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1. УВОД  

 

Многе земље имају искуства у суочавању са природне непогоде, попут земљотреса на Суматри 2004. године, 

разорних поплава изазваних ураганом Катрина у САД-у 2005. године, земљотресом на Хаитију 2010. године, 

поплава на Тајланду 2011. године, као и поплава у Републици Србији 2014. године. Најактуелнија ванредна 

ситуације је у вези са епидемијом COVID- 19 вируса која је захватила највећи део земаља света.  

Такве ванредне ситуације и природне непогоде су се увек дешавале, а дешаваће се и у будућности. Један од 

неопходних задатака у случају ванредних ситуација и природних непогода је опоравак у најранијим фазама је 

уклањање и након тога третман отпада који настаје у случају ванредних ситуација (нпр. рушевине). Отпад који 

настаје током природних непогода и ванредних ситуација може превазићи постојеће капацитете системе 

управљања отпадом и могу имати негативан утицајна активности које се односе на ремедијацију и опоравак. У 

време када се дешавају природне непогоде и ванредне ситуације, мора се одредити количина отпада који се 

генерише, сакупите на места за привремено складиштење и изаберите и организовати одговарајуће могућности 

одлагања или рециклирања. 

У случају ванредних и хитних ситуација веома је тешко правилно управљати отпадом, тако да је неопходно 

предвидети могуће сценарије током редовног функционисања система управљања отпадом и припремити смернице 

за спровођење локалних планова управљања отпадом током ванредних ситуација.  

У земљама у развоју готово да не постоје планови управљања отпадом током ванредних ситуација, па тако и у 

Републици Србији. Постоје смернице које су креиране од стране међународних организација и које би требало 

прилагодити свакој земљи посебно, а посебно и за сваку локалну самоуправу. 

Смернице за ефикасно управљање отпадом у случају ванредних ситуација најбоље је дефинисати под нормалним 

условима, без природних непогода и епидемија. Међутим, земље у развоју и локалне самоуправе не треба да 

формулишу комплетне планове од нуле. Након прегледа литературе и постојећих смерница могу се успоставити 

једноставни планови који се могу постепено ревидирати и допуњавати. 

Прва важна тачка у решавању проблема управљања отпадом током ванредних ситуација је проблем генерисања 

широког спектра отпада током природних непогода. То укључује не само отпад који настаје након природних 

кастастрофа као што су земљотреси и полаве, већ и отпад који настаје током епидемија и зараза на глобалном нивоу. 

Због природе сваке природне непогоде и ванредне ситуације разликује се време одлагања, стање отпада и тешкоће 

које настају приликом одлагања и третмана отпада.  

Друга чињеница је да у неким земљама у развоју не постоји правни оквир за управљање отпадом који настаје услед 

природних непогода и током ванредних ситуација или недостаје финансијских, техничких и институционалних 

капацитета са спровођење постојећег законодавног оквира. 

Трећа ствар је да се ситуације разликују од земље до земље. Стање и дистрибуција генерисања отпада и објекти за 

одлагање и третман отпада у свакој земљи су јединствени, штавише, варијације у људским ресурсима и 

финансирању и институционалном управљању утичу на разлике у управљању отпадом у случају приридних 

катастрова и ванредних ситуација.  

У већини земаља, агенција за управљање природним непогодама или тело које именује надлежни орган је задужено 

за управљање отпадом који настаје током ванредних ситуација и преузима иницијативу и све надлежности у 

комуникацији са сродним министарствима како би се ефикасно управљало отпадом који настане. Међутим, у прва 

два корака (превенција и спремност на одговр) и током последњег корака (опоравак), надлежно министарство или 

локална управа преузимају одговорност. 

На крају, на планове управљања отпадом током ванредних ситуација велики утицај имају опште прихваћене идеје 

одлагања отпада и заинтересоване стране (тј. према културним аспектима).  

