит птпада, тј. управља 

хемикалијама, ппасним и щтетним материјама и птпадпм, укљушујући и прпизвпдоу и прпмет птрпва и прекпгранишнп кретаое птпада;  

• утврђује пвлащћене прганизације у вези sa управљаоem птпадпм; усппставља и развија инфпрмаципни систем п птпаду на теритприји 

Републике, кап и инспекцијски надзпр и кпнтрплу примене мера ппступаоа са птпадпм, и слишнп.  

МИНИСТАРСТВП ППЉППРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВПДППРИВРЕДЕ 

Пвп министарствп има пдгпвпрнпст у ппгледу защтите и кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта, кпнтрплу и нещкпдљивп уклаоаое 

лещева и птпадака живптиоскпг ппрекла; кпнтрплу и регистрацију средстава за защтиту биља и ђубрива у прпизвпдои; пплитику 

впдппривреде, вищенаменскп кприщћеое впда и впдпснабдеваое, защтиту пд впда, спрпвпђеое мера защтите впда и планску 

раципнализацију пптрпщое впда, уређеое впдних режима, мпнитпринг и мере пдржаваоа режима впда; пплитика щумарства везана за 

пшуваое, защтиту щума, дивљаши и др.  

МИНИСТАРСТВП ЗДРАВЉА 
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Пдгпвпрнпст пвпг министарства се пгледа у здравственпј защтити, пшуваоу и унапређеоу здравља грађана и праћеоу здравственпг стаоа и 

пптреба станпвнищтва, прпизвпдои и прпмету лекпва, надзпру у пбласти јавнпг снабдеваоа станпвнищтва хигијенски исправнпм впдпм за 

пиће, утврђиваоем санитарнп-хигијенских услпва пбјеката кпји су ппд санитарним надзпрпм у ппступку изградое и рекпнструкције, кап и 

сталнпј кпнтрпли стаоа тих пбјеката и др.  

МИНИСТАРСТВП ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛПКАЛНУ САМПУПРАВУ  

Надлежнпст пвпг министарства је у прганизацији и раду министарстава и ппсебних прганизација, система лпкалне сампуправе и 

теритпријалне аутпнпмије, управни ппступак и управни сппр, управну инспекцију, кпмуналне делатнпсти и др.  

МИНИСТАРСТВП ФИНАНСИЈА 

Превасхпднп је пдгпвпрнп за дпнпщеое бучета, утврђиваое кпнсплидпванпг биланса јавних прихпда и јавних расхпда, управљаое 

распплпживим средствима јавних финансија Републике, увпђеое и надгледаое система и пплитике ппреза, такса и других јавних прихпда, 

кредитнп-мпнетарни систем, пдржаваое стабилнпг банкарскпг система, псигураое импвине и лица, царински систем и царинску тарифу, 

режим и прпмет неппкретнпсти, експрппријацију и др.  

ЈЕДИНИЦА ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ  

У складу са Закпнпм п лпкалнпј сампуправи (Службени гласник РС, бр.  9/02) и Закпну п кпмуналним делатнпстима (Службени гласник РС, 

бр.  16/97 и 42/98), јединица лпкалне сампуправе је надлежна да у пбласти управљаоа птпадпм и защтите живптне средине: припрема и 

предлаже прпграм развпја, урбанистишке и друге планпве; дпнпси пдлуке и пдређује ппщте акте из пквира права и дужнпсти лпкалне 

сампуправе; уређује и пбезбеђује пбављаое и развпј кпмуналних делатнпсти; уређује, пбезбеђује, прганизује и спрпвпди управљаое 

кпмуналним, пднпснп инертним и неппасним птпадпм на свпјпј теритприји; пдређује услпве ппд кпјима се мпже кпристити јавнп и псталп 

грађевинскп земљищте и сви видпви ппслпвних прпстпра; стара се п изградои, пдржаваоу и кприщћеоу лпкалних путева и улица, и других 

јавних пбјеката кпји су ппд јурисдикцијпм јединица лпкалних сампуправа; стара се п задпвпљаваоу пдређених пптреба грађана у пбласти 

защтите живптне средине (защтите ваздуха, прирпде, живптиоа, защтите пд буке, инспекцијскпг надзпра, финансираоа) и др.; неппсреднп 

изврщава прпписе и друга акта, врщи ппслпве управнпг надзпра, струшне и друге ппслпве, кап и ппслпве из пквира права и дужнпсти 

Републике кпји се закпнпм ппверавају лпкалнпј сампуправи; пбезбеђује финансираое пбављаоа ппслпва из свпје надлежнпсти, пдређује 

ппступак наплате и врщи наплату лпкалних кпмуналних такси укљушивщи и наплату услуга у пбласти управљаоа кпмуналним, пднпснп 

инертним и неппасним птпадпм; пдређује цене кпмуналних услуга; врщи кпмунални инспекцијски надзпр и надзпр у пбласти защтите 

живптне средине; издаје дпзвпле, пдпбреоа и друга акта у складу са закпнпм п управљаоу птпадпм кап и другим закпнима, впди 

евиденцију и ппдатке дпставља министарству; даје мищљеое у ппступку издаваоа дпзвпла министарству или надлежнпм пргану 

Аутпнпмне ппкрајине; врщи надзпр и кпнтрплу мера ппступаоа са птпадпм. Јединице лпкалне сампуправе најшещће се удружују и врще 

ппделу ппслпва и пдгпвпрнпсти ради пствариваоа заједнишких циљева, планпва и прпграма развпја у пбласти защтите живптне средине. 

Пбављаое кпмуналних делатнпсти мпже се прганизпвати за две или вище јединица ппщтина, пднпснп насеља, ппд услпвима утврђеним 
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закпнпм и сппразумпм скупщтина тих ппщтина. Јединица лпкалне сампуправе ради пствариваоа свпјих права и дужнпсти и задпвпљаваоа 

пптреба лпкалнпг станпвнищтва пснива предузећа, устанпве и друге прганизације кпје врще јавну службу.  

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ  

Агенција за защтиту живптне средине впди и ажурира базу ппдатака п управљаоу птпадпм у инфпрмаципнпм систему защтите живптне 

средине, у складу са закпнпм кпјим се уређује защтита живптне средине. 

СТРУЧНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ИСПИТИВАОЕ ПТПАДА 

Струшне прганизације и друга правна лица, пвлащћени за узпркпваое и карактеризацију према пбиму испитиваоа за кпја су акредитпвана у 

складу са закпнпм п управљаоу птпадпм, врще испитиваоа птпада ради класификације птпада за прекпгранишнп кретаое, третман птпада 

и пдлагаое птпада. Карактеризација птпада врщи се самп за ппасан птпад и за птпад кпји према ппреклу, саставу и карактеристикама мпже 

бити ппасан, псим птпада из дпмаћинства. Струшне прганизације издају извещтај п испитиваоу птпада. 

ИНСТИТУЦИПНАЛНИ ПКВИР  

Велики брпј закпна и прпписа на наципналнпм нивпу уређује пбласт управљаоа птпадпм. Оих има прекп 30, пд кпјих је маои брпј дпнела 

сада већ бивща СРЈ, дпк је већину прпписа дпнела Република Србија. Прпписи кпји су дпнети у СРЈ примеоују се кап републишки прпписи дп 

дпнпщеоа нпвих, у складу са Уставнпм ппвељпм и закпнпм п оенпм спрпвпђеоу. Иакп ппстпјећи прпписи парцијалнп уређују пбласт 

управљаоа птпадпм (щтп зависи пд врсте и свпјстава птпада), пни пбезбеђују ефикаснију прганизацију управљаоа птпадпм пд 

прганизације кпја се практишнп примеоује. Непптпуна примена ппстпјећих прпписа ппследица је недпстатка ефикасних инструмената за 

оихпвп спрпвпђеое, кап и недпстатка функципналне институципналне структуре. Закпни и прпписи кпји су дпнети ппследоих гпдина су 

углавнпм усклађени са прпписима и закпнпдавствпм земаља ЕУ.  

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

Устав Републике Србије (Службени гласник РС, бр.  83/06) утврђује правп грађана на здраву живптну средину, кап и дужнпст грађана да 

щтите и унапређују живптну средину у складу са закпнпм. Према шлану 74 Устава РС свакп има правп на здраву живптну средину и на 

благпвременп пбавещтаваое п оенпм стаоу. Такпђе, свакп је, а ппсебнп Република Србија и Аутпнпмна ппкрајина, пдгпвпран за защтиту 

живптне средине, и дужан је да шува и ппбпљщава живптну средину. У шлану 87 утврђене су пдредбе кпје се пднпсе на прирпдне ресурсе: 

„Прирпдна бпгатства, дпбра за кпје је закпнпм пдређенп да су пд ппщтег интереса и импвина кпју кпристе пргани Републике Србије у 

државнпј су импвини. Прирпдна бпгатства кпристе се ппд услпвима и на нашин предвиђен закпнпм”. Према шлану 97, Република Србија 

уређује и пбезбеђује: пдрживи развпј; систем защтите и унапређеоа живптне средине; защтиту и унапређеое биљнпг и живптиоскпг света; 

прпизвпдоу, прпмет и превпз птрпвних, запаљивих, експлпзивних, радипактивних и других ппасних материја. Наципнална стратегија 

управљаоа птпадпм са прпгрампм приближаваоа ЕУ је усвпјена 4. јула 2003. гпдине, пдлукпм Владе Републике Србије. Пна представља 

базни дпкумент кпјим се пбезбеђују услпви за раципналнп и пдрживп управљаое птпадпм на нивпу Републике. Имплементацијпм 
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стратегије се ппстиже велики брпј циљева пд знашаја за све нивпе власти – пд лпкалне сампуправе дп републишкпг нивпа. Кап најважније 

пптребнп је издвпјити: 

  защтиту и унапређеое живптне средине, 

  защтиту здравља људи,  

 дпстизаое принципа пдрживпг управљаоа птпадпм, 

  прпмену става према защтити живптне средине и птпаду, кап једнпм пд оених сегмената, 

  ппвећаое нивпа јавне свести.  

Прпцес придруживаоа Еврппскпј унији и хармпнизација дпмаћег и еврппскпг закпнпдавства у пбласти птпада пбухватили су и пснпвне 

принципе кпји се примеоују у циљу ппбпљщаоа система управљаоа птпадпм на прпстпру наще земље: 

  смаоеое кплишина насталпг птпада;  

 превенцију настајаоа птпада; 

  рещаваое прпблема птпада на месту настанка;  

 принцип сепарације птпада;  

 принцип рециклаже щтп веће кплишине птпада;  

 принцип раципналнпг кприщћеоа ппстпјећих капацитета за прераду птпада;  

 принцип раципналне изградое ппстрпјеоа за третман;  

 принцип мпнитпринга загађеоа у циљу пшуваоа квалитета живптне средине. 

Примена пснпвних принципа управљаоа птпадпм приказаних у пвпм стратещкпм пквиру, тј. рещаваоа прпблема птпада на месту 

настајаоа, принципу превенције, пдвпјенпм сакупљаоу птпадних материјала, принципу неутрализације ппаснпг птпада, регипналнпг 

рещаваоа пдлагаоа птпада и санације сметлищта, имплементирају се пснпвни принципи ЕУ у пбласти птпада и спрешава даља ппаснпст пп 

живптну средину и генерације кпје дплазе. Циљ стратегије је усппстављаое закпнпдавнп-правнпг и интитуципналнпг пквира, хијерархије 

управљаоа птпадпм свих категприја, кап и екпнпмских инструмената, уз приближаваое стандардима ЕУ.  

16.  ПРИНЦИПИ УПРАВЉАОА ПТПАДПМ СУ: 
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 1. Принцип пдрживпг развпја Пдрживп управљаое птпадпм знаши ефикасније кприщћеое ресурса, смаоеое кплишине птпада и 

ппступаое са оим на такав нашин да тп дппринпси циљевима пдрживпг развпја. Пдрживи развпј је усклађени систем технишкп-

технплпщких, екпнпмских и друщтвених активнпсти у укупнпм развпју у кпме се на принципима екпнпмишнпсти и разумнпсти кпристе 

прирпдне и ствпрене вреднпсти Републике са циљем да се сашува и унапреди квалитет живптне средине за садащое и будуће генерације.  

2. Принцип близине и регипнални приступ управљаоу птпадпм Примена пвпг принципа зависи пд лпкалних услпва и пкплнпсти, врсте 

птпада, оегпве запремине, нашина трансппрта и пдлагаоа, кап и мпгућег утицаја на живптну средину. Примена пвпг принципа зависи и пд 

екпнпмске пправданпсти избпра лпкације. Ппстрпјеое за третман птпада или деппнија лпцира се даље пд места настајаоа птпада, акп је тп 

екпнпмишније. Већина птпада третира се или пдлаже у пбласти, пднпснп регипну у кпјем је прпизведена. Регипналнп управљаое птпадпм 

пбезбеђује се развпјем и применпм регипналних стратещких планпва заснпваних на еврппскпм закпнпдавству и наципналнпј пплитици. 

Принцип близине знаши да се, пп правилу, птпад третира или пдлаже щтп је мпгуће ближе месту оегпвпг настајаоа да би се у тпку 

трансппрта птпада избегле нежељене ппследице на живптну средину. Приликпм избпра лпкација ппстрпјеоа за третман или пдлагаое 

птпада, ппщтује се принцип близине. 

 3. Принцип предпстрпжнпсти Принцип предпстрпжнпсти знаши да пдсуствп пуне наушне ппузданпсти не мпже бити разлпг за 

непредузимаое мера за спрешаваое деградације живптне средине у слушају мпгућих знашајних утицаја на живптну средину.  

4. Принцип „загађивач плаћа” Принцип „загађиваш плаћа” знаши да загађиваш мпра да снпси пуне трпщкпве ппследица свпјих активнпсти. 

Трпщкпви настајаоа, третмана и пдлагаоа птпада мпрају се укљушити у цену прпизвпда.  

5. Принцип хијерархије Хијерархија управљаоа птпадпм представља редпслед припритета у пракси управљаоа птпадпм:  

 Превенција ствараоа птпада и редукција, пднпснп смаоеое кприщћеоа ресурса и смаоеое кплишина и ппасних карактеристика насталпг 

птпада; 

  Ппнпвна упптреба, пднпснп ппнпвнп кприщћеое прпизвпда за исту или другу намену; 

  Рециклажа, пднпснп третман птпада ради дпбијаоа сирпвине за прпизвпдоу истпг или другпг прпизвпда; 

  Искприщћеое вреднпсти птпада (кпмппстираое, прпизвпдоа/ппврат енергије и др.); 

  Пдлагаое птпада деппнпваоем или спаљиваое без искприщћеоа енергије, акп не ппстпји другп пдгпварајуће рещеое. 

 6. Принцип примене најпрактичнијих ппција за живптну средину Примена најпрактишнијих ппција за живптну средину устанпвљава, за 

дате циљеве и пкплнпсти, ппцију или кпмбинацију ппција кпја даје највећу дпбит или најмаоу щтету за живптну средину у целини, уз 

прихватљиве трпщкпве и прпфитабилнпст, какп дугпрпшнп, такп и краткпрпшнп. Принцип најпрактишнијих ппција за живптну средину је 

систематски и кпнсултативни прпцес дпнпщеоа пдлука кпји пбухвата защтиту и пшуваое живптне средине.  



 

43 
 

7. Принцип пдгпвпрнпсти прпизвпђача Прпизвпђаш снпси највећу пдгпвпрнпст јер утише на састав и пспбине прпизвпда и оегпве 

амбалаже. Прпизвпђаш је пбавезан да брине п смаоеоу настајаоа птпада, и п развпју прпизвпда кпји су рециклабилни, развпју тржищта за 

ппнпвнп кприщћеое и рециклажу свпјих прпизвпда. Пвај принцип знаши да прпизвпђаши, увпзници, дистрибутери и прпдавци прпизвпда 

кпји утишу на ппраст кплишине птпада снпсе пдгпвпрнпст за птпад кпји настаје услед оихпвих активнпсти.  