 

2. ПРЕГЛЕД СВЕТСКИХ СМЕРНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ТОКОМ ПРИРОДНИХ НЕПОГОДА 

И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА 

 

The United Nations Office for the Cordination of Humanitarian Affairs Environmental Emergencies Sektion's Disaster 

Waste Management Guidelines -UNOCHA- Канцеларија Уједињених Нација за координацију хуманитарних 

акцидената, као и Одељење за ванредне ситуације у области заштите животне средине за хуманитарна питања дало 

је 2011. године свеобухватне смернице и компоненте планова управљања отпадом у случају ванредних ситуација у 

смислу обезбеђивања међународне помоћи погођеним земљама. Наведене смернице UNOCHA наводе три кључне 

тачке и циљеве управљања отпадом током ванредних ситуација: 

1. Минимизирати ризике по живот и здравље људи, 
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2. Смањити ризике по животну средину, 

3. Осигуравање користи услед спровођења било које од активности које се предлажу планом управљања 

отпадом током ванредних ситуација. 

Општа упутства су подељена у четири фазе: (1) хитни случај, (2) рани опоравак, (3) опоравак и (4) планирање у 

ванредним ситуацијама. Постоје контролне листе, листови за процену и практична упутства за праћење смерница 

у свакој од фаза. Анекси смерница укључују процену потреба и листе и алате за рангирање ризика и опасности од 

отпада, матрице управљања отпадом, смернице за изградњу и затварање места за привремено складиштење отпада, 

образац пројекта за прикупљање средстава и информације о компанијама и групама за подршку. 

„Тhе WHО Теchnikal Notes on Drinking Water,Sanitation and Higiene in Emergencies“ - Техничке напомене Светске 

Здравствене Организације о пијаћој води, санитацији и хигијени у ванредним ситуацијама представљају конкретне 

ставке и смернице о сигурности воде и канализације у ванредним ситуацијама. Садрже мноштво илустрација, 

техничких дефиниција појмова и јасно објашњење циља плана, па су стога погодни за почетнике који су укључени 

у управљање отпадом. 

Техничке белешке уводе методе поступања са чврстим отпадом и продуктима отпада који настаје у ванредним 

ситуацијама (нпр. рушевине), у смислу помоћи земљама у развоју. У делу који се односи на чврсти отпад дата су 

објашњења важности давања задатака жртвама, смернице заштите радне снаге, подстицање рециклаже и 

објашњења како изградити комуналну инфраструктуру у коју се одлаже отпад.  

Такође, приказана су објашњења како се формулише план одлагања и поступања отпадом који настаје од људских 

екскреција током ванредних ситуација, наглашава се важност  вршења нужде и дневних потреба на претходно 

предвиђеним местима како не би дошло до загађења воде и хране. У напомене су укључене и потребе социјално 

угрожених особа, као и особа које су физички угрожене. 

ОXFAM, представља међународну невладину организацију која има за циљ ублажавање сиромаштва, а такође 

пружа и помоћ у ванредним ситуацијама и природним непогодама, као и помоћ током периода опоравка. ОXFАМ-

ов кратак технички преглед  формулише компоненте различитих појединачних активности и даје пет појединачних 

смерница за управљање и одлагање отпада из: склоништа за евакуацију (1) кућног отпада (2), управљање људским 

отпадом (3), одлагање људског отпада (4) и за уклањање великих количина отпада који настаје услед природних 

непогода (5). 

Као и код техничких напомена SZО, ОXFАМ-ове кратке информације су састављене у контексту помоћи земљама 

у развоју и веома су корисне за импментацију планова управљања отпадом у случају ванредних ситуација. Постоје 

три јединствена аспекта:  

(1) олакшавају  свима схватање  спорно питање отпада, давањем примера ризика које представља неправилно 

одлагање отпада;  

(2) описују основну хијерархију отпада (смањење отпада и минимизирање, поновна употреба и опоравак 

отпада и рециклажа); и  

(3) дају сажета објашњења, укључујући илустрације захтева за одлагање људског отпада у вреће и за 

постављање јама (нпр. удаљеност од воде или извора, дубина и конструкција ограде) и преусмеравање урина из 

тоалета и јама за хитно одлагање излучевина. 

У САД постоје смернице за управљање отпадом који настаје у ванредним ситуацијама и националном и на 

федералном нивоу. Федерално управљање отпадом у ванредним ситуацијама агенције (FЕМА - Тhе Federel 

Емеrgency Мanagement Аgenci’s) и смернице и водич за јавно пружање информација, дају информације о државним 

и локалним самоуправама  и приватним непрофитним организацијама (ПНО) које желе да добију средства за 

управљања отпадом.  

Водич има три дела: FЕМА критеријуми и оцена подобности, ефикасни концепти планирања управљања отпадом 

и операције савезне владе у ванредним ситуацијама. Не само локалне административне агенције већ и приватне 

непрофитне организације могу се пријавити за средства. Финансирање је процес у два корака: савезна влада даје 

средства држави и држави дистрибуира новац разним државним агенцијама, локалним владама и приватним 

непрофитним организацијама. 

Како би се подстакле локалне заједнице на успостављање планова за управљање опадом у случају природних 

непогода и ванредних ситуација,  Америчка агенција за заштиту животне средине (USEPA) формулисала је План 

за природне катастрофе и отпад који настаје, који се заснива на разним примерима природних непогода који су се 

десили у протеклом периоду у САД и бележи разматрања примене лекција које су научене у прошлости на основу 

претходног искуства.   

 

План може бити подељена у три дела:  
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• активности планирања (афирмација захтева FЕМА-е и процена подобности  за јавну помоћ, организација 

тима за израду плана и успостављање распореда за ажурирање плана);  

• помоћне активности (идентификација врста отпада и предвиђање количина отпада, примена локалних 

прописа заштите животне средине, потврда тренутних капацитета за управљање отпадом и идентификација опреме 

и израда плана комуникације); и  

• примена (уклањање, сакупљање отпада, управљање природним непогодама - катастрофама, рециклажа и 

одлагање). 

Планом се посебно наглашава потреба очувања животне средине и наглашава се потреба за правилним управљањем 

опасним отпадом, одређује се избор прихватљивих локација за складиштење или инсценацију отпада, као и  

одговарајуце коришћење расположивог капацитета депоније и коришћење могућности поновне употребе и 

рециклирања у највећој могућој мери. Такође резимира се седам историјских природних катастрофа и приказују се 

лекције које су  научене из искуства, а које нам могу омогућити да смањимо велике трошкове који настају 

прављењем грешака, убрзати опоравак, заштитити људско здравље и животну средину и спречити стварање 

додатног отпада формулисањем плана управљања отпадом пре него што се догоде природне непогоде и ванредне 

ситуације.  

Интегрисано управљање отпадом владе Калифорније, План за управљање отпадом у случају катастрофе, садржи 

смернице о управљању отпадом у случају природних непогода и  ванредних ситуација за локалну самоуправу 

(Integrated Wаsте Мanagement Disaster Plan План: Guidance for Local Government on Disastre Debris Management ) и 

представља огроман скуп смерница и састоји се од 17 поглавља и 465 страница.  

Смернице су веома практичне, а свако поглавље започиње објашњењем позадине која је од значаја поглавља за 

управљање отпадом који настаје током природних непогода и ванредних ситуација.  

Садржај главног поглавља наводи кораке које би требало предузети за развој плана и стратегије управљања 

отпадом, заједно са објашњењем сваког корака. 

Локални планови управљања отпадом који настаје током ванредне ситуације и природне непогоде су урађени у 

складу са смерницама UNOCHA  и OXFAM информацијама. 

 

2.1 СИСТЕМАТСКИ ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ ТОКОМ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА 

 

У зависности од природе и тежине ванредне ситуације и природне непогоде могу се створити велике количине 

отпада. Количине отпада могу бити еквивалент многоструким годишњим стопама стварања отпада погођене 

заједнице. Количине отпада које настану могу превладати постојеће објекте за управљање чврстим отпадом и као 

и људске капацитете. 

 

Присуство додатних количина отпада утиче на готово сваки аспект реаговања у ванредним ситуацијама, 

укључујуцћи:  

• Ометање активности трагања и спасавања, као и хитног, физичког и социјалног приступа погођеном 

становништву и потенцијално представља опасност за јавно здравље.  

• Дугорочно гледано, лоше управљање отпадом може резултирати спорим и скупим опоравком.  

• Продужена изложеност отпаду такође је потенцијално ризична за јавност и негативно утиче на животну 

средину и здравље људи, док психо-социјални опоравак може бити инхибиран присуством отпада.  

Ако се ефикасно управља отпадом, отпад може постати драгоцени ресурс за опоравак и обнову процеса и може 

имати позитиван ефекат на друштвени и економски опоравак. 

Претходна искуства и истраживања која се односе на управљање отпадом у ванредним ситуацијама у случају 

природне непогоде је дефинисано одређеним контекстом или специфичним догађајем што отежава преношење 

искуства. Стога специфични циљеви истраживања претходних природних непогода обухватају: 

• Развијање и анализа оквира за истраживање управљања отпадом од катастрофа. 