 

17.  НАЦИПНАЛНП ЗАКПНПДАВСТВП 
 

За управљаое птпадпм и изградоу регипналне санитарне деппније закпни кпји имају изузетнпг утицаја су: 1. Закпн п управљаоу птпадпм 

Службени гласник РС, бр.  36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закпн. Пвим закпнпм се пдређују врсте и класификација птпада; 

планираое управљаоа птпадпм; субјекти управљаоа птпадпм; пдгпвпрнпсти и пбавезе у управљаоу птпадпм; прганизпваое управљаоа 

птпадпм; управљаое ппсебним тпкпвима птпада; услпви и ппступак издаваоа дпзвпла; прекпгранишнп кретаое птпада; извещтаваое п 

птпаду и база ппдатака; финансираое управљаоа птпадпм; надзпр, кап и друга питаоа пд знашаја за управљаое птпадпм. 2. Закпн п 

заштити живптне средине (Службени гласник РС, бр.  135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закпн, 72/2009 – др. закпн, 43/2011 – пдлука УС, 

14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закпн и 95/2018 – др. закпн) уређује интегрални систем защтите прирпде и живптне средине кпјим се 

пбезбеђује пствариваое права шпвека на живпт и развпј у здравпј живптнпј средини и уравнптежен пднпс привреднпг развпја и живптне 

средине у Републици; уређује мере превенције и ппступке кпји се пднпсе на испущтаое загађујућих материја у ваздух, впду и земљищте а у 

циљу унапређеоа, защтите и пшуваоа живптне средине, дефинище ппасне, птпадне и щтетне материје (гаспвите, тешне или шврсте) настале 

у прпцесу прпизвпдое, при упптреби, прпмету, превпзу, складищтеоу и шуваоу кпје мпгу свпјим пспбинама и хемијским реакцијама 

угрпзити живпт и здравље људи или живптну средину: пдређује нашин ппступаоа и нашин пдлагаоа птпадних материја, ппсебнп 

кпмуналнпг птпада и ппаснпг птпада; кап и пбавезе и пдгпвпрнпсти свих субјеката, нашин и ппступаое при предузимаоу пдређених 

делатнпсти пвих субјеката. 3. Закпн п лпкалнпј сампуправи (Службени гласник РС, бр.  129/2007, 83/2014 – др. закпн, 101/2016 – др. закпн 

и 47/2018) уређује права и дужнпсти јединице лпкалне сампуправе утврђене Уставпм, закпнпм, другим прпписпм и статутпм (извпрни 

делпкруг и ппверени ппслпви), щтп су дпнпщеое прпграма развпја, урбанистишких планпва, бучета и заврщних рашуна; уређеое кап 

пбављаоа кпмуналних делатнпсти (пдржаваое шистпће у градпвима и насељима, пдржаваое деппнија…); пбезбеђеое прганизаципних, 

материјалних и других услпва за пбављаое кпмуналних делатнпсти; стараое п защтити живптне средине. Закпн дефинище и нашин 

финансираоа јединица лпкалне сампуправе и тп из извпрних јавних прихпда ппщтине и уступљених јавних прихпда Републике (лпкалне 

кпмуналне таксе, накнада за защтиту живптне средине, прихпди пд кпнцесипне накнаде за пбављаое кпмуналних делатнпсти и др.); 

дефинище и мпгућнпст сарадое и удруживаоа јединица лпкалне сампуправе ради пствариваоа заједнишких циљева, планпва и прпграма 

развпја, кап и других пптреба пд заједнишкпг интереса. 4. Закпн п кпмуналним делатнпстима (Службени гласник РС, бр.  88/2011, 104/2016 

и 95/2018) пдређује кпмуналне делатнпсти и уређује ппщте услпве и нашин оихпвпг пбављаоа, пмпгућава прганизпваое и пбављаое 

кпмуналних делатнпсти за две или вище ппщтина, пднпснп насеља, ппд услпвима утврђеним закпнпм и сппразумпм скупщтина тих 

ппщтина; дефинище да кпмуналним делатнпстима припада и прешищћаваое и пдвпђеое атмпсферских и птпадних впда и пдржаваое 
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деппнија, те даје пвлащћеое ппщтини, граду да у складу са пвим закпнпм уређује и пбезбеђује услпве пбављаоа кпмуналних делатнпсти и 

оихпвпг развпја и др. 5. Закпн п планираоу и изградои (Службени гласник РС, бр.  72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 – пдлука УС, 50/2013 – пдлука УС, 98/2013 – пдлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закпн) 

уређује услпве и нашин планираоа и уређеоа прпстпра, услпве и нашин уређиваоа и кприщћеоа грађевинскпг земљищта и изградое и 

упптребе пбјеката; врщеое надзпра над применпм пдредаба пвпг закпна и инспекцијски надзпр; друга питаоа пд знашаја за уређеое 

прпстпра, уређиваое и кприщћеое грађевинскпг земљищта и за изградоу пбјеката. 6. Закпн п амбалажи и амбалажнпм птпаду (Службени 

гласник РС, бр.  36/2009 и 95/2018 – др. закпн). Пвим закпнпм се уређују услпви защтите живптне средине кпје амбалажа мпра да испуоава 

за стављаое у прпмет, управљаое амбалажпм и амбалажним птпадпм, извещтаваое п амбалажи и амбалажнпм птпаду, екпнпмски 

инструменти, кап и друга питаоа пд знашаја за управљаое амбалажпм и амбалажним птпадпм. Пдредбе пвпг закпна примеоују се на 

увезену амбалажу, амбалажу кпја се прпизвпди, пднпснп ставља у прпмет и сав амбалажни птпад кпји је настап привредним активнпстима 

на теритприји Републике Србије, без пбзира на оегпвп ппреклп, упптребу и кприщћени амбалажни материјал. 7. Закпн п јавнп-приватнпм 

партнерству и кпнцесијама (Службени гласник РС, бр.  88/2011, 15/2016 и 104/2016) уређује услпве, нашин и ппступак даваоа кпнцесија за 

кприщћеое прирпднпг бпгатства, дпбара у ппщтпј упптреби за кпје је закпнпм пдређенп да су у свпјини Републике Србије и за пбављаое 

делатнпсти пд ппщтег интереса кап щтп је изградоа, пдржаваое и кприщћеое кпмуналних пбјеката ради пбављаоа кпмуналних 

делатнпсти; рпк трајаоа кпнцесије; угпвпр п кпнцесији, ппступак даваоа кпнцесије кпнцесипним актпм и јавним тендерпм, кап и 

кпнцесипну накнаду, пствариваое кпнцесипних права и пбавеза; псниваое и ппслпваое кпнцесипнпг предузећа и др. 8. Закпн п 

приватизацији (Службени гласник РС, бр.  38/01 и 18/03) уређује услпве и ппступак прпмене власнищтва друщтвенпг, пднпснп државнпг 

капитала, прпписује да се пд средстава дпбијених прпдајпм капитала издвајају средства за защтиту живптне средине и тп: 5% за лпкалну 

заједницу и 5% за аутпнпмну ппкрајину на шијпј теритприји је седищте субјекта приватизације, кап и да се средства дпбијена пп пснпву 

прпдаје капитала мпгу кпристити за прпграме и прпјекте развпја инфраструктуре аутпнпмне ппкрајине, пднпснп лпкалне заједнице. 9. 

Закпн п прпцени утицаја на живптну средину (Службени гласник РС, бр.  135/04 и 36/09) пдређује ппступак прпцене утицаја на живптну 

средину; нашин израде и садржај студије п прпцени утицаја на живптну средину; ушещће заинтереспваних пргана и прганизација и јавнпсти; 

прекпгранишнп пбавещтаваое за прпјекте кпји мпгу имати знашајне утицаје на живптну средину друге државе; пдређује врсте прпјеката за 

шију се изградоу, пднпснп рекпнструкцију и извпђеое пбавезнп врщи прпцена утицаја на живптну средину; дефинище надзпр и 

институцију кпја врщи верификацију урађене прпцене. 10. Закпн п Стратешкпј прпцени утицаја на живптну средину (Службени гласник РС, 

бр.  135/2004 и 88/2010). Пвим закпнпм уређују се услпви, нашин и ппступак врщеоа прпцене утицаја пдређених планпва и прпграма на 

живптну средину, ради пбезбеђиваоа защтите живптне средине и унапређиваоа пдрживпг развпја интегрисаоем пснпвних нашела 

защтите живптне средине у ппступак припреме и усвајаоа планпва и прпграма. 11. Закпн п интегрисанпм спречаваоу и кпнтрпли 

загађиваоа живптне средине (Службени гласник РС, бр.  135/04 и 25/2015), уређује услпве и ппступке за издаваое интегрисане дпзвпле за 

ппстрпјеоа и активнпсти кпја мпгу имати негативне утицаје на здравље људи, живптну средину или материјална дпбра; уређује принципе 

интегрисанпсти и кппрдинације; уређује ушещће јавнпсти у ппступку пдлушиваоа кап и размену инфпрмација у прекпгранишнпм кпнтексту; 

пдређује врсте активнпсти и ппстрпјеоа; уређује надзпр и друга питаоа пд знашаја за спрешаваое и кпнтрплу загађиваоа живптне средине. 

12. Закпн п заштити пд буке у живптнпј средини (Службени гласник РС, бр.  36/09 и 88/2010) кпјим се уређују субјекти защтите живптне 

средине пд буке; мере и услпви защтите пд буке у живптнпј средини; мереое буке у живптнпј средини; приступ инфпрмацијама п буци; 
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надзпр и др. 13. Закпн п заштити ваздуха (Службени гласник РС, бр.  36/09 и 10/2013) кпјим се уређује управљаое квалитетпм ваздуха и 

пдређују мере, нашин прганизпваоа и кпнтрпла спрпвпђеоа защтите и ппбпљщаоа квалитета ваздуха кап прирпдне вреднпсти пд ппщтег 

интереса кпја ужива ппсебну защтиту. 14. Закпн п заштити прирпде (Службени гласник РС, бр.  36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр., 14/2016 и 

95/2018 – др. закпн) кпјим се уређује защтита и пшуваое прирпде, биплпщке, геплпщке и предепне разнпврснпсти кап дела живптне 

средине. 15. Закпн п наципналним паркпвима (Службени гласник РС, бр.  84/2015 и 95/2018 – др. закпн) кпјим се забраоује деппнпваое 

кпмуналнпг и индустријскпг птпада, радипактивних и других ппасних материја на прпстпру наципналнпг парка. 16. Закпн п рударству и 

геплпшким истраживаоима (Службени гласник РС, бр. 101/2015 и 95/2018 – др. закпн) уређује услпве и нашин извпђеоа геплпщких 

истраживаоа. 17. Закпн п ппљппривреднпм земљишту (Службени гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закпн, 41/2009, 112/2015, 80/2017 

и 95/2018 – др. закпн) уређује защтиту земљищта, кап и услпве за издаваое пдпбреоа за експлпатацију минералних сирпвина и пдлагаое 

јалпвине, пепела и щљаке и других птпадних и ппасних материја на ппљппривреднпм земљищту и прпписује пбавезу рекултивације 

ппљппривреднпг земљищта кпје је кприщћенп за пдлагаое јалпвине, пепела и щљаке или других птпадних материја. 18. Закпн п впдама 

(Службени гласник РС, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закпн) прпписује за кпје пбјекте су пптребни впдппривредни 

услпви и впдппривредна сагласнпст у кпје спадају и индустријски пбјекти из кпјих се испущтају птпадне впде у ппврщинске и ппдземне впде 

или јавну канализацију, уређује пбавезу изградое ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда и пбјеката за пдвпђеое и испущтаое 

птпадних впда, укљушујући индустријске и кпмуналне деппније. 19. Закпн п санитарнпм надзпру (Службени гласник РС, бр.  125/94) уређује 

санитарне услпве за лпкацију на кпјпј се планира изградоа пбјеката индустрије, пдлагаоа птпада и испущтаоа птпадних впда. 20. Закпн п 

шумама (Службени гласник РС, бр.  30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 – др. закпн). 21. Закпн п ветеринарству (Службени гласник РС, бр.  

91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 – др. закпн). Пп пвпм закпну ппщтина је надлежна за збриоаваое напущтених паса и сакупљаое 

живптиоских лещева и оихпв трансппрт дп лпкације кпју пдређује Република. 22. Закпн п трансппрту ппасне рпбе (Службени лист СФРЈ, 

бр.  104/2016, 83/2018, 95/2018 – др. закпн и 10/2019 – др. закпн). Ради защтите живпта и здравља људи, шпвекпве средине, материјалних 

дпбара, кап и ради безбеднпсти сапбраћаја, пвим закпнпм уређују се услпви ппд кпјима се врщи превпз ппасних материја и радое кпје су у 

вези с тим превпзпм (припремаое материје за превпз, утпвар и истпвар и успутне манипулације). 23. Закпн п санитарнпм надзпру 

(Службени гласник РС, бр.  125/04). 24. Закпн п експлпзивним материјама, запаљивим течнпстима и гаспвима (Службени гласник СРС, бр.  

44/77, 45/85, 18/89) и (Службени гласник РС, бр.  53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закпн и 54/2015 – др. закпн). 24. Закпн п ппштем 

управнпм ппступку (Службени лист СРЈ, бр.  8/2016 и 95/2018 – аутентишнп тумашеое). Пп пвпм закпну дужни су да ппступају државни 

пргани кад у управним стварима, неппсреднп примеоујући прпписе, рещавају п правима, пбавезама или правним интересима физишкпг 

лица, правнпг лица или друге странке, кап и кад пбављају друге ппслпве утврђене пвим закпнпм. Пп пвпм закпну дужни су да ппступају и 

предузећа и друге прганизације кад у врщеоу јавних пвлащћеоа кпја су им ппверена закпнпм рещавају. 25. Закпн п јавним набавкама 

(Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Пвим закпнпм уређују се услпви, нашин и ппступак набавке дпбара и услуга и 

уступаоа извпђеоа радпва у слушајевима када је нарушилац тих набавки државни прган, прганизација, устанпва или другп правнп лице 

пдређенп пвим закпнпм; пдређује нашин евидентираоа угпвпра и других ппдатака п јавним набавкама; пдређују ппслпви и пблик 

прганизпваоа Управе за јавне набавке; пбразује Републишка кпмисија за защтиту права у ппступцима јавних набавки; пдређује наћин 

защтите права ппнуђаша и јавнпг интереса у ппступцима јавних набавки; уређују и друга питаоа пд знашаја за јавне набавке. 26. Закпн п 

приватним предузетницима (Службени гласник СРС, бр.  54/89 и 9/90, Службени гласник РС, бр.  19/91, 46/91, 31/93 – пдлука УСРС, 39/93, 
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53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/2002 и 101/2005 – др. закпн) уређује услпве и ппступак за ппшетак пбављаоа пдређених делатнпсти за кпје 

предузетник прибавља пдгпварајуће дпказе и дпкументацију кап и акт надлежнпг пргана п утврђиваоу испуоенпсти прпписаних услпва у 

ппгледу безбеднпсти и защтите здравља, защтите на раду, защтите живптне средине, санитарнп-хигијенских и здравствених услпва и 

ппремљенпсти, кап и других прпписаних услпва пре птппшиоаоа пбављаоа делатнпсти 27. Закпн п ппрезу на импвину (Службени гласник 

РС, бр.  26/01, 42/02, 45/02 и 80/02 и Службени гласник Републике Србије, бр.  80/2002, 80/2002 – др. закпн, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 

101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – пдлука УС, 47/2013, 68/2014 – др. закпн, 95/2018, 99/2018 – пдлука УС и 86/2019 ): Ппрез на импвину 

не плаћа се на права на неппкретнпсти и тп: пбјекте за защтиту ппљппривреднпг и щумскпг земљищта и друге екплпщке пбјекте, кап и 

пбјекте, пднпснп делпве пбјеката кпји у складу са закпнпм служе за пбављаое кпмуналних делатнпсти, псим акп се ти пбјекти трајнп дају 

другим лицима ради пствариваоа прихпда (трајнп даваое, у смислу пвпг закпна, јесте свакп уступаое неппкретнпсти другпм лицу уз 

накнаду кпје у тпку 12 месеци, непрекиднп или са прекидима, траје дуже пд 183 дана);  

 

18.  ППШТИНСКА РЕГУЛАТИВА 
 

 Управљаое кпмуналним шврстим птпадпм на теритприји ппщтине Гплубац регулисанп је ппщтинскпм Пдлукпм п приступаоу изради 

Лпкалнпг плана управљаоа птпадпм за ппщтину Гплубац 2021–2030 (Службени гласник ппштие Гплубац, бр. 8/2020). На пснпву пве 

пдлуке, дефинисанп је да јавнп кпмуналнп предузеће КЈП Гплубац врщи сакупљаое, трансппртпваое и пдлагаое шврстпг кпмуналнпг 

птпада на ппстпјећу ппщтинску деппнију – сметлищте. Наведене активнпсти пбављају се у пквиру радне јединице „Чистпћа и зеленилп”. 

Пдлука се пднпси на теритприју места Гплубац и 23 сепска насеља. Пдлука п пдржаваоу шистпће, јавних ппврщина и защтити кпмуналних 

пбјеката, у интересу защтите здравља људи, пбезбеђеоа хигијенских услпва живпта и унапређеоа и защтите живптне и радне средине на 

теритприји ппщтине Гплубац, прпписује мере пдржаваоа шистпће на јавним ппврщинама, двприщтима стамбених зграда, прпстприма и 

прпстпријама ппслпвних зграда, пбјеката, празних плацева, сппртских терена, места где се пкупља већи брпј грађана, пдржаваое и защтита 

кпмуналних пбјеката на теритприји ппщтине Псешина. Пдржаваое шистпће, праое улица, изнпщеое смећа и птпадака, пдржаваое јавне и 

кпмуналне хигијене и шищћеое снега са јавних ппврщина јесу ппслпви кпје уређује пва пдлука и ппверава их кпмуналнпм предузећу. 

 

Ппстпјећа стратешка и планска акта ппштине Гплубац 

Стратегија пдрживпг развпја ппштине Гплубац 2015–2020 (Службени гласник ппштине Гплубац, бр. 15/2015) са визијпм: 

Гплубац је мпдерна лпкална сампуправа кпја пружа квалитетне услуге грађанима са развијенпм инфраструктурпм и туристичким 

пптенцијалима уз истпријскп наслеђе, представља привлачнп местп за ппсетипце и инвеститпре где се ппдржава предузетништвп и 

МСП, кап и развпј ппљппривреде уз пчуваое живптне средине и где се пдгпвпрнп управља прирпдним ресурсима.  
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Кап трећи припритет је Инфраструктура и пдрживи развпј са свпјим специфишним циљем: Урбанизација и развпј инфраструктуре у складу са 

принципима унапређеоа и защтите живптне средине. 

Ппстпјећа планска акта ппщтине Гплубац: 

1. Прпстпрни план ппщтине Гплубац дп 2030. (Службени гласник ппштине Гплубац, бр. 3 пд 29.07.2011),  

2. План детаљне регулације радне зпне Радпщевац (Службени гласник ппштине Гплубац, бр. 6 пд 29.11.2011) 

3. План детаљне регулације кпмплекса манастира Тумани и сппменика прирпде бигрена акумулација (Службени гласник ппштине 

Гплубац, бр. 6 пд 29.11.2011) 

4. Прпстпрни план ппдрушја Наципналнпг парка Ђердап (Службени гласник СРС, бр.  34/89) – Ппдрушје Наципналнпг парка Ђердап, 

укупне ппврщине 63.608,45 ха, налази се на ппдрушју ппщтине Гплубац, Мајданпек и Кладпвп, у пквиру 16 катастарских ппщтина пд кпјих су 

на теритприји ппщтине Гплубац – Броица, Дпбра и деп катастарске ппщтине Гплубац. Наципнални парк Ђердап на теритприји ппщтине 

Гплубац заузима ппврщину пд 18.116,55 ха. У Наципналнпм парку су утврђене зпне са три степена защтите, а зависнп пд намена и функција 

ппјединих делпва ппдрушја утврђени су режими защтите и кприщћеоа у тим зпнама. У пквиру Наципналнпг парка, у зпни I степена защтите, 

пд знашаја за План детаљне регулације налазе се: • стрпги прирпдни резервати: Гплубачки град, • неппкретна културна дпбра: Гплубачка 

тврђава („Јеринин град”); У пквиру Наципналнпг парка, а пд знашаја за План детаљне регулације, у зпни II степена защтите налазе се: • 

прирпдне предепне целине: Гплубашка клисура, • прирпдни прпстпри пкп неппкретних културних дпбара: прпстпр пкп Гплубашке тврђаве; 

5. План детаљне регулације за ревитализацију тврђаве Гплубачки град (Службени гласник ппштине Гплубац, бр. 12 пд 04.10.2010). 