• Разумевање динамике система управљања отпадом у случају ванредних ситуација на високом нивоу 

• Истражити потенцијалне алате за доношење одлука у случају управљања отпадом током ванредних 

ситуација и природних непогода,  

• Утврдити будуће потребе за истраживањем. 
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Слика 2.1 Модел анализе студија са претходним искуствима управљања отпадом у случају природних непогода и 

ванредних ситуација  

 

Утицај ванредних ситуација и прирдоних непогода 

Одабрано је пет показатеља утицаја природних непогода и ванредних ситуација (релевантних за управљање 

отпадом у случају ванредних ситуација): размера ванредне ситуације и природних непогода, број расељених лица, 

географски обим, трајање опасности и поремећаја путне мреже.  

Поред тога, кључне карактеристике отпада у случају природних непогода и ванредних ситуација су: количина 

отпада, опасност по људско здравље, опасност по животну средину, кретање отпада и потешкоће у руковању 

отпадом.  

Ефекти 

Како би се омогућила квалитативна процена ефикасности система управљања отпадом у сучају ванредних 

ситуација и природних непогода за анализу унакрсних случајева утврђено је 12 критеријума (Табела 2.1). Што се 

тиче утицаја природних неопгода, предложен је приступ полу квантитативне процене за будућу примену у 

ситуацијама пре и после природне непогоде. 

 

Табела 2.1 Критеријуми за ефикасан систем управљања отпадом током ванредних ситуација и природнин непогода 

(Роwn, 2012) 
 Критеријум 

Животна средина Негативни ефекти на животну средину су минимизирани 

 

Подстицање стратегија које повољно утичу на животну 

средину 

 

Директни трошкови 

 

 

 

Индиректни трошкови 

Оперативни тропкови управљања отпадом су минимизирани 

 

Стратешки и регулаторни тропкови управљања отпадом су 

минимизирани 

 

Стимулација локалне економије 

 

Потенцијални трошкови за ремедијацију утицаја на животну 

средину као и утицаја на људско здравље су минимизирани 

UTICAJ VANREDNIH SITUACIJA
I PRIRODNIH NEPOGODA
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Социјални оквир 

 

Психолошки 

 

Људско здравље 

Подиже се дух заједнице 

 

Особе које су директно угрожене се подстичу на активно 

учешће у опоравку 

 

Јавно разумевање и прихватање стратегије управљања отпадом 

током ванредних ситуација и природних непогода 

 

Ризицима по људско здравље (општи, акутни и хронични) се 

ефикасно управља 

Опоравак Опровак је временски ограничен 

Опоравак утиче на општи опоравак ширег друштва и заједнице 

 

Статешко управљање 

Стратешка структура управљања, независно од мирнодопских (или уобичајених услова) и организациона 

структуре, неопходна је за догађаје великих размера.  

Генерално, са порастом озбиљности ванредне ситуације и природне непогоде, отпадом који настаје требало би 

стратешки управљати на вишим нивоима власти. Стратешко управљање такође треба да води орган за опоравак уз 

јаку сарадњу са локалним ауторитетима одговорним за управљање отпадом и заштиту животне средине. 

Механизми финансирања 

Тренутно постоји широк спектар приступа финансирању управљања отпадом који настаје током ванредних 

ситуација и природних непогода. Међутим, као одговор на природне непогоде, користи се претежно јавно 

финансирање, чак и у контекстима у којима се опоравак од природне непогоде обично финансира приватно. У у 

студијама случаја такође је постојао тренд ка директно олакшаним радовима, а не према плаћању паушала или 

надокнада.  

С обзиром на високи потенцијал за негативне ефекте лошег управљања отпадом који настаје током ванредних 

ситуација, сугерише се да управљање отпадом  треба јавно финансирати и директно олакшати. 

Оперативно управљање 

Различита светска искуства указују да постоје различите стратегије оперативног управљања. Генерално, 

активности уклањања већих количина отпада или капитални радови би требало да буду поједниачно олакшани. 