Гплубашка тврђава,” („Јеринин град,”) је неппкретнп културнп дпбрп пд изузетнпг знашаја, сппменик средоевекпвне впјне архитектуре из 

XIV века (1335. гпдина). Налази се на пбали Дунава, у средищту резервата Гплубачки град, на улазу у Наципнални парк. Разгранишеоем 

степена защтите ппдрушја Наципналнпг парка у складу са ппщтим услпвима кприщћеоа прпстпра према захтевима защтите прирпде, 

прирпдних вреднпсти и неппкретних културних дпбара кап пплазних критеријума, утврђене су пснпве смернице за прганизацију, уређеое и 

кприщћеое прпстпра и мере кпје пбезбеђују стрпгу защтиту ппјединашних ппјава прирпдних и културнп-истпријских вреднпсти, интегралну 

защтиту екпсистема и ревитализацију и защтиту културних дпбара, защтиту ппјединих врста флпре и фауне и оихпвих станищта и ствараое 

услпва за рекпнструкцију и ревитализацију измеоених и деградираних делпва прирпде ради ппдизаоа нивпа квалитета живптне средине 

ппдрушја. Привредни развпј ппдрушја се димензипнище у складу са утврђеним услпвима защтите и гранишним капацитетима кприщћеоа 

прирпдних дпбара при шему неће дпћи дп негативних иреверзибилних прпмена прирпдне средине. Прпстпрним планпм је утврђена 

ппсебна защтита неппсредне пкплине, пднпснп прирпдних прпстпра пкп Гплубачке тврђаве на улазу у Наципнални парк шија ппврщина 

изнпси пкп 118,75 ха у катастарскпј ппщтини Гплубац. Магистрални пут – Дунавска магистрала М-25/1 (Ппжаревац–Гплубац–Дпои 

Миланпвац–Кладпвп) најзнашајнији је путни правац у Наципналнпм парку, а пд ппсебнпг је знашаја за ппвезиваое са впдним сапбраћајем. 
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Мпдернизује се и рекпнструище уз делимишну измену трасе пкп Песаше, а за деп трасе пвпг магистралнпг пута кпд Гплубашкпг града ради 

защтите неппкретнпг културнпг дпбра, резервище се кпридпр за трасу ппсле планскпг перипда. Пвај кпридпр пплази пд главнпг улаза у 

Наципнални парк, тунелски иде јужнп пд Гплубашкпг града и истпшнп пд оега се ппнпвп укљушује у ппстпјећу трасу. 

Гплубачка тврђава је кап неппкретнп културнп дпбрп категприсана кап сппменик културе пд изузетнпг знашаја (Службени гласник СРС, бр.  

14/79). Улазна капија тврђаве представља истпвременп и главни улазни пункт у Наципнални парк са западне стране. Југпистпшнп и истпшнп 

пд бедема налази се ппщти резерват прирпде Гплубачки град. Стрпги прирпдни резерват Гплубачки град (КП Гплубац) је укупне ппврщине 

23,04 ха, пд шега је стрпги прирпдни резерват 5,28 ха у I степену защтите, а защтитни ппјас 17,76 ха. Скупщтина ппщтине Гплубац дпнела је 

15.11.1971. гпдине рещеое бр. 02-633-3/1-71 кпјим је пвај прпстпр стављен ппд защтиту. Оегпва вреднпст је у ппстпјаоу вепма ретких 

биљних заједница и врста: ниских и виспких щибљака јпргпвана, грабића и јасена, фрагмената щума, термпфилних храстпва и букпвих щума 

са прахпм. Смеоиваое заједница на малпм прпстпру ппказује изузетну вегетацијску и флпристишку разнпврснпст.  

6. План генералне регулације градскпг насеља Гплубац (Службени гласник ппштине Гплубац, бр. 6 пд 11.09.2013) 

7. ПДР грпбље Гплубац (Службени гласник ппштине Гплубац, бр. 2 пд 14.03.2016) 

8. Мастер план туристишке дестинације Дпое Ппдунавље, Наушнп-истраживашки центар Екпнпмскпг факултета Универзитета у 

Бепграду, 

Узимајући у пбзир прпстпрнп-пплпжајне карактеристике захвата Плана, пплпжај у Наципналнпм парку Ђердап, статус Стрпгпг прирпднпг 

резервата Гплубачки град, статус и стаое Гплубачке тврђаве кап неппкретнпг културнпг дпбра пд изузетнпг знашаја, статус прирпдне 

целине Гплубашка клисура, ппстпјаое защтићених прирпдних дпбара, ппвредивих станищта и бипдиверзитета у пкружеоу (критеријуми за 

пдређиваое мпгућих карактеристика знашајних утицаја), пптпунп је пправдан захтев за прпцену мпгућих утицаја стратещкпг карактера, 

израду Стратещке прпцене и Извещтаја п Стратещкпј прпцени утицаја Плана на живптну средину. 

19.  EX- POST АНАЛИЗА ПЛАНА УПРАВЉАОА ПТПАДПМ ППШТИНЕ ГПЛУБАЦ ЗА ПЕРИПД 2010–2020 
 

Скупщтина ппщтине Гплубац је на седници дана 22.11.2010. гпдине усвпјила Лпкални план управљаоа птпадпм ппштине Гплубац за 

перипд 2010–2020 гпдине. Предлпг Плана управљаоа птпадпм ппщтине Гплубац за перипд 2010–2020 кпји је усвпјен на седници 

Скупщтине је израђен пд стране трпшлане Кпмисије за израду Плана управљаоа птпадпм именпванпм пд стране Председника ппщтине 

Гплубац. 

Стратещки циљ ПУП за перипд 2010–2020 јесте рещаваое прпблема у пбласти защтите живптне средине и ппбпљщаое квалитета живпта 

станпвнищтва псигураоем жељених услпва живптне средине и пшуваоем прирпде заснпване на пдрживпм управљаоу живптнпм 

срединпм.  



 

49 
 

Какп је назнашенп, главни акценат се ставља на кпмунални птпад са ппсебним псвртпм на рециклажу и правилнп пдлагаое птпада у пднпсу 

на климатске прпмене, а пстваривалп се крпз ппбрпјаних следећих 12 ппсебних циљева: 

- Раципналнп кприщћеое сирпвина и енергије и упптреба алтернативних гприва из птпада;  

 -  Смаоеое ппаснпсти пд деппнпванпг птпада за будуће генерације;  

 - Ангажпваое дпмаћег знаоа и дпмаћих екпнпмских пптенцијала у усппстављаоу система упарављаоа птпадпм;  

 - Имплементација ефикасније административне и прпфесипналне прганизације;  

- Псигураое стабилних финансијских ресурса и ппдстицајних механизама за инвестираое и спрпвпђеое активнпсти према принципима 

„загађиваш плаћа” пднпснп „кприсник плаћа”;  

 - Имплементација инфпрмаципнпг система кпји ппкрива све тпкпве, кплишине и лпкације птпада, ппстрпјеоа за третман, прераду и 

искприщћеое материјала из птпада и ппстрпјеоа за пдлагаое птпада;  

 - Ппвећаое брпја станпвника пбухваћених системпм сакупљаоа кпмуналнпг птпада;  

  - Усппстављаое стандарда за третман птпада;  

 - Смаоеое, ппнпвп кприщћеое, рециклажа и регенерација птпада;  

 - Смаоеое ппаснпсти пд птпада, применпм најбпљих распплпживих техника и супституцијпм хемикалија кпји представљају ризик пп 

живптну средину и здравље људи;  

 - Развијаое јавне свести на свим нивпима друщтва у пднпсу на прпблематику птпада; 

 - Пдрживп управљаое птпадпм; 

Какп је наведенп у Плану управљаоа птпадпм ппщтине Гплубац за перипд 2010–2020, на ппшетку имплементације сакупљаоем птпада 

билп је пбухваћенп 100% градскпг станпвнищтва и 33% псталпг тј. сепскпг. Јасна је шиоеница да са ефикаснијпм прганизацијпм, дпдатим 

финансијским ресурсима успелп усппставити стандард сакупљаоа птпада са целпкупне теритприје ппщтине Гплубац щтп је неминпвнп 

услпвилп ппвећаое рециклаже пдређених категприја птпада и усппстављаое пдрживпг управљаоа птпадпм. 

Усппстављаоем рециклаже, ефикаснијпм прганизацијпм и активнпстима на ппдизаоу јавне свести на свим нивпима друщтва у пднпсу на 

прпблематику птпада, и ппред туристишке експанзије ппщтине Гплубца са манастирпм Тумане и Гплубачкпм тврђавпм, дпвелп је смаоеоа 

укупне кплишине птпада на гпдищоем нивпу. Узимајући у пбзир да се ппшеткпм 2010. гпдине, пд валиднпсти и ппшетка имплементације 

тадащоег Плана сакупљаоем није ппкривалп птпада 66% сепскпг станпвнищтва а укупна кплишина птпада кпја се тада пдлагала на 

деппнију у растреситпм стаоу је била 8.500 м3. Садащои ппказатељи пд 12.000 м3 птпада у растреситпм стаоу пднпснп 6.000 м3 габаритнпг 
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сабијенпг птпада са целпкупнпм ппкривенпщћу сакупљаоа птпада са теритприје Гплупца и пкп 1.400.000 туриста кпји у тпку гпдине ппсете 

Гплубац гпвпре п успещнпј реализацији активнпсти кпјима се спрпвпдип ПУП на перипд пд претхпдних 10 гпдине. 

Уппређујући анализе пврстама птпада ппказује се да је заступљенпст пдређених категприја птпада приближнп иста, а свакакп пре 10 гпдина 

стаое је билп: 

 

Знашајан ппказатељ успещне реализације претхпднпг Плана јесте и евидентнп смаоеое брпја дивљих деппнија и тп за 50%, пднпснп ПУП за 

перипд 2010-2020 је лпцирап 43 дивље деппније укупне ппврщине пд 5,04 ха при шему се прпцеоује да кплишина птпада изнпси 23.384 м3. 

Пвп је важан ппказатељ п знашајнп издвпјеним финансијским средствима, п ппдигнутпј јавнпј свести и ефикаснијпј и ефективнијпј 

прганизацији какп Ппщтине Гплубац такп и КЈП Гплубац. 

EX-ANTE анализа – ПРЕГЛЕД СТАОА је саставни деп пснпвнпг дпкумента Плана управљаоа птпадпм за ппштину Гплубац 2021–2030 са 

кпмплетним разрађеним материјалпм кпји се налази у Прилпгу истпг. 

 

20.  ЗАКПНПДАВСТВП ЕУ У ПБЛАСТИ ПТПАДА 
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Пквирна директива п птпаду (Директива 2008/98/EЗ) Еврппскпг парламента и Савета пд 19.11.2008. гпдине п птпаду, кпја ставља ван снаге 

пдређене директиве измеоене Директивпм (ЕУ) 2018/851). Пна пбезбеђује ппщти пквир услпва за управљаое птпадпм и ппставља пснпвне 

дефиниције управљаоа птпадпм за ЕУ. 

Пакет п циркуларнпј екпнпмији Еврппске уније (COM/2015/0614; измеоен COM(2018)28 кпнашни текст) ппставља амбиципзне мере, кпје 

укљушују ревидираое закпнпдавних предлпга п птпаду какп би се стимулисап прелазак на циркуларну екпнпмију у Еврппи. Активнпсти 

предлпжене Акципним планпм ЕУ за циркуларну екпнпмију дппринеће затвараоу живптних циклуса прпизвпда крпз ппвећан степен 

рециклаже и ппнпвне упптребе, и пствариће се кпристи у живптнпј средини и екпнпмији. 

Уредба п ппщиљкама птпада (Уредба (EЗ) бр. 1013/2006). Пвим Прпписпм се пдређује ппд кпјим услпвима птпад мпже да се исппруши 

између земаља. 

Штп се тише класификације птпада, шлан 7 Пквирне директиве п птпаду упућује на Пдлуку 2000/532/ЕЗ (дппуоену Пдлукпм 2014/955/ЕУ) 

кпјпм се усппставља „листа птпада”. Пвпм пдлукпм усппставља се систем класификације птпада, укљушујући разлику између ппасних и не-

ппасних птпада. Пна је блискп ппвезана са листпм главних карактеристика кпје дпнпсе ппаснпст пд птпада садржанпг у Анексу III са 

гпренаведенпм Пквирнпм директивпм п птпаду. 

Ппред тпга, Еврппска кпмисија је 2015. гпдине представила амбиципзан пакет циркуларне екпнпмије, кпји се састпји пд Акципнпг плана ЕУ 

за циркуларну екпнпмију. Следећи пвај план, 2018. гпдине је Директива 94/62/ЕЗ п амбалажи и амбалажнпм птпаду измеоена Директивпм 

2018/852 и Директивпм 2018/851 изменила Директиву 2008/98/ЕЗ п птпаду. Пвим директивама ппстављени су нпви циљеви за рециклажу 

за државе шланице ЕУ, а пбавезни прпграми деппзита наведени су кап једна пд мпгућих мера за ппмпћ земљама у ппстизаоу тих циљева. 

Какп није сав птпад кпји садржи POPs дефинисан кап ппасни птпад у Еврппскпј листи птпада (Пдлука 2000/532/ЕЗ измеоена Пдлукпм 

2014/955/ЕУ), на пснпву шлана 7 нпве уредбе примеоује се исти степен кпнтрпле за сав POPs птпад, кап щтп је предвиђенп за ппасан птпад 

у складу са шланпм 17 Пквирне директиве п птпаду. 

Вище детаља на линку: https://ec.europa.eu/environment/waste/legislation/a.htm.  

 

 

 

21.  СПИСАК ЛПКАЦИЈА ДЕППНИЈА СА ФПТПГРАФИЈАМА И КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА КПЈЕ СУ ЗАХВАЋЕНЕ 
БАЧЕНИМ ШУТПМ И ДРУГИМ ПТПАДПМ НА ППДРУЧЈУ ППШТИНЕ ГПЛУБАЦ1 

 

                                                           
1
 Полазна основа је добијена табела Депонија на територији општине Голубац (прелиминарно) од Александра Ђукића. 

https://ec.europa.eu/environment/waste/legislation/a.htm
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2
 Оријентационе вредности. 

3
 Оријентационе вредности. 

4
 Неприступачна локација, Постоји Одлука МЗ, под тачком 3. полазне табеле. 

5
 Постоји Одлука МЗ, под тачком 4. полазне табеле. 

7
 Проверити оријентациону количину. 

 

Р. 

бр. 

 

Лпкација деппније 
Састав птпада 

Катастарска  

ппщтина 

 

Кат. 

парц. 

бр. 

Кппрдината 
Власнищтвп 

 

Димензије2 

у м1 

 

Кубат

ура3 

у м3 

x у   

 

1. 

 

 

Ппред лпкалнпг пута у 

близини Малещева4 

Грађевински 

птпад, намещтај, 

метал, ПВЦ, 

гума, папир 

бипразградив 

материјал 

 

Малещевп 

1495  

7 548885 

 

4 941445 

Јавна свпјина Р.С. 

25х7 250 

1500 Јавна свпјина – 

Ппщтина Гплубац 

1140 Јпсић Драгиоа 

 

2. 

 

На трпмеђи 

Малещевп–Кудрещ–

Снегптин5 

Грађевински 

птпад, намещтај, 

метал, ПВЦ, 

бипразградив 

материјал 

 

Малещевп 

1377  

7 548416 

 

4 940347 

Кприсник РП 

Напредак РС 

50х50 150 
1378 Кприсник РП 

Напредак РС 

Кудрещ 1892 Јавна свпјина РС – 

Кприсник МЗ Кудрещ 

 

3. 

 

Ппред пута Впјилпвп–

Грађевински 

птпад, намещтај, 

метал, ПВЦ 

 

Впјилпвп 

2736  

7 547475 

 

4 941768 

Јавна свпјина РС – 

Кприсник МЗ 

Впјилпвп 

50х50 1507 
2590 
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6
 Депонија која се више не користи постоје само трагови, Постоји Одлука МЗ, под тачком 5. полазне табеле. 

8
 Неприступачна локација, Постоји Одлука МЗ, под тачком 10. полазне табеле. 

9
 Постоји Одлука МЗ, под тачком 11. полазне табеле. 

10
 Постоји Одлука МЗ, под тачком 16. полазне табеле. 

Кудрещ6 2743 Јавна свпјина – 

Ппщтина Гплубац 

 

 

 

4. 

 

У близини пута на улазу 

у Бикиое из правца 

магистрале8 

Грађевински 

птпад, намещтај, 

метал, ПВЦ, гума 

бипразградив 

материјал 

Бикиое 

2534 

7 545875 4 947128 

Стпкић Десимир 

200х25 250 

2535 Милетић Андреја 

2536 Перић Мара 

2537 Перић Жаркп 

2538 Ђурић Властимир 

2541 Ђурић Катица, 

Милпванпбић 

Првпслав 

2542 Ђурић Катица 

5. Ппред лпкалнпг пута у 

Баришу9 

Грађевински 

птпад, метал, 

ПВЦ, 

бипразградив 

материјал 

Бариш 3214 7 544480 4 943926 Јавна свпјина РС – 

Кприсник МЗ Бариш 

150х30 200 

6. У близини насеља 

Мршкпвац10 

Грађевински 

птпад, метал, 

ПВЦ, 

бипразградив 

материјал 

Мршкпвац 56/2 7 541330 4 941400 Јавна свпјина РС – 

Река  

100х150 400 

7. Ппред насеља метал, ПВЦ… Мршкпвац 2810 7 541700 4 941685 Ђпкић Драган 50х7 20 
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11

 Постоји Одлука МЗ, под тачком 17. полазне табеле. 
12

 Брише се јер не припада општини Голубац. 
13

 Постоји Одлука МЗ, под тачком 18. полазне табеле. 
14

 Постоји Одлука МЗ, под тачком 19. полазне табеле, постоје трагови одлагања грађевинског шута. 
15

 Постоји Одлука МЗ, под тачком 20. полазне табеле, чисти се два пута годишње. 

Мршкпвац 

8. Ппред пбјеката ЗЗ 

Клеое11 

Грађевински 

птпад, метал, 

ПВЦ, 

бипразградив 

материјал 

Клеое 2441/

1 

7 541770 4939070 Јавна свпјина РСС – 

Кприсник МЗ Клеое 

200х5 300 

9. Ппред Пута Клеое –

Дущманић12 

 Рабрпвп 

(Кушевп) 

1679 7 543130 4938632 Стпкић Впјка 
15х100  

9. Ппред реке Пек13 

 

Дущманић 

1507 

7 543995 4 936910 

Бпрпгић Милена, 

Станпјлпвић Надежда 

30х3 100 
1508 Бпгданпвић Милка 

1509 Станпјлпвић Надежда 

1870 Јавна свпјина РС – 

Река 

10. 

Ппред лпкалнпг пута уз 

Броишку реку14 

Грађевински 

птпад, метал, 

ПВЦ, гума 

Броица 
2316/

1 

7 561055 

7561158 

4 945020 

4945125 
Кпстић Мирпслав и РС 50х7 70 

11. 

Ппред фудбалскпг 

стадипна 

(на ущћу реке 

Дпбранске у Дунав)15 

Грађевински 

птпад 
Дпбра 

663 

7 572510 4944470 

Кприсник ПД  

Хидрпелектране 

Ђердап 

100х100 250 
664/1 

664/2 

665 



 

55 
 

                                                           
16

 Постоји Одлука МЗ, под тачком 15. полазне табеле. 
17

 Постоји Одлука МЗ, под тачком 14. полазне табеле. 
18

 Постоји Одлука МЗ, под тачком 5. полазне табеле. 
19

 Постоји Одлука МЗ, под тачком 12. полазне табеле. 

666 

667 

677/2 

678 

679 

680/1 

4700/

22 
Јавна свпјина РС 

12. Миљевић16 Грађевински 

птпад, метал, 

ПВЦ 

Миљевић 
10280 

13445 

7541164 

7540890 

4944238 

4943839 

Јавна свпјина РС – 

Река Пек 
100х100 300 

13. Шувајић17 Грађевински 

птпад, метал, 

ПВЦ 

Шувајић 

1863 7540940 4946707 
Јавна свпјина РС – 

Ппред реке Пек 
100х100 450 

14. Впјилпвп18 Грађевински 

птпад, метал, 

ПВЦ 

Впјилпвп 2267 7546383 4942941 

Јавна свпјина РС – 

кприсник МЗ 

Браничевп 

30х65 150 

15. Бранишевп19 Грађевински 

птпад, намещтај, 

метал, ПВЦ, гума 

Бранишевп 

1729  7544070 4951597 

Јавна свпјина РС – 

кприсник МЗ 

Бранишевп 

85х100 550 

    1731 7544086 4951676 Јавна свпјина РС   
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20

 Постоји Одлука МЗ, под тачком 13. полазне табеле. 
21

 Постоји Одлука МЗ, под тачком 8. полазне табеле. 
22

 Постоји Одлука МЗ, под тачком 9. полазне табеле. 
23

 Постоји Одлука МЗ, под тачком 9. полазне табеле. 
24

 Постоји Одлука МЗ, под тачком 9. полазне табеле. 
25

 Постоји Одлука МЗ, под тачком 2. полазне табеле. 
26

 Управља КЈП Голубац. 

16. Дпоа Крущевица20 Грађевински 

птпад, намещтај, 

метал, ПВЦ, гума 

Дпоа 

Крущевица 
2524 7541933 4948470 Јавна свпјина РС 50х50 100 

17. Усије21 Грађевински 

птпад, намещтај, 

метал, ПВЦ Усије 422/3 7547752 4949439 

Јавна свпјина РС –  

ЗЗ Гплубац државна 

свпјина 

 

45х100 250 

18. Винци22 Грађевински 

птпад, намещтај, 

метал, ПВЦ, гума 

Винци 
4310 

1734 

7547199 

7547682 

4951142 

4951680 
Јавна свпјина РС 500х15 500 

19. Винци23 Грађевински 

птпад, намещтај, 

метал, ПВЦ, гума 

Винци 3234 7547684 4951665 Јавна свпјина РС 500х15 450 

20. Винци24 Грађевински 

птпад, намещтај, 

метал, ПВЦ 

Винци 
3281 

3283 

7547237 

7547176 

4951158 

4951091 
Јавна свпјина РС 50х10 400 

21. Двприщте25 Грађевински 

птпад, намещтај, 

метал, ПВЦ, гума 

Двприщте 27 7550888 4942847 Јавна свпјина РС 50х10 200 

22. Ппщтинска деппнија26 Грађевински 

птпад, намещтај, 

метал, ПВЦ, 

Бранишевп 
1752/

2 
7546856 4950751 Јавна свпјина РС – 

кприсник МЗ 
12500 м2 

3000

0 
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гума, папир Бранишевп 

  

 
 

 21.10.2019. гпдине Теренска пбрада пд 1 дп 12, 10.10.2019: 

Александар Ђукић, кппрдинатпр Радне групе,  

Ппщтина Гплубац 

Нпвица Нпвакпвић, шлан радне групе испред 

ппщтине Гплубац 

Ппзиципнираое: 

Илија Дражић, гепметар Наципналнпг парка Ђердап 

Фптпграфије: 

Драган Дрндаревић, шлан Радне групе испред НП 

Ђердап 

 

Канцеларијска пбрада: 

Илија Дражић, гепметар Наципналнпг парка Ђердап 

  Теренска пбрада пд 12 дп 19, 03.10.2019: 

Александар Ђукић, кппрдинатпр Радне групе,  

Ппщтина Гплубац 

Саща Стпкић, шлан Радне групе испред Ппщтине Гплубац 

Зпран Кузманпвић, шлан радне групе Ппщтине Гплубац 

Фптпграфије: Радна група Ппщтина Гплубац 
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ФПТПГРАФИЈЕ ДЕППНИЈА 

 

Р.б

р. 
Лпкација деппније 

    

1. Ппред лпкалнпг пута у близини 

Малещева 

    

 

 

 

 

 

 

2. На трпмеђи     

Канцеларијска дпрада: 

Драган Дрндаревић, шлан Радне групе испред НП Ђердап 

  Канцеларијска дпрада: 22.10.2019. 

Саща Стпкић, шлан Радне групе испред Ппщтине Гплубац, 

Нпвица Нпвакпвић, шлан радне групе испред Ппщтине 

Гплубац 
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Малещевп–Кудрещ–Снегптин 

 

 

 

 

 

 

3. Ппред пута Впјилпвп–Кудрещ     

 

 

 

 

 

 

4. У близини пута на улазу у Бикиое из 

правца магистрале 
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5. Ппред лпкалнпг пута у Баришу     

 

 

 

 

 

 

6. У близини насеља Мршкпвац     
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7. Ппред насеља Мршкпвац     

 

 

 

 

 

 

8. Ппред пбјеката ЗЗ Клеое     
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9. Ппред реке Пек     

 

 

 

 

 

 

10. Ппред лпкалнпг пута уз Броишку реку     
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11. Ппред фудбалскпг стадипна 

(на ущћу реке Дпбранске у Дунав) 

    

 

 

 

 

 

 

12. Миљевић     
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13. Шувајић     

 

 

 

 

 

 

14. Впјилпвп     
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15. Бранишевп     

 

 

 

 

 

 

16. Дпоа Крущевица     
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17. Усје     

 

 

 

 

 

 

18. Винци     
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19. Винци     

 

 

 

 

 

 

20. Винци     
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21. Двприщте     

22. Ппщтинска деппнија     

 

 

 

 

 

 

 

НАППМЕНА ПКП ИМПВИНСКП-ПРАВНИХ ПДНПСА: 

Лпкалне сампуправе (ппщтине) и Месне заједнице, прпменпм Закпна из 1996. власнищтвп над ппљппривредним, грађевинским, впденим и 

щумским парцелама пребациле су на Републику Србију, такп да су пд тада ппстали КПРИСНИЦИ тих парцела. 

Данас је мпгуће самп грађевинскп земљищте пребацити у власнищтвп ппщтине или Месне заједнице или уз пренамену земљищте кпје се 

налази у грађевинскпј зпни насеља.  
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22. ПРПЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНПСТ РАЗЛИЧИТИХ КАТЕГПРИЈА ПТПАДА – ППШТИНА ГПЛУБАЦ 
 

Врста птпада : 

1. Баштенски птпад – ппкпщена трава, кпрпв, цвеће, граншице, гране, лищће, пстаци пд живе пграде… 

2. Пстали бипразградиви птпад – птпад пд хране – свих врста (хлеб, месп, ппврће, впће …), угинули пилићи, живптиоски пргани… 

3. Папир – старе нпвине, пгласи и рекламе на папиру, кпверте, щтампа, стара ппщта, дневници, ппстери, коиге, свеске, карте за аутпбус, 

рашуни, писма… 

4. Стаклп – флаще (винп, пивп, жестпка пића, минерална впда, спкпви …), стаклене тегле (турщија, чемпви …), равнп стаклп, сијалице, 

пгледала… 

5. Картпн – картпнске кутије свих врста, кутије пд пакпваоа електришних уређаја, кутије пд пакпваоа хране, пића, картпнске кутије за пивп, 

кутије кекса, играшака, раван  

6. Картпн са впскпм и алуминијумпм – тетрапак за јпгурт, млекп, спкпве, щлаг… 

7. Метал – амбалажни и пстали – кпнзерве за храну (сардине, пащтете, месни нарезак), алат, метални делпви пд кпла, кућни жишани 

впдпви, кухиоски прибпр (тигао, щерпе, ппклппци), делпви бицикла… 

8. Метал – алуминијумске кпнзерве – лименке за напитке (пивп, кпка-кпла, енергетска пића)…  

9. Пластични амбалажни птпад – пластишне флаще за впду, спкпве, пивп, уље, сирће… 

10. Пластичне кесе – кесе из прпдавница, кесе за смеће, пластишне кесе (црне, зелене, сиве), кесе пд шипса, кесе за сендвише, кесе за 

замрзнутп ппврће, пмпти пд кекса… 

11. Тврда пластика – кутије пд маргарина, јпгурта, сладпледа, телефпнске картице, пластишне играшке, леоири, плпвке, тпалетни ппклппци, 

шеткице за зубе, пластишне кутије, средства за шищћеое, саксије за цвеће, канте, лавпри, напшари за сунце, пластишни делпви кпла, дискете, 

видеп касете, адаптери, прпдужни гајтани… 

12. Текстил – прирпдна и вещташка влакна: пдећа пд прирпдних влакана (памук, вуна, лан), и синтетишких влакана (панталпне, шарапе, 

тпрбе пд тканина, платна), кухиоске крпе, пещкири за руке…  

13. Кпжа – кпжни делпви пдеће, нпвшаници, каищеви, кпжне ципеле, тпрбе, кпжне лппте…  

14. Пелене – пелене за бебе, санитарне пелене…  
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15. Фини елементи – сви пстали пстаци птпада, земља, пращина, пепеп, песак, фрагменти стакла… 

Анализа састава птпада у месецу јануару 2020. за 5 сепских насеља на теритприји ппщтине Гплубац 

 

Врста птпада/Насеља Клеое Бранишевп Винци Малещевп Броица ПРПСЕК 

1. Бащтенски птпад 20% 5,5% 20% 7% 7,5% 15% 

2. Пстали бипразградиви 
птпад 

28% 5% 20% 34% 21% 20% 

3. Папир 3% 12% 3% 3% 4% 5% 

4. Стаклп 6% 7% 10% 5% 7% 7% 

5. Картпн 2% 12% 6% 3% 2% 5% 

6. Картпн – впсак и 
алуминијум 

1% 1% 1% 1,5% 1, 5% 1% 

7. Метал – амбалажни и 
пстали 

1,5% 3% 3% 1,5% 6,5% 3% 

8. Метал – алуминијумске  
кпнзерве 

5% 4% 5% 5% 1, 5% 4% 

9. Пластишни амбалажни 
птпад 

10% 4,5% 3% 13% 15% 9% 

10. Пластишне кесе 4% 4% 4% 7% 11% 6% 

11. Тврда пластика 3% 9% 5% 3% 5% 5% 

12. Текстил 6% 2,5% 4% 6% 2,5% 4% 

13. Кпжа 1,5% 1,5% 1% 1,5% 1% 1% 

14. Пелене 4% 10% 5% 3% 3,5% 5% 

15. Фини елементи 4% 19% 10% 6,5% 11% 10% 



 

71 
 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

У наведени баштенски птпад спадају пстаци пд касних спрти ппврћа (каснпг парадајза, купуса, щаргарепе, перщуна, кпји се уклаоају са 

парцела у нпвембру и децембру када се ппврщине припремају за следећу сезпну, затим „пједени пстаци кукурузпвине” (пстаци пд крава и 

пваца ппсле пбедпваоа), затим слама кпја је мнпгп влажна (кажу „упаљена”) и не мпже да се кпристи кап прпстирка за стпку, затим 

презани пстаци впћа пд јесени (кпји су стајали у редпвима између впћака, а не мпгу да се искпристе у грејним телима у дпмаћинствима – 

деп је искприщћен за пешеое прасића за Бпжић, али је већи деп „разгранат” такп да је „Сизифпв ппсап” да се пдваја за грејна тела пп 

дпмаћинствима) итд. 

Фини елементи – сви пстали пстаци птпада, земља, пращина, пепеп, песак, фрагменти стакла…највище пепеп. 

23.  ИЗВЕШТАЈ П СПРПВЕДЕНПМ ИСПИТИВАОУ ЗАДПВПЉСТВА КПРИСНИКА КПМУНАЛНИХ УСЛУГА У ППШТИНИ 
ГПЛУБАЦ 

 

Испитиваое задпвпљства кприсника кпмуналних услуга спрпведенп је у Ппщтини Гплубац у пквиру Прпграма „Ппдрщка лпкалним 

сампуправама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза” кпји финансира Влада Шведске, а реализује Стална кпнференција градпва и ппщтина – 

Савез градпва и ппщтина Србије (СКГП) у партнерству са Шведскпм аспцијацијпм лпкалним власти и регипна (САЛАР). 

Испитиваое задпвпљства кприсника кпмуналних услуга је спрпведенп у Гплупцу, пд 12. дп 31. августа на узпрку пд 151 испитаника, у свим 

насељеним местима. Испитиваоем су пбухваћене услуге снабдеваоа пијаћпм и технишкпм впдпм, сакупљаоа и пдвпђеоа птпадних впда 

(канализација) и сакупљаоа и пднпщеоа птпада, пднпснп услуге кпје кприсницима пружа Кпмуналнп јавнп предузеће Гплубац. 

I Резиме 

1. Циљеви и резултати испитиваоа 

Циљеви пвпг испитиваое били су следећи: 

 Унапредити квалитет кпмуналних услуга и ппвећати инфпрмисанпст грађана п оихпвим правима и пбавезама у пднпсу на 

кпмуналне услуге кпје пружа кпмуналнп предузеће КЈП Гплубац; 

 Унапредити капацитете кпмуналнпг предузећа за пружаое квалитетне услуге кприсницима и спрпвпђеое пбавеза утврђених 

Закпнпм п кпмуналним делатнпстима; 

 Унапредити капацитет ппщтинске администрације и јавнпг кпмуналнпг предузећа за припрему пдрживпг плана управљаоа 

птпадпм за Ппщтину Гплубац;  

 Дппринети защтити живптне средине и развпју примарне селекције птпада на теритприји ппщтине Гплубац. 
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Пвпм активнпшћу су ппстигнути следећи краткпрпчни резултати: 

 Ппщтина Гплубац и Кпмуналнп Јавнп предузеће Гплубац псппспбљени су за спрпвпђеое кпнтинуиранпг изјащоаваоа 

кприсника п квалитету пружаоа кпмуналних услуга пд стране врщилаца кпмуналних делатнпсти, у складу са шланпм 13 Закпна п 

кпмуналним делатнпстима;  

 Спрпведенп испитиваое задпвпљства кприсника кпмуналних услуга у Ппщтини Гплубац;  

 Израђен извещтај п спрпведенпм испитиваоу задпвпљства кприсника кпмуналних услуга.  

 

Пчекивани дугпрпчни ефекти испитиваоа, у складу са ппстављеним циљевима, су следећи: 

 Ппщтина Гплубац и Кпмуналнп јавнп предузеће Гплубац спрпвпди кпнтинуиранп испитиваое задпвпљства кприсника 

кпмуналних услуга, најмаое једнпм гпдищое, и испитиваоем су пбухваћене све кпмуналне услуге; 

 Ставпви и мищљеое кприсника су искприщћени за израду лпкалнпг плана управљаоа птпадпм;  

 Унапређен квалитет услуга и дпступнпст инфпрмација п раду кпмуналнпг предузећа и кпмуналним услугама; 

 Унапређени капацитети лпкалних јавних и кпмуналних служби за пружаое јавних услуга у складу са нашелима дпбрпг 

управљаоа (транспарентнпст, пдгпвпрнпст, партиципација грађана) и приступпм заснпваним на ппщтпваоу људских права;  

 Ппвећанп ушещће грађана у дпнпщеоу пдлука; 

 Унапређен квалитет живптне средине у ппщтини Гплубац. 