Са друге стране, сакупљање и одлагање отпада се најбоље спроводи колективно, како би се колективно управљало 

ризицима за неадекватну примену стратегија уклањања отпада . Идеално централизовани процеси управљања 

требало би да укључују процесе управљања отпадом „од колевке до гроба“, односно објекти за руковање отпадом 

требало би да буду повезани са активностима уклањања и сакупљања отпада. У недостатку интегрисане структуре 

набавки, временски ограничени уговори и трошкови уклањаја преузимају добављачи и преносе на  ауторитет / 

организацију која управља отпадом. 

Рециклажа 

Утврђено је неколико препрека за рециклажу након природне непогоде и ванредне ситуације: 

• Временска ограничења, 

• Ограничена доступност ресурса, 

• Мешовита природа отпада,  

• Опасан отпад у матрици отпада. 

• Расељено становништво, 

• Изазови на тржишту након природне непогоде и ванредне ситуације (капацитет, расположивост, 

поремећаји, складишни простор) 

• Уговорни аранжмани, 

• Доступност и изводљивост алтернативних опција управљања отпадом. 

Генерално, ако се жели спровести рециклажа и постоји хитност уклањања отпада у оквиру погођеног подручја (и 

постоје одговарајућа постројења за руковање отпадом), рециклажу треба спроводити ван локације. 

Управљање ризиком по људско здравље и животну средину 

Након природне непогоде и ванредне ситуације, због брзине и обима радова који се изводе, потенцијални ризици 

по животну средину и ризици по јавно здравље несумњиво ће се повећати.   
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Повећана несигурност и регулаторна и оперативна ограничења капацитета ресурса морају се узети у обзир 

приликом пројектовања одговарајуће стратегије управљања ризиком. Процеси који се прилагођавају и делују на 

смањење ризика су повољнији у односу на пружање изузетака током давања дозвола.  

Легислатива и регулатива 

Закони о управљању отпадом током природне непогоде и ванредне ситуације, требало би да омогуће:  

флексибилност за прилагођавање било којој ситуацији; бити довољно ограничен да пружи подршку и подстицај за 

доносиоце одлука; омогућити благовремено доношење одлука и деловање; бити кооперативни; фокусирани  на 

одговорност. 

На основу развоја принципа и приступа планирању управљања отпадом који настаје током природне непогоде и 

ванредне ситуације требало би да се оснаже и подстакну доносиоци одлука да правилно управљају отпадом отпадом 

који настаје током ванредних ситуација и природних непогода у будућности. 

 

2.2 ОКВИРИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ТОКОМ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ПРИРОДНИХ 

НЕПОГОДА 

 

Да би отпад представљао опасност по људско здравље или животну средину, морају се испунити три услова, мора 

бити: (1) опасан (тј. токсичан по здравље људи и животну средину) или представља опасност; мора постојати (2) 

рута или „стаза“ којом опасни отпад може (3) да утиче на „рецептор“, нпр на пример особа или извор воде. 

Тамо где су присутна наведена три елемента ризика, и где отпад може имати негативан утицај морају се узети у 

обзир потенцијални приоритети. У наредној табели су приказани проблем везани за настајање отпада и најчешћи 

утицаји који настали проблем могу имати на здравље људи и животну средину. 

 

Табела 2.2 Проблеми са отпадом настао током природних непогода и ванредних ситуација и њихови утицаји 

 Проблем Утицај на људско здравље и животну средину 

Неприкупљени грађевински шут са 

оштећених објеката 

Отежан приступ и ограничене активности на обнови и 

реконструкцији објекта. 

Отпад тежи да привуче више отпада јер се локација већ сматра 

депонијом. 

 Одлагање на неодговарајуће локације 

и/или ширење дивљих депонија 

Потенцијални ризици по здравље људи због стварања депонија 

близу насеља, посебно од опасних материјала.  

Уништавање вредног земљишта.  

Утицаји на изворишта воде за пицће и штете у рибарству.  

Додатни трошкови ако се отпад мора преместити касније.  

Повећање броја вектора болести (муве, комарци, пацови, итд.).  

Опасност од урушавања гомила отпада.  

Опасност од пожара.  

Ризик од посекотина од оштрих материјала, укључујући 

употребљене шприцеве. 

Колапс у пружању комуналних услуга 

одношења чврстог отпада 

Недостатак услуге сакупљања и неконтролисано одлагање 

отпада. 

 Неконтролисано одлагање медицинског 

отпада из болница и клиника 

 Озбиљни здравствени ризици за локално становништво, 

укључујући ширење болести и инфекција, на пример од 

коришћених шприцева, проблеми са  непријатним мирисима. 