 

2. Сажети приказ резултата испитиваоа и најважнијих закључака 

На пснпву резултата испитиваоа задпвпљства кприсника кпмуналних услуга, КЈП Гплубац и ппщтина Гплубац су израдили преппруке и 

смернице за унапређеое квалитета услуге и задпвпљства кприсника, кап и за птклаоаое недпстатака на кпје су кприсници указали у 

пквиру испитиваоа. Испитиваое је ппказалп да грађани имају ппвереое у КЈП и да су претежнп задпвпљни услугама (снабдеваое 

пијаћпм впдпм и пдвпђеое птпадних впда) – 53,7% испитаника је изјавилп да је претежнп задпвпљнп услугпм, дпк је збир пних кпји су 

пптпунп и претежнп незадпвпљни пкп 10%. Важнп је нагласити да није велика разлика у резултатима акп ппгледамп пдгпвпре пп пплу, 

наиме 48% жена је претежнп задпвпљнп услугпм, а мушкараца 52%. Иакп прпценат незадпвпљних испитаника није велики, КЈП и ппщтина 

Гплубац упшавају мпгућнпсти и пптребе за унапређеоем услуга и ппбпљщаоем кпмуникације са кприсницима. Ппсебнп је упчена пптреба 

за унапређеоем дпступнпсти инфпрмација и квалитета кпмуникације са грађанима.  

Преппруке кпје су израђене на пснпву извещтаја претежнп се пднпсе на мере и активнпсти кпје мпгу бити спрпведене у краткпм или 

средоем рпку (6 месеци дп гпдину дана), уз маоа улагаоа или самп уз прпмену праксе у раду КЈП. И КЈП и ппщтина Гплубац разумеју да 

птклаоаое ппјединих прпблема захтева знашајна улагаоа и не зависи самп пд пдлука кпје се дпнпсе на лпкалнпм нивпу. У тпм смислу пвај 
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извещтај ће ппслужити и кап материјал за развпј инфраструктурних прпјеката кпји ће дппринети знашајнијем унапређеоу квалитета 

кпмуналних услуга у ппщтини Гплубац. 

У пквиру наредних испитиваоа ппштина Гплубац и КЈП Гплубац закључују да је пптребнп ппвећати узпрак испитаника на најмаое 300 

кприсника и да је пптребнп спрпвести ппсебнп испитиваое за привредне субјекте. 

Сажети преглед закључака и преппрука   

2.1. Унапређеое правнпг пквира 

Устанпвити правни пквир за кпнтинуиранп спрпвпђеое испитиваоа задпвпљства кприсника кпмуналних услуга на ппштинскпм нивпу 

крпз усвајаое ппщтинске пдлуке п нашину кприсника кпмуналних услуга п квалитету пружених услуга, према мпделу кпји предлаже СКГП.  

2.2. Унапређеое квалитета инфпрмисаоа кприсника и дпступнпсти инфпрмација 

 

 Израда веб-сајта КЈП Гплубац и активираое налпга на друштвеним мрежама 

 Унапређеое кпмуникације прекп месних заједница  

 Птвпрена врата и разгпвпри са грађанима  

 Инфпрмисаое грађана п цени услуга  

 Инфпрмисаое грађана п развпју канализаципне мреже  

2.3. Јачаое капацитета заппслених у КЈП 

 Представљаое извештаја п испитиваоу задпвпљства кприсника свим заппсленима у КЈП  

 Унапређеое кпмуникације са заппсленима крпз пбуке  

 Преиспитиваое рада служби кпје инфпрмишу кприснике п услугама КЈП  

2.4. Прилагпђаваое услуга пптребама грађана 

 Размптрити мпгућнпст двптарифне наплате впде 

  Унапређеое рециклаже  

 

Пдлуку п реализацији испитиваоа задпвпљства кприсника кпмуналних услуга, кап прпјектнпј активнпсти, дпнеп је прпјектни тим Ппщтине 

Гплубац. Пдлуку је пптврдип Председник ппщтине и директпр кпмуналнпг предузећа. Припремне активнпсти спрпведене су у перипду пд 

јуна дп августа 2019. и пбухватале су: 

 Припрему метпдплпгије испитиваоа, утврђиваое метпда за прикупљаое ппдатака, израду упитника и утврђиваое узпрка. 

Метпдплпгија и упитник су представљени прпјектнпм тиму на радипници, у Гплупцу, у јуну 2019. гпдине. Прпјектни тим је утврдип 
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временски пквир за спрпвпђеое испитиваоа и пдредип ппсебан радни тим, састављен пд заппслених у лпкалнпј сампуправи и 

јавнпм кпмуналнпм предузећу. Радни тим су шинили Дрндаревић Драган, Стпкић Саща, Кузманпвић Зпран, Петрпвић Иван, 

Павлпвић Сузана, Нпвакпвић Нпвица и Ђукић Александар. Ппщтина Гплубац је утврдила да ће испитиваое бити спрпведенп у 

августу 2019. гпдине, јер су тада станпвници викенд насеља присутни у већем брпју.  

 Радипница на кпјпј је радни тим припремљен за спрпвпђеое испитиваоа пдржана је 2. августа 2019. гпдине. На пвпј радипници је 

радни тим уппзнат са свпјим задацима, израђена је финална верзија упитника у пнлајн и щтампанпј фпрми и сви шланпви раднпг 

тима су псппспбљени за реализацију утврђених задатака. Финалну верзију упитника су, накпн радипнице, пптврдили и прихватили 

Председник ппщтине и директпр кпмуналнпг предузећа. На пвпј радипници израђенп је и пбавещтеое п испитиваоу и пвлащћеое 

за анкетаре. Утврђенп је да пдгпвпрнпст за спрпвпђеое испитиваоа заједнишки снпсе лпкална сампуправа и јавнп кпмуналнп 

предузеће. На радипници је утврђен и минимални узпрак за испитиваое – 350 испитаника.  

Испитиваое је спрпведенп пд 12. дп 31. августа. Ппдаци су прикупљани путем анкете пд врата дп врата, путем пппуоаваоа пнлајн анкетнпг 

листића кпји је бип дпступан на веб-сајту Ппщтине Гплубац и прикупљаоем анкетних листића на наплатнпм месту. У пквиру испитиваоа 

прикупљен је укупнп 151 пппуоен упитник, щтп представља пдступаое пд утврђенпг минималнпг узпрка за вище пд 50%.  

Правни пквир за спрпвпђеое испитиваоа утврђен је Закпнпм п кпмуналним делатнпстима (Службени гласник РС, бр.  88/2011, 104/2016 и 

95/2018), шлан 13, кпјим је утврђенп да „скупщтина јединице лпкалне сампуправе пбавезнп пдређује и нашин кпнтинуиранпг изјащоаваоа 

(најмаое једнпм гпдищое) кприсника кпмуналних услуга п квалитету пружаоа кпмуналних услуга пд стране врщилаца кпмуналних 

делатнпсти, кпје се мпже прганизпвати електрпнским путем или на други ппгпдан нашин.” Какп Ппщтина Гплубац није пдлукпм лпкалне 

скупщтине пдредила нашин испитиваоа задпвпљства кприсника кпмуналних услуга пдлушенп је да се пвп испитиваоа спрпведе кап пилпт-

прпјекат кпји ће ппслужити за прикупљаое инфпрмација и искустава пптребних за фпрмулисаое ппщтинске пдлуке и утврђиваое 

делптвпрнпг нашина кпнтинуиранпг изјащоаваоа кприсника кпмуналних услуга п квалитету пружених услуга.  

Упитникпм су пбухваћене следеће кпмуналне услуге:  

 Снабдеваое впдпм за пиће и технишкпм впдпм; 

 Пдвпђеое птпадних впда (канализација); 

 Сакупљаое и пднпщеое птпада. 

У упитнику је ппсебна пажоа ппсвећена пдвајаоу птпада на месту настанка, щтп је услуга кпју је Ппщтина Гплубац увела у ппјединим 

делпвима ппщтине.  

II Метпдплпгија испитиваоа задпвпљства кприсника кпмуналних услуга 

Метпдплпгију за испитиваое задпвпљства кприсника кпмуналних услуга израдили су сарадници Сталне кпнференције градпва и ппщтина у 

пквиру прпјекта „Ппдрщка лпкалним сампуправама у Србији на путу придруживаоа ЕУ”. Метпдплпгија је представљена на радипници у 

јуну 2019. гпдине. Узимајући у пбзир циљеве прпјекта и захтеве дефинисане закпнпм, преппрушена метпдплпгија пбухвата преппруке и 

упутства за: 
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 припрему упитника за прпцену задпвпљства кприсника кпмуналних услуга;  

 развпј капацитета и псппспбљаваое заппслених у кпмуналнпм предузећу и ппщтини кпји ће радити на испитиваоу и анализирати 

прикупљене ппдатке;  

 пбраду, приказиваое, пбјављиваое и дисеминацију резултата;  

 предлпг измене лпкалне пдлуке п кпмуналним услугама, кпјпм би требалп да се утврде прпцедуре и нашин спрпвпђеоа прпцене 

задпвпљства кприсника, пднпснп оене стандарде. 

  

Прпцена задпвпљства кприсника кпмуналних услуга је нпва пракса у Србији и ппдразумева прпмене у нашину управљаоа кпмуналним 

предузећима и пружаоа кпмуналних услуга. Пва мера утише и на прпмене у прпцесу дпнпщеоа пдлука, кпмуникацију између јавних 

предузећа и грађана и улпгу кпмуналних предузећа у лпкалним заједницама. У тпм смислу, прпцена задпвпљства треба да буде праћена и 

развпјем капацитета кпмуналних предузећа и изменама у правнпм пквиру на лпкалнпм нивпу. Крпз припремне активнпсти заппслени у 

кпмуналнпм предузећу и ппщтини су псппспбљени да спрпведу испитиваое и прикупе ппдатке. Ментпрска ппдрщка је била пбезбеђена у 

свакпм кпраку тпкпм спрпвпђеоа испитиваоа, а ппсебнп у изради извещтаја и пбради ппдатака.  

Метпдплпгија за унапређеое капацитета заппслених у ппщтини и кпмуналнпм предузећу ппдразумевала је learning by doing приступ. 

Чланпви прпјектнпг тима били су укљушени у сваку припремну активнпст, а ппсебнп у израду упитника, утврђиваое узпрка и утврђиваое 

метпда прикупљаоа. На тај нашин је заппсленима у ппщтини и кпмуналнпм предузећу пмпгућенп да уше и развијају сппствене капацитете и 

на тај нашин је пбезбеђенп дпстизаое дугпрпшних ефекта прпјекта – лпкални актери су сппспбни да накпн заврщетка прпјекта сами 

спрпвпде испитиваоа задпвпљства кприсника кпмуналних услуга. Лпкалнп власништвп над резултатима пбезбеђенп је и кпнтинуираним 

укљушиваоем дпнпсилаца пдлука (ппщтинских пргана и управљашке структуре кпмуналнпг предузећа). Такп су све пдлуке у вези са 

спрпвпђеоем испитиваоа дпнете пд стране и у сагласнпсти са пдгпвпрним лицима из ппщтине и кпмуналнпг предузећа.  

Када су у питаоу метпде за прикупљаое ппдатака предлпженпм метпдплпгијпм је требалп пбухватити некпликп разлишитих метпда 

прикупљаоа ппдатака, пд кпјих је прикупљаое ппдатака крпз пнлајн анкету и анкету пд врата дп врата пбавезнп. На тај нашин се пбезбеђује 

ппвећаое пбјективнпсти и ефикаснпсти испитиваоа. Ппред пва два метпда предлпженп је и прикупљаое ппдатака на щалтеру на месту 

наплате кпмуналних услуга и пппуоаваое упитника на прпметним местима где би бип ппстављен щтанд на кпме грађани мпгу да пппуне 

упитник. Грађани су п испитиваоу пбавещтени прекп веб-сајта ппщтине и путем пбавещтеоа кпје је ппстављенп на наплатнпм месту. 

Прпјектни тим у Гплупцу се ппределип за три нашина прикупљаоа ппдатака: крпз пнлајн анкету (прикупљенп 11 пппуоених упитника), крпз 

анкету пд врата дп врата (103 упитника) и анкетираое на наплатнпм месту (37 упитника).  

Упитник је садржап три групе питаоа. Прва група питаоа пднпсила се на статистишке ппдатке п пплу и старпсти испитаника, месту 

станпваоа (сепскп и градскп насеље, викенд насеље) и типу дпмаћинства (индивидуалнп и кплективнп станпваое). Друга група питаоа се 

пднпсила на нивп инфпрмисанпсти кприсника п кпмуналним услугама и задпвпљству приступашнпщћу инфпрмација и кпмуникацији 

кпмуналнпг предузећа са грађанима. Пцена задпвпљства кпмуникацијпм са кпмуналним службама је вепма важна јер пмпгућава 

планираое унапређеоа рада кпмуналних предузећа у пним пбластима где се на захтевају пзбиљнија улагаоа и где дп ппбпљщаоа услуге 
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мпже дпћи унапређеоем праксе, пбукпм заппслених или увпђеоем инфпрмаципних технплпгија у кпмуникацију са грађанима. Трећа група 

питаоа пднпсила се на пцену задпвпљства ппјединим сегментима услуге и ценпм кпмуналних услуга.  

Кприсници кпмуналних услуга су имали прилику да задпвпљствп услугама пцеоују квантитативнп (пценама пд 1 дп 5) и пписнп. Скала 

пцеоиваоа је изгледала пвакп: 

1 – пптпунп незадпвпљан/на; 

2 – претежнп незадпвпљан/на; 

3 – ни задпвпљан/а ни незадпвпљан/на; 

4 – претежнп задпвпљна/на; 

5 – пптпунп задпвпљан/на;  

На тај нашин је испитаницима пмпгућенп да изаберу пдгпвпр кпји највище пдгпвпра оихпвпм ставу, щтп је дппринелп пбјективнпсти 

пцеоиваоа. Ппједина питаоа су садржала и ппцију „не знам” какп би се избеглп да се испитаници кпји не знају пдгпвпр сврставају у 

пдређену групу кпја нпси вреднпсну пцену. Укпликп је брпј испитаника кпји бирају ппцију „не знам” велики, тп мпже указати да кприсници 

немају дпвпљнп инфпрмација на пснпву кпјих би мпгли да пцеоују задпвпљствп пдређенпм услугпм. У пквиру ппјединих питаоа 

испитаницима је пмпгућенп да наведу неки други пдгпвпр, разлишит пд ппнуђених. 

Испитиваое ппјединих услуга врщенп је крпз пзнашаваое једнпг пд унапред ппнуђених пдгпвпра, щтп спада у квалитативнп пцеоиваое, и у 

тпм слушају испитаници нису имали прилику да нумеришки пцеоују задпвпљствп ппјединпм услугпм већ су пзнашавали пдгпвпр кпји је 

најближи оихпвпм ставу.    

На крају је испитиванп и кпликп су грађани Гплупца уппзнати са прпблемима загађеоа живптне средине, ппсебнп прпблемима у 

управљаоу птпадпм и управљаоу впдама.  

Упитник је псмищљен такп да пмпгући Ппщтини и Кпмуналнпм предузећу да стекну увид у нивп задпвпљства кприсника кпмуналних услуга, 

али и да, истпвременп, пмпгући грађанима да се инфпрмищу п ппјединим аспектима кпмуналних услуга и да се заинтересују за ушещће у 

креираоу пдлука у вези са кпмуналним услугама.  

Узпрак је утврђен у пднпсу на укупан брпј станпвника Ппщтине Гплубац (8331 станпвника пп ппдацима Републишкпг завпда за статистику из 

2015. гпдине) али и на пснпву претхпдних искустава у спрпвпђеоу слишних испитиваоа. Имајући у виду структуру и расппред станпвнищтва 

(урбанп градскп језгрп, сепска и викенд насеља) утврђенп је да би најмаои брпј пппуоених анкетних листића требалп да буде 350. 

Ппказалп се да пвакп утврђен узпрак представља пзбиљан задатак за прпјектни тим кпји није успеп да прикупи 350 пппуоених упитника. 

Збпг тпга је важнп да се у наредним испитиваоима брпј укљушених испитаника ппвећава, какп би се ппвећала и верпдпстпјнпст резултата и 

квалитет испитиваоа. 
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Утврђиваое узпрка ппдразумевалп је и пдређену стратификацију унутар сампг узпрка па је утврђенп да би међу испитаницима пспбе 

мущкпг и женскпг ппла требалп да буду ппдједнакп заступљене, уз нещтп већи брпј пспба женскпг ппла, щтп је у пптпунпсти испуоенп (53% 

жена и 47% мущкараца). Прпсешна старпст станпвнищтва у Гплупцу је 46 гпдина и испитаници су према старпснпј структури равнпмернп 

заступљени. Прпјектни тим је истакап да је испитиваое у викенд насељима (Винци и Усије) пд ппсебнпг знашаја, збпг шега је ппстављен 

узпрак пд најмаое 100 испитаника из викенд насеља. Пвај узпрак није ппстигнут и из викенд насеља је прикупљенп 65 пппуоених анкетних 

листића. 

Накпн спрпведенпг испитиваоа је закљушенп да је пптребнп ппсебнп пдредити узпрак за привредне субјекте јер је анкету пппунилп самп 

једнп правнп лице (привредни субјект), збпг шега се испитиваое у пднпсу на пву групу не мпже узети кап релевантнп.   

Грађани су били инфпрмисани п испитиваоу путем веб-сајта ппщтине где је била ппстављена вест и линк ка пнлајн упитнику и путем 

щтампаних пбавещтеоа. Пбавещтеое је садржалп и брпј телефпна на кпји су грађани мпгли вище да се инфпрмищу п испитиваоу. У 

следећим испитиваоима би требалп узети у пбзир и друге нашине инфпрмисаоа грађана, путем лпкалних медија, укпликп је мпгуће.               

III Резултати испитиваоа задпвпљства кприсника у Ппштини Гплубац 

Испитиваое задпвпљства кприсника кпмуналних услуга у Ппщтини Гплубац је спрпведенп пд 12. дп 31. августа 2019. гпдине. Испитиваоем 

путем упитника пбухваћен је 151 кприсник кпмуналних услуга. 

Статистички ппдаци п учесницима и учесницама испитиваоа 

Испитиваоем су ппдједнакп заступљене пспбе мущкпг (71 испитаник – 47%) и женскпг ппла (80 испитаница – 53%) щтп пдгпвара структури 

станпвнищтва у ппщтини према пплу.   

 

Графикпн 1. – Ппл испитаника  
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Из градскпг насеља прикупљенп је 39 упитника (25,8%) а из сепских насеља 48 упитника (31,8%). У викенд насељима прикупљенп је 65 

упитника и тп: 32 (21,2%) из насеља Винци, 31 (20,5%) из насеља Усије и 2 (1,3%) из других викенд насеља. Самп један испитаник је навеп да 

живи на ппдрушју Наципналнпг парка Ђердап.  

Према типу кприсника 136 (90,1%) припада групи кприсника кпји живе у кућама (индивидуалнп станпваое) а 15 (9,9%) у згради (кплективнп 

станпваое).  

Према брпју шланпва дпмаћинства највище испитаника дплази из дпмаћинстава са 3–4 шлана (70 – 46,4%), затим дпмаћинстава са вище пд 4 

шлана (41 – 27,2%), дпмаћинстава са највище 2 шлана (38 – 25,2%) и дпмаћинстава са једним шланпм (3 – 2%).  

На питаое да ли дпмаћинствп служи за смещтај туриста и кпликп има дпступних лежајева, никп пд испитаника није дап пдгпвпр.  

Услуге кпмуналнпг предузећа кпристи 98% испитаника (148) а самп 2% (3) испитаника је навелп да не кпристи услуге кпмуналнпг предузећа. 

Услуге снабдеваоа пијаћпм впдпм кпристи 125 (83%) испитаника, услугу снабдеваоа технишкпм впдпм кпристи 22 (14,6%) испитаника, дпк 

услугу сакупљаоа и пдвпђеоа птпадних впда (канализација) кпристи 39 (29%) испитаника. Услугу сакупљаоа и пднпщеоа птпада кпристи 

135 (89,4%) испитаника. Трпје испитаника је навелп и услугу пдржаваоа грпбља, щтп није билп предмет испитиваоа.  

Највище дпмаћинстава испитаника је прикљушенп на јавни впдпвпд (132 – 87,4%), дпк се са сепских извприщта кпја не пдржава кпмуналнп 

јавнп предузеће впдпм снабдева 6% испитаника. Неки други извпр за снабдеваое впдпм навелп је 7,3% испитаника (претежнп впду из 

сппствених бунара), кпји кпнтрплу впде врще сампсталнп (претежнп једанпут гпдищое).  

Инфпрмисанпст п надлежнпстима, раду и активнпстима КЈП Гплубац  

Графикпн 2. Кпликп сте инфпрмисани п надлежнпстима, раду и активнпстима КЈП Гплубац? 

 

Вище пд 1/4 испитаника (25,8%) није инфпрмисанп п активнпстима и надлежнпстима КЈП Гплубац, дпк је 40% навелп да је делимишнп 

инфпрмисанп. Тп указује да би требалп да се предузму активнпсти какп би се унапредилп инфпрмисаое кприсника кпмуналних услуга. Пкп 



 

79 
 

18% испитаника навелп је да би желелп да се бпље инфпрмище п раду кпмуналнпг предузећа. Према налазима испитиваоа 34% кприсника 

сматра да је пптпунп инфпрмисанп п активнпстима и надлежнпстима КЈП Гплубац.    

Графикпн 3. Пцена укупнпг задпвпљства услугама КЈП Гплубац  

 

Претежнп задпвпљнп пруженим услугама је 42,4%. Вище пд једне трећине 34,4% испитаника није ни задпвпљнп ни незадпвпљнп, 8,6% је 

претежнп незадпвпљнп дпк је пптпунп задпвпљних 11,3% а пптпунп незадпвпљних је најмаое 3,3%. Незадпвпљних кприсника је пкп 12%, 

дпк је брпј кприсника кпји су задпвпљни услугама (претежнп и пптпунп задпвпљни) већи пд 50%.  

Графикпн 4. Пцена квалитета ппјединих услуга КЈП Гплубац (нумерички приказ)  

 

Кпд снабдеваоа впдпм 58 кприсника је претежнп задпвпљнп пруженпм услугпм дпк је 48 ни задпвпљнп ни незадпвпљнп, 26 је пптпунп 

задпвпљнп наспрам 10 пптпунп незадпвпљних кприсника, дпк је претежнп незадпвпљних 9. Незадпвпљних кприсника пвпм услугпм је пкп 

13%. Акп разврстамп резултате пп пплу, нема већих разлика, 45% је претежнп задпвпљних жена услугпм снабдеваоа впдпм, међутим 

највище пдгпвпра и тп 67% жена је изјавилп да није ни задпвпљна ни незадпвпљна услугпм снабдеваоа впдпм. 
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Кпд дијаграма за испитиваое услуге канализације видимп да је изузетан брпј пд шак 63, пптпунп незадпвпљних кприсника. Међутим пвај 

резултат је ппследица шиоенице да велики брпј кприсника нема канализаципну мрежу па је пвакп исказап и незадпвпљствп щтп је нема а 

не да је лпща услуга за исту. Међу испитаницима кпји кпристе услугу пдвпђеоа канализације 43 је неутралнп, 26 претежнп задпвпљнп дпк 

је 12 пптпунп задпвпљнп наспрам 7 пних кпји су претежнп незадпвпљни пруженпм услугпм. Нема разлике у пдгпвприма жена и мущкараца 

пп питаоу услуге канализације. 

Кпд дијаграма за управљаое птпадпм 51 кприсник се изјаснип да није ни задпвпљан ни незадпвпљан или да је претежнп задпвпљан, пд тпг 

брпја 22 су жене, 21 кприсник је пптпунп задпвпљан дпк је 22 претежнп незадпвпљнп. Пптпунп незадпвпљних је 6 кприсника. Пкп 18% 

кприсника је незадпвпљнп услугпм сакупљаоа птпада дпк вище пд 1/3 испитаника није прпценилп задпвпљствп пвпм услугпм. 

Велики брпј кприсника кпји није пценип ппјединашне услуге гпвпри у прилпг закљушку да је пптребнп унапредити инфпрмисаое кприсника. 

Такпђе, знашајан прпценат незадпвпљних услугпм пдвпђеоа птпадних впда и пднпщеоем птпада указује да су пвп пбласти у кпјима би КЈП 

Гплубац требалп да предузме активнпсти на унапређеоу квалитета услуге. Прпщиреое канализаципне мреже и унапређеое услуге 

пднпщеоа птпада представљају припритете за ппщтину и кпмуналнп предузеће у нареднпм перипду.    

Графикпн 5. Квалитативна пцена квалитета ппјединих услуга КЈП Гплубац (нумерички приказ)  



 

81 
 

 

 

Кпд испитаника за пцену квалитета ппјединих услуга КЈП 61 испитаник је пдгпвприп да би услуга пднпщеоа и пдлагаоа смећа мпгла да 

буде бпља, дпк је 40 реклп да је услуга на задпвпљавајућем нивпу а 27 није задпвпљнп услугпм пднпщеоа птпада. 

Да је пдржаваое канализације на задпвпљавајућем нивпу реклп је 30 испитаника, 20 да би мпглп бити бпље а 6 је реклп да пдржаваое 

канализаципне мреже није дпбрп. 

Највећи брпј испитаника 59 изјавилп је да је задпвпљан снабдеваоем впдпм али да пна ппвременп нестаје, да су задпвпљни снабдеваоем 

впде и да је впда пдгпварајућег квалитета каже 53 пних кпји су пппунили упитник. Да снабдеваое впдпм није редпвнп и да впда шестп 

нестаје реклп је 12 испитаних, а 17 мисли да квалитет впде није дпбар или није уппзнатп са квалитетпм исте. 

Графикпн 6. Да ли сте се пбраћали КЈП Гплубац збпг кварпва на јавнпј впдпвпднпј мрежи, лпшег притиска, нестанка впде, прпблема са 

пднпшеоем птпада, пдржаваоем канализације или других прпблема?  
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На питаое да ли сте се пбраћали КЈП збпг кварпва, нещтп вище пд пплпвине, ташније 50,3% пдгпвприлп је пптврднп, 29,1% да није билп 

пптребе а 20,5% није зналп кпме да се пбрати. 

Графикпн 7. Укпликп сте се пбраћали КЈП, кпликп сте задпвпљни пдгпвпрпм надлежних служби и квалитетпм услуге кпју сте дпбили? 

  

На питаое укпликп сте се пбраћали КЈП кпликп сте задпвпљни пдгпвпрпм и квалитетпм услуге кпју сте дпбили 23,1% нема став, није ни 

задпвпљнп ни незадпвпљнп а 32,7% не зна. Претежнп  незадпвпљних је 14,3%, а пптпунп незадпвпљних 9,5%, дпк је претежнп задпвпљних 

10,9% а 9,5% пптпунп задпвпљних. Пп 9,5% је пптпунп задпвпљних и пптпунп незадпвпљних. 
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Графикпн 8. Укпликп сте се пбраћали КЈП и тражили инфпрмације п услугама, ппишите ваше задпвпљствп пруженим пдгпвпрпм (147 

пдгпвпра)?  

 

Пд пних кпји су се пбраћали и тражили инфпрмације п услугама видимп да 43,2% се није ни пбраћалп, 23% је инфпрмацију дпбилп у 

разумнпм рпку, 16,2% инфпрмацију је дпбилп ппсле дужег шекаоа а 17,6% није дпбилп пдгпвпр. Трећина испитаника или није дпбила 

пдгпвпр или је дуже времена шекала пдгпвпр пд стране КЈП Гплубац, щтп намеће закљушак да је пптребна дпдатна едукација радника КЈП 

(нарпшитп пних кпји су у директнпм кпнтакту са грађанима). 

Графикпн 9. На кпји начин се инфпрмишете п раду, активнпстима и услугама КЈП Гплубац?  
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На питаое п нашину на кпји се инфпрмищу, 75 испитаника је реклп да је тп на щалтеру на наплатнпм месту, 72 крпз разгпвпр са 

службеницима КЈП, 71 у разгпвпру са кпмщијама, путем телефпна је 62, 16 путем сајта, путем мејла је 8 а прекп лпкалних медија 5. Пних 

кпји се не инфпрмищу је 16 у пвпм узпрку. 

Графикпн 10. Да ли сте задпвпљни ценпм услуге снабдеваоа пијаћпм/техничкпм впдпм (149 пдгпвпра)? 

 

Ценпм впде 61,1% није задпвпљнп и сматра да је цена превиспка, 24,8% сматра да је цена кпректна самп 0,7% сматра да је цена ниска дпк 

13,4% испитаника је реклп да не зна. 

Графикпн 11. Да ли сте задпвпљни ценпм услуге пдвпђеоа птпадних впда (канализација) (141 пдгпвпр)? 

 

Ценпм пдвпђеоа птпадних впда 53,9% испитаника је реклп да не зна, 21,3% сматра да је цена кпректна, 24,1% није задпвпљнп и сматра да 

је цена превиспка, 0,7% сматра да је цена ниска кап и кпд цене впде. 

Графикпн 12. Да ли сте задпвпљни ценпм услуге сакупљаоа и пднпшеоа птпада?  
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Ценпм сакупљаоа и пднпщеоа птпада 49,7% испитаника није задпвпљнп и сматрају да је цена превиспка, 44,4% сматра да је цена 

кпректна, пних кпји не знају је пкп 5% и пних кпји кажу да је цена ниска је 0,7%. 

Графикпн 13. Да ли је, пп Вашем мишљеоу, птпад прпблем у ппштини Гплубац?  

 

Према мищљеоу 55% испитаника птпад је велики прпблем у ппщтини и захтева хитнп рещаваое. Пкп 32% испитаника сматра да ппстпје 

већи прпблеми пд прпблема птпада дпк 4,6% сматра да птпад није прпблем у ппщтини Гплубац. На пвп питаое пдгпвпр није зналп 8,6% 

испитаника.  

Графикпн 14. Да ли сматрате да пдвајаое птпада у дпмаћинствима (пдвајаое пластичних флаша, папира, лименки у ппсебне 

кесе/канте) дппринпси бпљем управљаоу птпадпм у Вашпј ппштини? 
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Људи су свесни да се пдвајаоем птпада смаоују трпщкпви пшуваоа живптне средине у Гплупцу и шак 90% је пптврднп пдгпвприлп, с тим да 

је 31,1% испитаника реклп да у дпмаћинствима (пдвајаое пластишних флаща, папира, лименки у ппсебне кесе/канте) редпвнп ради дпк 

33,1% би радилп али нема услпва за пдвајаое птпада у Гплупцу, а 25,8% не зна какп да тп ради. Брпј пд 9,9% испитаника не зна п пвпме 

нищта или је не заинтереспванп. 

Графикпн 15. Шта вас у пвпм тренутку спречава да пдвајате птпад у свпм дпмаћинству?  
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Пдвајаое ПЕТ амбалаже и лименки каже да ради 56 испитаника, пднпснп 36%. 

Међутим велики брпј 42 испитаника или 27% оих нема инфпрмацију п тпме какп да пдваја птпад, оих 35%  има примедбу на кпнтејнере тј. 

19 оих или 12% каже да им нису приступашни кпнтејнери за пдвајаое птпада а оих 36 пднпснп 23% изјављује да нема кпнтејнера у 

оихпвпм месту. Оих шетвприца тј. 2% сматра да тп није оихпв ппсап. 

IV Преппруке за унапређеое квалитета услуга КЈП Гплубац 

 Унапређеое правнпг пквира  

Радни тим ће, на пснпву мпдела кпји је израдип СКГП, предлпжити нацрт пдлуке кпја ће садржати утврђене пбавезе лпкалне управе и 

кпмуналнпг предузећа, рпкпве за спрпвпђеое испитиваоа на гпдищоем нивпу, рпкпве за израду извещтаја и пбјављиваое извещтаја, 

структуру извещтаја и ппступак мпнитпринга и евалуације. Радни тим ће нацрт пдлуке припремити за заседаое Скупщтине у мају 2020.  

Пдлука би требалп пбавезнп да садржи смернице за израду метпдплпгије за спрпвпђеое испитиваоа, а метпдплпгију ће, у складу са 

смерницама израдити КЈП Гплубац. Метпдплпгију ће усвпјити надлежни прган лпкалне сампуправе.  
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 Унапређеое квалитета инфпрмисаоа кприсника и дпступнпсти инфпрмација 

 Израда веб-сајта КЈП Гплубац и активираое налпга на друштвеним мрежама 

 

Искпристити ппртал е-Гплубац за инфпрмисаое кприсника п услугама и активнпстима КЈП. Имајући у виду ппдатке из графикпна бр. 9. 

пбезбедити функципналан веб сајт КЈП, израдити налпге на друщтвеним мрежама и уппзнати грађане са нпвим мпгућнпстима за 

инфпрмисаое и пбавещтаваое. 

Израдити инфпрмацију за кприснике п тпме щта би требалп да ураде у слушају кварпва на впдпвпднпј мрежи или слабпг притиска, кпме 

мпгу да се пбрате и на кпји нашин.  

Рпк за изради веб-сајта и налпга на друщтвеним мрежама је дп септембра 2021.  

 Унапређеое кпмуникације прекп месних заједница  

 

Припремити пбавещтеое п преузимаоу сепских впдпвпда пд стране КЈП. Пбавещтеое ће садржати све релевантне инфпрмације п 

закпнскпј пбавези и другим разлпзима за преузимаое впдпвпда, садржају услуге кпју пружа КЈП, цени услуге. Пбавещтеое ће бити 

дистрибуиранп прекп председника савета месних заједница, путем јавнпг пбавещтеоа у седищтима месних заједница и на наплатним 

местима. Ппжељнп је пбјавити пбавещтеое и путем електрпнских медија и веб-сајта ппщтине.  

КЈП Гплубац ће израдити упутствп за кприснике приватних впдпизвприщта кпје ће садржати инфпрмацију п нашину кпнтрпле исправнпсти 

впде. Пвп упутствп ће бити дпстављенп прекп месних заједница, ппстављаоем пбавещтеоа на пгласнпј табли, на веб-сајту ппщтине и прекп 

лпкалних медија.  

Рпк: кпнтинуирана и редпвна активнпст.  

 „Отвпрена врата” и разгпвпри са грађанима  

 

У КЈП Гплубац већ ппстпји нефпрмална пракса птвпрених врата и директпр предузећа прима све грађане кпји желе да изнесу пригпвпр на 

рад КЈП. Да би се пва дпбра пракса унапредила, пптребнп је утврдити јасне термине „птвпрених врата” и пбавести грађане п тпме када мпгу 

да дпђу у КЈП и разгпварају са службеницима или директпрпм предузећа. Предлпг КЈП је да се „птвпрена врата” прганизују једнпм у два 

месеца.   

Ппред тпга, крпз пбуку би требалп унапредити културу кпмуникације између заппслених у КЈП и грађана, ппсебнп пних кпји су у сталнпм 

кпнтакту са грађанима.  

Рпк: кпнтинуирана и редпвна активнпст. 
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 Инфпрмисаое грађана п цени услуга  

 

Пптребнп је грађанима пмпгућити да се прецизнп инфпрмищу п цени услуге, структури трпщкпва КЈП, расхпдима и прихпдима, какп би се 

ставпви грађана п цени услуге снабдеваоа пијаћпм впдпм били заснпвани на пбјективним ппказатељима.  

 Инфпрмисаое грађана п развпју канализаципне мреже  

 

Велики брпј испитаника (вище пд 40%) изјавилп је да су пптпунп незадпвпљни услугпм пдвпђеоа птпадних впда. Један пд разлпга је 

свакакп неразвијена канализаципна мрежа кпја не ппкрива велики брпј насеља. Какп би се грађани инфпрмисали п планпвима ппщтине у 

пвпј пбласти путем медија и других дпступних средстава инфпрмисаоа, пптребнп је кприснике пбавестити п планпвима развпја 

канализаципне мреже и рпкпвима за реализацију, ппсебнп у пнпм насељима где нема канализаципне мреже. Пва активнпст ће бити 

спрпведена тпкпм 2020. гпдине.  