Озбиљни здравствени ризици за локално становништво, 

укључујући ширење болести и инфекција, на пример од 

коришћених шприцева, проблеми са  непријатним мирисима 

 Изложеност азбестним влакнима у 

оштећеним објектима 

Здравствени ризици повезани са удисањем 

 

Одговор у случају вандредне ситуације и природне непогоде се може поделити у четири фазе. 

 

2.2.1 Фаза I -  током ванредне ситације и природне непогоде 

Фаза И се доноси на најакутније проблеме у вези са управљањем отпадом, спашавају се људски животи и спроводе 

се операције спашавања. Све друге активности у фази I су секиндарне. 

0-72 х након природне непогоде – тренутне акције 
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Требало би креирати рангирање опасности користећи наведене кораке да би се идентификовали најургентнији 

приоритети: 

• Идентификовати проблеме у вези са отпадом – одредити присуство отпада у простору, географске 

информације, информациони ситеми, вести, локалне агенције, 

• Карактеризовати отпад – Квантификовати саства и количине идентификованог отпада, током обиласка 

терена и узорковања узорака отпада, 

• Мапирати отпад – Користити добијене податке како би се креирала мапа отпада, мапа се може новелирати 

са новим информацијама, 

• Проценити отпад – Селекција приоритетних акција, отврдити токове отпада и рецепторе отпада, 

• Приоритезација акција – Сваки ток отпада се рангира према следећем: 

о Идентификација одговарајућих локација за привремено одлагање разлитих типова отпада који се сакупи 

током ванредне ситуације. Уколико постоји доступно место за одлагање, мора се брзо проценити да ли задовољава 

стандарде заштите животне средине. Где не постоји одговарајуће одлагалиште отпада, требало би конструисати 

привремено одлагалиште. 

о Требало би рашћистити главне путеве и саобраћајнице како би се омогућио приступ спасилачким екипама. 

Сав отпад који је настао се односи и уклања тек када се оспособи привремено одлагалиште за оптад. 

о Користити сву расположиву опрему, као и средства од потенцијалних покровитеља. 

о Уколико су болнице и медисцинске установе погођене природном непогодом требало пи подстицати 

одвојено сакупљање и одлагање инфективног и не инфективног отпада. 

72х и дуже након природне непогоде – краткорочне акције 

Акције се покрећу неколико дана након природне непогоде: 

• Уколико се људи задрже на локацији природне непогоде, требало би спроводи и даље редовно управљање 

отпадом, 

• Требало би спровести убрзану процену отпада који је настао како би могле да се донесу даље одлуке, 

• Власништво над отпадом треба решити како би се избегли даљи проблем око третмана. 

 

2.2.2 II фаза – Рани опоравак у току ванредне ситуације 

 

У фази се постављају основе за управљање отпадом у току ванредне ситуације услед природне непогоде и 

успоставља се програм који ће се примењивати током фаза оправка. Решавају се кључна питања, као што је локација 

привременог одлагања отпада, рацирационализација логистике за сакупљање отпада, активности превоза и поновне 

употребе / рециклаже. 

Овде се напори надовезују на почетну процену фазе 1, али иду даље и дубље се решавају, са нагласком на дугорочна 

решења. Потребне радње обично укључују: 

Процене  

• Наставити са проценама отпада који је настао током природне непогоде, 

• Проценти локације за средњорочно привремено одлагање и сепарацију отпада, 

• Проценити захтеве за затварањем постојећих одлагалишта ако ни испуњавају стандарде заштите животне 

средине и људског здравља, 

• Идентификовати остале објекте за управљање отпадом у близини локације, 

• Утврдити недостатке за које је потребна додатна помоћ 

Операције 

• Успоставити привремена складишта за отпад насталог током природне непогоде и регуларан отпад, 

• Иницирати сакупљање и транспорт отпада 

• Прирпемити упутства за локалне самоуправе са решењима за смањење негативног утицаја на животну 

средину и људско здравље. 

Планирање 

• Имплементирати план комуникације за заједноце које су погођене природном непогодом, са фокусом на 

могућности за поновно коришћење и рециклажу отпада, ризике и шеме сакупљања отпада, 

• Развити план за управљање медицинским отпадом и средствима,  

• Развити посебан план управљања опасним отпадом 

• Консултовати се ла локалним заједницама у вези питања које се односе на јавно здравље и животну средину. 