 Јачаое капацитета заппслених у КЈП  

 

 Представљаое извештаја п испитиваоу задпвпљства кприсника свим заппсленима у КЈП  

 

Први кпрак у унапређеоу капацитета заппслених у КЈП биће представљаое извещтаја и резултата испитиваоа задпвпљства кприсника 

кпмуналним услугама. Циљ пве активнпсти је да се сви заппслени уппзнају са спрпведенпм активнпщћу и резултатима испитиваоа, те да 

разумеју да се ради п нпвпј активнпсти кпју ће КЈП спрпвпдити сваке гпдине.  

Такпђе, на пвај нашин ће сви заппслени бити у мпгућнпсти да грађанима пруже инфпрмације п спрпведенпм испитиваоу. Вепма је важнп да 

заппслени у КЈП имају пснпвне инфпрмације п спрпведенпм испитиваоу и да мпгу грађанима да пбјасне где мпгу да прпнађу резултате 

испитиваоа.  

Извещтај ће бити представљен заппсленима у КЈП дп краја јануара 2020.   

 Унапређеое кпмуникације са заппсленима крпз пбуке  

 

Испитиваое је ппказалп да се грађани п раду КЈП најшещће инфпрмищу крпз директну кпмуникацију са заппсленима у КЈП, службеницима 

кпји пшитавају впдпмере, служби за наплату и путем телефпна. Имајући тп у виду, КЈП планира да припреми пбуке за заппслене какп би 

унапредили вещтине кпмуникације, какп би били у стаоу да прихвате ппхвале и критике и љубазнп и предусретљивп кпмуницирају са 

кприсницима.  
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Ппред пбуке, КЈП планира да изради и писанп упутствп за кпмуникацију са кприсницима кпје ће бити дпстављенп свим заппсленима, а 

ппсебнп пнима кпји раде директнп са кприсницима.  

Да би прпграм пбуке бип припремљен на квалитетан нашин, пптребнп је прганизпвати фпкус групу са заппсленима (10–12 заппслених) и 

испитати оихпве ставпве и мищљеое п спрпведенпм испитиваоу. Такпђе, пптребнп је спрпвести испитиваое пптреба за пбукпм међу 

заппсленим, щтп у кплективу пд пкп 40 људи неће бити захтевнп. На пснпву резултата дпдатних испитиваоа у пквиру текућег прпјекта 

припремити прпграм и метпдплпгију пбуке, дп краја марта следеће гпдине.  

 Преиспитиваое рада служби кпје инфпрмишу кприснике п услугама КЈП  

 

Ппдаци ппказују да пд свих грађана кпји су се пбраћали КЈП ради инфпрмисаоа п услугама (57% испитаника), вище пд пплпвине или није 

дпбилп пдгпвпр или је дугп шекалп на пдгпвпр. Пптребнп је щтп пре усппставити функципналан механизам да дпстављаое правпвремених 

инфпрмација. Пвај прпблем ће у великпј мери бити птклпоен ппкретаоем веб-сајта и налпга на друщтвеним мрежама. Ппред тпга, КЈП ће 

спрпвести испитиваое рада служби кпје инфпрмищу кприснике и птклпнити недпстатке. Утврдити пбавезу впђеоа евиденције п 

рекламацијама, жалбама и пригпвприма грађана и рпкпве за пдгпвараое – у рпку пд 24 сата, дп 48 сати, вище пд 48 сати. Инфпрмативна 

служба КЈП ће у слушају сваке рекламације пбавестити кприсника у рпку пд 24 сата п рпку у кпме ће КЈП интервенисати.  

Рпк: кпнтинуирана и редпвна активнпст. 

Прилагпђаваое услуга пптребама грађана 

 

 Размптрити мпгућнпст двптарифне наплате впде 

 

Испитиваое је ппказалп да су грађани незадпвпљни ценпм услуге снабдеваоа пијаћпм/технишкпм впдпм – 61,1% грађана је директнп 

пдгпвприлп да је цена превиспка. Један пд предлпга је разматраое мпгућнпсти двптарифне наплате впде. 

 

 Унапређеое рециклаже 

 

Радна група предлаже разматраое набавке дпдатних кпнтејнера за пдлагаое рециклабилнпг птпада и прпверу расппреда ппстпјећих 

кпнтејнера у викенд насељима. На пснпву прикупљених ппдатака требалп би пбезбедити већу дпступнпст кпнтејнера за раздвајаое птпада 

какп би се пдгпвприлп на виспку мптивисанпст грађана да се укљуше у прпцес примарне селекције. 
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Рпк: дп краја 2023. гпдине. 

24. ИЗВЕШТАЈ П СПРПВЕДЕНПМ ИНТЕРВЈУУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 
 

Накпн пдржаних састанака фпкус групе репрезентативнпг узпрка привредних субјеката (летп 2020) на теритприји ппщтине Гплубац, радна 

група је дпщла дп следећег закљушка : 

А) Ппщтина Гплубац (нарпшитп у ппследоих гпдину дана) дпживела је експанзију пп питаоу туристишких ппсета (рестпрани пд 30–50 

хиљада, Тврђава 150.000, манастир Тумани 1.000.000…). 

Б) Привредни субјекти (у пгрпмнпј већини пд 85%) задпвпљни су услугпм и ценпм КЈП Гплубац. Пстали (15%) сматрају да је пптребна 

прпмена тарифнпг система (пп кплишини птпада). Евидентиранп је некпликп предлпга за дпдатне лпкације за ппстављаое кпнтејнера и за 

рециклажни и за пстали птпад. 

В) Бипразградиви птпад ппстпји у кплишинама пд 20–25% (зависнп пд делатнпсти). Пкп пплпвине пвпг птпада (пстаци пд хране) преузимају 

заинтереспвани грађани за исхрану дпмаћих живптиоа. Друга пплпвина се пдлаже са псталим птпадпм у кпнтејнере. 

Г) Рециклажни птпад (за кпји ппстпји мпгућнпст) пд стране привредних субјеката пдлаже се у наменске ппсуде (картпн, ПВЦ амбалажа, 

лименке и пд пре два месеца стаклена амбалажа). 

Д) Пдлагаое специфишнпг птпада из кланишнпг ппгпна (живптиоски пстаци) врщи се у складу са прпписима кпји су регулисани Закпнпм, али 

за пдлагаое птпада кпји настаје у примарнпј ппљппривреднпј прпизвпдои (амбалажа пд хемијских препарата кпји се кпристе тпкпм 

защтите биља) усппстављен је делимишни систем пдлагаоа, прикупљаоа и трансппрта пд стране републишких институција (кпји за сада 

ппдразумева самп преппруке крајоим кприсницима), такп да ће на теритприји ппщтине Гплубац пвај систем бити усппстављен 

истпвременп са унапређеоем система на наципналнпм нивпу. 

Упитник – база за разгпвпр тпкпм испитиваоа фпкус група са привредним субјектима: 

Назив привреднпг субјекта: _________________________________________________________________________ 

Адреса: _________________________________________________________________________________________ 

Гпдина псниваоа:  

Упитник – фпкус група – привредни субјекти  

(припрема за фпрмираое ПУП 2021–2030 Гплубац) 
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1. Пписати врсту делатнпсти кпјпм се привредни субјекат бави: пвде дати прилику да свпјим решима ппищу шиме се баве, ппставити дпдатна 

питаоа, није дпвпљнп да кажу самп тргпвина или туризам; испитати шиме се баве, щта прпизвпде и сл. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

2. Ппврщина кпју заузима привредни субјекат – ппврщина прпстприја (канцеларије и радни прпстпр), ппврщина магацина, ппврщина на 

кпјима се не пбавља делатнпст (нпр. хала је 200 м2 а има паркинг, зелене ппврщине и сл.) 

_________________________________________________________________________________________________ 

3.а Брпј радника кпји заппщљава (сталнп и ппвременп заппслени)  _____________________________________________  

3.б Брпј ппсетилаца (за пне кпји се баве туризмпм и угпститељствпм) _________________________________________  

4. Врсте и кплишине птпада кпји генерище 

4.1. Да ли привредни субјект впди евиденцију п врсти, кплишини, ппреклу, карактеризацији и класификацији, саставу, складищтеоу, 

трансппрту, увпзу, извпзу, третману, пднпснп ппнпвнпм искприщћеоу и пдлагаоу птпада? 

_______________________________________________________________________________________ 

4.2. Да ли у ппступку пбављаоа делатнпсти настаје птпад и кпји? Где привредни субјект пдлаже настали птпад? 

_____________________________________________________________ 

4.3. Да ли птпад настаје самп у прпмету рпбе (птпад не настаје у прпцесу прпизвпдое већ самп приликпм прпмета рпбе – птпад пд 

амбалаже и сл.) ? П кпјпј врсти птпада се у тпм слушају ради? Кп врщи услугу пднпщеоа и пдлагаоа птпада? 

___________________________________________________________  

5. Да ли привредни субјект има дпзвплу за управљаое птпадпм (акп је тп захтеванп прпписима)? Да ли су кплишине и састав птпада у складу 

са издатпм дпзвплпм (маое или веће кплишине; састав се прпменип али није прпмеоена дпзвпла и сл.) 

____________________________________________________________________________ 

6. Да ли се птпад привременп пдлаже на ппдрушју привреднпг субјекта? _________________________________________    

6.1 Да ли ппседује адекватну ппрему за пдлагаое птпада кпји генерище (канте, кпнтејнере, ппсебне магацине)? 

____________________________________________________________________________________________ 

7. Да ли привредни субјект врщи прпмет или ппасан птпад* у раду настаје? ______________________________________  

*Акп је пдгпвпр пптврдан, где се врщи привременп складищтеое ппаснпг птпада? Да ли привредни субјект преузима ппасан птпад пд 

других физишких и правних лица (акп се бави прпметпм рпбе кпја накпн упптребе ппстаје ппасан птпад)? Кп врщи услугу пднпщеоа и 
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третмана ппаснпг птпада? Кпликп се прпда амбалаже кпја ппстаје ппасни птпад накпн упптребе? 

_______________________________________ 

9. Фреквенција пднпщеоа птпада  

Кпликп пута недељнп/месешнп КЈП дплази и прикупља птпад? Да ли мпгу ппзвати КЈП Гплубац да пп пптреби пднесе птпад? Да ли се 

дпдатнп фактурище услуга? Кпликп дугп стпји птпад, пднпснп да ли је дпвпљан брпј пута/фреквенција пднпщеоа птпада? Да ли привредни 

субјект има дпдатне трпщкпве збпг привременпг складищтеоа птпада? ___________________________ 

10. Лице задуженп за управљаое птпадпм  

Да ли у привреднпм субјекту ппстпји заппсленп лице кпје је задуженп за управљаое птпадпм? Акп јесте, да ли је тп лице кпје је задуженп 

за защтиту живптне средине или један пд заппслених, између псталих ппслпва, пбавља и ппслпве управљаоа птпадпм? 

________________________________________________________________  

11. Надпкнада за пднпщеое птпада  

Кпји је изнпс месешнпг рашуна кпји се фактурище пд стране КЈП за услугу пднпщеоа и пдлагаоа птпада? Да ли је цена услуге пдгпварајућа, 

превиспка или ниска? Какп пва услуга утише на рад привреднпг субјекта (велики је трпщак, није велики трпщак)? 

____________________________ 

12. Услуга пднпщеоа птпада  

Да ли је привредни субјект задпвпљан услугпм кпју пружа КЈП? 1 – пптпунп незадпвпљан; 2 – претежнп незадпвпљан; 3 – ни задпвпљан ни 

незадпвпљан; 4 – претежнп задпвпљан; 5 – пптпунп задпвпљан;  

Акп је пдгпвпр 1, 2 или 3 - Защтп? ______________________________________________________________________  

Акп је пдгпвпр 1, 2 или 3 – Шта би мпглп да се унапреди? 

_____________________________________________________________________________________________ 

13. Да ли привредни субјект предлаже неки други нашин тарифнпг система и кпји ? 

_____________________________________________________________________________________________ 

14. Примарна селекција 

Да ли се у пквиру привреднпг субјекта и ппслпваоа спрпвпди примарна селекција? Акп је пдгпвпр пптврдан, кпје врсте птпада привредни 

субјект селектује? Какп их пдлаже и у кпје ппсуде? Да ли КЈП или неки други пператер нуди услугу пткупа рециклажнпг птпада? Кпме се 

предаје рециклажни птпад и какп прпцес функципнище? Да ли привредни субјект пстварује неку зараду прпдајпм рециклажнпг птпада? 

__________________________________  



 

94 
 

Акп је пдгпвпр негативан, да ли би привредни субјект и ппд кпјим услпвима врщип примарну селекцију?  

- да, али не зна какп и да ли је пбавезнп; - да, самп акп би некп врщип пткуп рециклажнпг птпада; - не би, акп не мпра;  

15. Бипразградиви птпад  

Да ли у раду привреднпг субјекта настаје бипразградиви птпад? Шта привредни субјект ради са тим птпадпм (раздваја, пдлаже заједнп са 

кпмуналним птпадпм…)? 

_____________________________________________________________________________________________ 

16. Уппзнатпст ангажпваних лица са прпписима  

Кпликп су присутни у привреднпм субјекту уппзнати са прпписима и пбавезама у пбласти управљаоа птпадпм? 

- 1 – уппщте не ппзнају прпписе, никп их није питап нити им пбјаснип; 2 - ппврщнп ппзнају прпписе и свпје пбавезе; 3 – не знају пдгпвпр; 4 – 

ппзнају самп пне прпписе кпји се пднпсе на оихпв рад и пбавезе; 5 – пдлишнп су уппзнати са прпписима 

17. Инспекцијски надзпр  

Да ли је врщен инспекцијски надзпр? Да ли је привредни субјект пппменут (кажоаван) збпг неппщтпваоа прпписа у пбласти управљаоа 

птпадпм? Акп јесте, защтп је дп тпга дпщлп? Да ли су накпн тпга птклпнили недпстатке? Да ли их је инспектпр или други службеник упутип 

какп да птклпне недпстатке? ___________________________________ 

18. Питаоа за надлежне  

Да ли привредни субјект има питаоа за КЈП или за ппщтину? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

У табели следе пдгпвпри ппјединачних привредних субјеката: 

Назив привреднпг 
субјекта/делатнпст 

Ппврщина Врста птпада 
кпји се 

генерище 

Пснпвни резултати интервјуа за ефекте ПУП 

ПП Нелекпмерц 
(кланица), Шувајић 

50 м2 Живптиоски, 
бипразградиви, 
ПВЦ, папир… 

30 радника. Недељнп се 1 тживптиоскпг птпада 
се предаје пвлащћенпј фирми за преузимаое у 
складу са Угпвпрпм (Ветеринарска устанпва 
Напредак, Ћуприја) и плаћа 20 дин/кг пдвпжеое, 
а ПВЦ птпад преузима приватник из суседне 
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ппщтине без надпкнаде. 
Са бипразградивим птпадпм ђубри сппствене 
оиве, на кпјима узгаја ппљппривредне културе 
пптребне за исхрану стпке кпју тпви и пбрађује у 
свпм ппгпну. 

Coolfood(хладоаша), 
Бранишевп 

315 м2 Бипразградиви, 
картпн, ПВЦ 
амбалажа 

60 радника. Бипразградиви птпад пдлаже пп 
оивама на кпјима се врщи ппљппривредна 
прпизвпдоа ппврћа, али је заинтереспван да га 
уступа евентуалнпм прпизвпђашу пелета пд 
прганскпг птпада. Рециклажни птпад пп Угпвпру 
(фирма Капа стар, Умка) пдвпзи се 6 пута 
гпдищое. 

Кафе бар Нана 
(кафе и рестпран) 

180 м2 Бипразградиви 
– кухиоа, 
стаклп, картпн, 
ПВЦ амбалажа 

14 радника. 50.000 ппсетилаца гпдищое. 
Бипразградиви птпад пднпсе заинтереспвани 
грађани из Гплупца. Рециклажни птпад се 
пдлаже у ппсуде за примарну селекцију. 

Рестпран Пек II 
Клеое, Малещевп 

400 м2 Бипразградиви 
– кухиоа, 
лименке, 
картпн, ПВЦ 
амбалажа 

10 радника. 35.000 ппсетилаца гпдищое. Са 
бипразградивим птпадпм из кухиое храни 
сппствене дпмаће живптиое. Пптребни 
кпнтејнери за рециклажни птпад, јер га сада 
пдлаже у металне кпнтејнере 

Рестпран Златна 
рибица Гплубац 

60 м2 Бипразградиви 
– кухиоа, 
лименке, 
картпн, ПВЦ 
амбалажа 

24 радника. 40.000 ппсетилаца гпдищое. 
Бипразградиви птпад из кухиое уступа 
заинтереспваним грађанима за исхрану дпмаћих 
живптиоа. Рециклажни птпад се пдлаже у 
ппсуде за примарну селекцију. 

Кафе бар Кики, 
Гплубац 

70 м2 Папир, стаклп, 
лименке 

2 радника. 15.000 ппсетилаца гпдищое. 
Рециклажни птпад се пдлаже у ппсуде за 
примарну селекцију. 

ЈП Ппшта Србије, 
Ппщта Гплубац 

150 м2 Папир 7 радника. Цена услуге је превиспка и предлаже 
се другашији тарифни систем – пп кплишини 
птпада. 

Приватни кипск 
Аутпбуска 
станица, Гплубац, 

10 м2 Папир и ПВЦ 
амбалажа 

1 радник. Рециклажни птпад се пдлаже у ппсуде 
за примарну селекцију. 

ЗЗ Гплубац – 120 м2 Папир, картпн, 2 радника. Рециклажни птпад се пдлаже у ппсуде 
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прпдавница 
мещпвите рпбе у 
Дпбри 

ПВЦ амбалажа, 
стаклп… 

за примарну селекцију. 

Хптел Гплубачки 
град” 

500 м2 Бипразградиви 
– кухиоа, 
стаклп, картпн, 
ПВЦ амбалажа 

24 радника. 25.000 гпдищое. Бипразградиви 
птпад из кухиое пднпсе заинтереспвани грађани 
из Гплупца. Рециклажни птпад се пдлаже у 
ппсуде за примарну селекцију. 

Манастир Тумани  400 м2 Бипразградиви 
– кухиоа, 
стаклп, картпн, 
ПВЦ амбалажа 

20-ак радника дневнп, а 1.000.000 ппсетилаца 
гпдищое. Бипразградиви птпад из кухиое 
пднпсе заинтереспвани грађани из пкплних 
насеља, а ПВЦ се пдлаже у ппсуде за примарну 
селекцију. Пптребне ппсуде за стаклп. 

ЈП Тврђава 
Гплубачки град д. п. 
п. 

200 м2/1 
ха 

ПЕТ, лименке, 
картпн, папир… 

43 радника. Рециклажни птпад се пдлаже у 
ппсуде за примарну селекцију. Пптребнп два 
пута недељнп пднпщеое птпада у сезпни. 
Предлаже се уређеое прпстпра (ппстављаое 
кпнтејнера) прекп пута (прекп магистрале) пд 
капије јер грађани кпји тамп паркирају пстављају 
птпад. 

Пекара Марија 257 м2 Папир, картпн, 
PVC 
амбалажа… 

23 радника. Рециклажни птпад се пдлаже у 
ппсуде за примарну селекцију 
 

 

 

25.  МПРФПЛПШКА АНАЛИЗА ВРСТА ПТПАДА РУРАЛНА И УРБАНА СРЕДИНА – УЗПРАК  
Ппдаци п кплишинама птпада кпју су приказани у табели раздела п саставу птпада главнпг дела Плана управљаоа птпадпм ппщтине 

Гплубац представљају прпцене заппслених у предузећу КЈП Гплубац, шија је делатнпст сакупљаое и деппнпваое кућнпг птпада и птпада из 

ппслпвних прпстприја и базирају се на искуственим ппдацима п брпју тура и степену пппуоенпсти камипна аутпсмећара. Ппдаци кпји се 

пднпсе на састав птпада такпђе представљају прпцену заппслених у предузећу. 

Закљушак : У табели где је „извушен“ ПРПСЕК (13 м3 или 2.275 кг) пп насељу треба имати у виду да су наведена насеља карактеристишна 

(нпр. Бранишевп кап другп пп велишини насеље на теритприји ппщтине, акп изузмемп В.Н. Винци, затим самп насеље Винци кпје има 

пгрпмне псцилације у кплишини зависнп пд дпба гпдине щтп се види из анализе јануара и јула 2020…). Ппдатак из КЈП Гплубац се пднпси на 

6.000 м3, јер КЈП „ГПЛУБАЦ“ НЕМА ВАГУ ЗА КАМИПНЕ НА УЛАСКУ У ДЕППНИЈУ. НАППМЕНА: Реалнп се гпдищое деппнује пкп 12.000 м3, али 

се једанпут месешнп ангажује булдпжер кпји већину птпада у растреситпм стаоу делимишнп сабија и такп се фпрмира гпдищои габарит пд 
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пкп 6.000 м3, щтп изнпси пкп 2.200 тпна (делимишнп сабијенпг) птпада. Кплишина генерисанпг птпада у 22 сепска насеља (без насеља Винци 

са В.Н. и без Гплупца) кплишина птпада пп станпвнику је 1.000 тпна ппдељенп са 365 дана и ппдељенп са пкп 6.500 станпвника (без Гплупца 

и Винаца) је 0,5 кг дневнп пп пспби. Кплишина генерисанпг птпада у насељу Гплубац дефинисан је недељни прпсек пд 57 м3, а када се та 

кплишина ппдели са 7 дана дпбија се пкп 8 м3 дневнп или 1.400 кг ппдељенп са 2.000 (станпвника и туриста) = 0.7 кг дневнп пп пспби. 

Кплишина генерисанпг птпада на дпминантним лпкацијама (Тврђава, манастир, Винци са В.Н.) је пкп 5 м3 или 800 кг дневнп, а акп знамп да 

дневнп имамп пкп 1.300 туриста, дпбијамп изнпс пкп 0,6 кг дневнп пп туристи. 

Кплишину птпада на теритприји ппщтине ппсматрати из некпликп „перспектива“: 

Прва „перспектива“ – сва насеља без Гплупца, Винаца, Тврђаве и манастира (укупнп 22) имају недељни прпсек у тпку гпдине пкп 5 м3 или 

пкп 870 кг. Акп ту цифру ппмнпжимп са 22 (насеља) и са 53 (седмице у гпдини), дпбијамп вище пд 1.000 тпна. 

Друга „перспектива“ – Гплубац има 3 пута вище станпвника пд Бранишева, а за Бранишевп имамп и јануарски и јулски узпрак и недељни 

прпсек у гпдини, мпжемп 9,5 м3 ппмнпжити са 6 и дпбити прпсешну недељну кплишину за град Гплубац, а тп је 57 м3 или пкп 10 тпна щтп 

ппмнпженп са 53 седмице изнпси гпдищое вище пд 500 тпна.  

Трећа „перспектива“ – Винци са В.Н. има (израшунат) недељни прпсек пд 43,5 м3 или пкп 7,5 тпна щтп ппмнпженп са 53 седмице изнпси 

гпдищое вище пд 400 тпна. 

Четврта „перспектива“ – Тврђава и манастир кпји имају ппсете пд пкп 400.000 туриста укупнп гпдищое „прпизвпде“ дневнп пкп 6 м3 птпада 

(7 кпнтејнера пд 1,1 м3 се празне свакпдневнп), щтп изнпси гпдищое пкп 300 тпна. 

Птпад се тпкпм трансппрта камипнима-смећарама делимишнп пресује. 

Ппдаци п кплишинама птпада кпју су приказани у табели ПУП представљају измерене репрезентативне узпрке птпада прикупљенпг из 

урбанпг, пднпснп руралнпг дела ппщтине Гплубац. Мереое је пбављенп ппшеткпм пктпбра 2020. и ппказује пптребу за планираоем 

активнпсти кпје би имале за циљ: 

- Ппвећаое кплишине рециклажних материјала прикупљених у ппсебним ппсудама; 

- Планираое и реализација једнпставније ппщтинске кпмппстаре; 

- Дпдатну едукацију грађана (и у урбанпм и у руралнпм делу ппщтине Гплубац) п мпгућнпстима и пптреби примарне селекције свих 

рециклажних материјала. 

Извещтај мпрфплпщке анализе птпада из руралне средине кпји је измерен 2.10.2020 гпдине на пснпву 274,6 кг дпвеженпг птпада из 

руралне средине кпја пбухвата лпкације из 5 села. Камипн у кпјем је пвај птпад има рптп пресу щтп дпвпди дп дпдатнпг уситоаваоа птпада 

и увећаоа фине фракције.  
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Извещтај мпрфплпщке анализе птпада из урбане средине кпји је измерен 2.10.2020. гпдине на пснпву 228,4 кг. У урбанпј зпни ппстпји 

примарна сепарација стакла щтп утише на састав мещанпг кпмуналнпг птпада. 
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Мпрфплпщка анализа – рурална зпна Гплубац  

ЗПНА СТАНПВАОА (УРБАНА/РУРАЛНА): РУРАЛНА 

ПДГПВПРНП ЛИЦЕ: 

Категприја птпада Ппткатегприја птпада КПЛИЧИНА ПТПАДА ПП 
ФРАКЦИЈИ *кг] 

прплеће летп јесен  зима 

Папир и картпн Папир и картпн   44,1     

Метали 
(амбалажа, 
ферпзни и 
неферпзни 
метали) 

Амбалажа пд алуминијума   1,0     

Амбалажа пд гвпжђа и шелика         

Други ферпзни метали   0,1     

Други неферпзни метали   0,7     

Пластика 
(амбалажа и друга 
пластика) 

ПЕТ амбалажа   4,9     

Друге врсте пластишне амбалаже   18,0     

Друге врсте пластике   4.,7     

Стаклп Амбалажнп стаклп   22,8     



 

100 
 

Друге врсте стакла         

Бипразградиви 
птпад 

Бипразградиви птпад из кухиое и рестпрана   58,9     

Бипразградиви птпад из бащте и паркпва   51.,5     

Небипразградиви 
птпад из бащте и 
паркпва 

Неразградиви птпад из бащте и паркпва         

Дрвп Дрвена амбалажа   0,4     

Друге врсте дрвета   1,0     

Текстилни птпад Текстилна амбалажа         

Текстилни птпад   5,3     

Батерије и 
акумулатпри 

Батерије         

Акумулатпри         

Птпадна 
електришна и 
електрпнска 
ппрема 

Птпадна електришна и електрпнска ппрема         

Кпмппзитни 
материјали 

Кпмппзитна амбалажа   3,1     

Пстали кпмппзитни материјали   0,5     

Гума Гума   1,0     

Кпжа Кпжа         

Пелене Пелене   6,5     

Фини елементи Фини елементи   6,1     

Кабасти птпад Кабасти птпад   1,6     

Мещана амбалажа Мещана амбалажа   0,3     

Пстали кпмунални 
птпади 

Пстали кпмунални птпади   6,2     

Мещани птпади 
кпји нису 
пбухваћени изнад 

Мещани птпади кпји нису пбухваћени изнад   35,9     

УКУПНП: 0 274,6 0,0 0,0 
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Наппмена: Впзилп кпјим је сакупљен птпад из руралне зпне има 
рптп пресу, щтп дпвпди дп дпдатнпг уситоаваоа 
птпада и увећаоа фине фракције 

    

      

Категприја птпада Ппткатегприја птпада КПЛИЧИНА ПТПАДА ПП 
ФРАКЦИЈИ (%) 

прплеће летп јесен  зима 

Папир и картпн Папир и картпн   16,1     

Метали 
(амбалажа, 
ферпзни и 
неферпзни 
метали) 

Амбалажа пд алуминијума   0,4     

Амбалажа пд гвпжђа и шелика   0,0     

Други ферпзни метали   0,0     

Други неферпзни метали   0,3     

Пластика 
(амбалажа и друга 
пластика) 

ПЕТ амбалажа   1,8     

Друге врсте пластишне амбалаже   6,6     

Друге врсте пластике   1,7     

Стаклп Амбалажнп стаклп   8,3     

Друге врсте стакла   0,0     

Бипразградиви 
птпад 

Бипразградиви птпад из кухиое и рестпрана   21,4     

Бипразградиви птпад из бащте и паркпва   18,8     

Небипразградиви 
птпад из бащте и 
паркпва 

Неразградиви птпад из бащте и паркпва   0,0     

Дрвп Дрвена амбалажа   0,1     

Друге врсте дрвета   0,4     

Текстилни птпад Текстилна амбалажа   0,0     

Текстилни птпад   1,9     

Батерије и 
акумулатпри 

Батерије   0,0     

Акумулатпри   0,0     
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Птпадна 
електришна и 
електрпнска 
ппрема 

Птпадна електришна и електрпнска ппрема   0,0     

Кпмппзитни 
материјали 

Кпмппзитна амбалажа   1,1     

Пстали кпмппзитни материјали   0,2     

Гума Гума   0,4     

Кпжа Кпжа   0,0     

Пелене Пелене   2,4     

Фини елементи Фини елементи   22     

Кабасти птпад Кабасти птпад   0,6     

Мещана амбалажа Мещана амбалажа   0,1     

Пстали кпмунални 
птпади 

Пстали кпмунални птпади   2,3     

Мещани птпади 
кпји нису 
пбухваћени изнад 

Мещани птпади кпји нису пбухваћени изнад   13,1     

УКУПНП: 0 100,0 0 0 

 

 

Мпрфплпщка анализа – рурална зпна Гплубац (1) – % категприје птпада: 

Категприја птпада [%] 

Папир и картпн 16,1 

Метали (амбалажа, ферпзни и неферпзни 
метали) 

0,7 

Пластика (амбалажа и друга пластика) 10,1 

Стаклп 8,3 

Бипразградиви птпад 40,2 

Небипразградиви птпад из бащте и паркпва 0,0 

Дрвп 0,5 

Текстилни птпад 1,9 
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Батерије и акумулатпри 0,0 

Птпадна електришна и електрпнска ппрема 0,0 

Кпмппзитни материјали 1,3 

Гума 04 

Кпжа 0,0 

Пелене 2,4 

Фини елементи 2,2 

Кабасти птпад 0,6 

Мещана амбалажа 0,1 

Пстали кпмунални птпади 2,3 

Мещани птпади кпји нису пбухваћени изнад 13,1 

Укупнп 100,0 

 

Мпрфплпщка анализа – урбана зпна Гплубац 

Категприја птпада Ппткатегприја птпада КПЛИЧИНА ПТПАДА ПП 
ФРАКЦИЈИ *кг] 

прплеће летп јесе
н  

зим
а 

Папир и картпн Папир и картпн   37,8     

Метали (амбалажа, ферпзни и 
неферпзни метали) 

Амбалажа пд алуминијума   1,5     

Амбалажа пд гвпжђа и шелика   0,9     

Други ферпзни метали         

Други неферпзни метали         

Пластика (амбалажа и друга 
пластика) 

ПЕТ амбалажа   9,1     

Друге врсте пластишне амбалаже   30,8     

Друге врсте пластике   6,3     

Стаклп Амбалажнп стаклп   3,8     

Друге врсте стакла         

Бипразградиви птпад Бипразградиви птпад из кухиое и рестпрана   49,1     
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Бипразградиви птпад из бащте и паркпва   20,0     

Небипразградиви птпад из бащте 
и паркпва 

Неразградиви птпад из бащте и паркпва         

Дрвп Дрвена амбалажа   0,5     

Друге врсте дрвета         

Текстилни птпад Текстилна амбалажа   0,4     

Текстилни птпад   23,0     

Батерије и акумулатпри Батерије         

Акумулатпри         

Птпадна електришна и 
електрпнска ппрема 

Птпадна електришна и електрпнска ппрема   0,3     

Кпмппзитни материјали Кпмппзитна амбалажа   2,8     

Пстали кпмппзитни материјали   1,6     

Гума Гума   8,1     

Кпжа Кпжа         

Пелене Пелене   6,6     

Фини елементи Фини елементи   14,5     

Кабасти птпад Кабасти птпад   13     

Мещана амбалажа Мещана амбалажа   5,1     

Пстали кпмунални птпади Пстали кпмунални птпади   4,4     

Мещани птпади кпји нису 
пбухваћени изнад 

Мещани птпади кпји нису пбухваћени изнад   0,5     

УКУПНП: 0 228,
4 

0 0 

      

Наппмена: У урбанпј зпни ппстпји примарна сепарација стакла щтп утише на 
састав мещанпг кпмуналнпг птпада 
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Категприја птпада Ппткатегприја птпада КПЛИЧИНА ПТПАДА ПП 
ФРАКЦИЈИ *%+ 

прплеће летп јесе
н  

зим
а 

Папир и картпн Папир и картпн   16,5     

Метали (амбалажа, ферпзни и 
неферпзни метали) 

Амбалажа пд алуминијума   0,7     

Амбалажа пд гвпжђа и шелика   0,4     

Други ферпзни метали   0,0     

Други неферпзни метали   0,0     

Пластика (амбалажа и друга 
пластика) 

ПЕТ амбалажа   4,0     

Друге врсте пластишне амбалаже   13,5     

Друге врсте пластике   2,8     

Стаклп Амбалажнп стаклп   1,7     

Друге врсте стакла   0,0     

Бипразградиви птпад Бипразградиви птпад из кухиое и рестпрана   21,5     

Бипразградиви птпад из бащте и паркпва   8,8     

Небипразградиви птпад из бащте 
и паркпва 

Неразградиви птпад из бащте и паркпва   0,0     

Дрвп Дрвена амбалажа   0,2     

Друге врсте дрвета   0,0     

Текстилни птпад Текстилна амбалажа   0,2     

Текстилни птпад   10,1     

Батерије и акумулатпри Батерије   0,0     

Акумулатпри   0,0     

Птпадна електришна и 
електрпнска ппрема 

Птпадна електришна и електрпнска ппрема   0,1     

Кпмппзитни материјали Кпмппзитна амбалажа   1,2     

Пстали кпмппзитни материјали   0,7     

Гума Гума   3,5     

Кпжа Кпжа   0,0     

Пелене Пелене   2,9     
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Фини елементи Фини елементи   6,3     

Кабасти птпад Кабасти птпад   0,6     

Мещана амбалажа Мещана амбалажа   2,2     

Пстали кпмунални птпади Пстали кпмунални птпади   1,9     

Мещани птпади кпји нису 
пбухваћени изнад 

Мещани птпади кпји нису пбухваћени изнад   0,2     

УКУПНП: 0 100 0 0 

 

Мпрфплпщка анализа – рурална зпна Гплубац (1) – % категприје птпада: 

Категприја птпада [%] 

Папир и картпн 16,5 

Метали (амбалажа, ферпзни и 
неферпзни метали) 

1,1 

Пластика (амбалажа и друга пластика) 20,2 

Стаклп 1,7 

Бипразградиви птпад 30,3 

Небипразградиви птпад из бащте и 
паркпва 

0,0 

Дрвп 0,2 

Текстилни птпад 10,2 

Батерије и акумулатпри 0,0 

Птпадна електришна и електрпнска 
ппрема 

0,1 

Кпмппзитни материјали 1,9 

Гума 3,5 

Кпжа 0,0 

Пелене 2,9 

Фини елементи 6,3 

Кабасти птпад 0,6 

Мещана амбалажа 2,2 

Пстали кпмунални птпади 1,9 
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Мещани птпади кпји нису пбухваћени 
изнад 

0,2 

Укупнп 100,0 

 

 

Сви термини кпји се кпристе у пвпм тексту у мущкпм граматишкпм рпду ппдразумевају прирпдни мущки и женски рпд пспба на кпје се 

пднпсе без икакве дискриминације.   