• Идентификовати постојеће стратегије и опције за управљање отпадом који настаје у случају природне 

непогоде. 
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Комуникација и извештавање 

• Комницирати брзо, често и ефикасно у вези са свим дешавањима са локалним властима, 

• Документовати све у електронској форми и пратити ефекте примене мера. 

 

2.2.3 III фаза – Опоравак  

 

Фаза III укључује имплементацију пројекта управљања отпадом у случају природне непогоде и ванредне ситуације 

који су дизајнирани у фази II, као и континуални мониторинг и евалуација ситуације. 

Требало би укључити следеће акције: 

• Развити и имплементирати план комункикације за кључне доносиоце одлука, како би се осигурало 

спровођење програма управљања отпадом који настаје након природне непогоде, 

• Набавити или поправити потребне објекте за управљање отпадом, машине и опрема. 

• Обучити оператере за управљање отпадом ако је потребно.  

• Подржати спровођење система управљања отпадом у случају акциенда и ванредне ситуације подржавањем 

оператера или локалне власти. 

Резултат ове фазе би требао да адресира сав отпад који настаје након природне непогоде и у току ванредне 

ситуације и реши све проблеме одлагањем, спаљивањем, поновном употребом или рециклирањем. 

 

2.2.4 Фаза IV – Планирање у току ванредне ситуације 

 

Фаза IV није стриктно део одговора у току ванредне ситуације, али потпомаже превазилажењу препрека између 

активности одговора, опоравка и дугорочног развоја. Планирање у току ванредне ситуације може се спроводити 

током фазе опроравка или као припрема за будуће могуће природне непогоде. 

Главни циљ је развој Плана управљања отпадом у току ванредне ситуације, како би се помогло локалним 

заједницама да доносе одуке када се догоде природне непогоде. 

План идентификује економично и ефикасно управљање отпадом који настаје од природне непогоде и идентификује 

опције и ресурсе који могу уштедети новац, повећати контролу над системом управљања отпадом и побољшати и 

олакшатиадминистративну ефикасност.  

Ефикасан План управљања отпадом у ванредним ситуацијама бави се проблемима сложенијим од почетног 

уклањања отпадом и требало би да укључује стратегију за рециклажу и поновну употребу материјала (укључујући 

компостирање). Могуће компоненте План управљања отпадом у ванредним ситуацијама : 

• Припремне активности, 

• Секундарне активности, 

о Успоставити координацију са локалним влстима 

о Идентификовати врсте отпада, 

о Предвидети количине отпада, 

о Навести локалне и државне прописе, 

о Направити инвентор капацитета за управљање отпадом, 

о Пре селектовати привремена одлагалишта отпада, 

о Идентификовати неопходну опрему и аминистративне потребе, 

о Развити план комуникације, 

о Креирати стретегију за спречавање настанка отпада, 

о Креирати стретегију за уклањење отпада. 

• Идентификација штетног и опасног отпада, 

• Опције рециклаже, 

• Опције “Wаsте то Еnergy” 

• Опције одлагања отпада, 

• Опције отвореног спаљивања отпада. 

Обично је управљање отпадом насталог услед природне непогоде или ванредне ситуације (као и само управљање 

природним непогодама и ванредних ситуацијама) дефинисано у три фазе: 

• Реаговање у ванредним ситуацијама или природне непогоде (управљање отпадом ради олакшавања 

спашавања живота, пружање хитних услуга, уклањање непосредних опасности по јавно здравље и безбедност као 

што су нестабилне зграде, итд.). 
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• Опоравак (управљање отпадом као део процеса опаравка и изградње). 

• Обнова (управљање отпадом који настаје и који се користи у поновној изградњи). 

Фазе нису раздвојене и трајање сваке фазе значајно се разликује од природне непогоде или ванредне ситуације. У 

погледу управљања отпадом, фаза реаговања у ванредној ситуацији која укључује уклањање непосредних претњи 

по јавно здравље и безбедност обично траје између неколико дана и две недеље. Током ове фазе има мало простора 

за рециклирање и преусмеравање. 

Током фазе опоравка ће се управљати највећим делом отпада насталог током природне непогоде или ванредне 

ситуације. 

Фаза обнове је много дужи процес и тешко је дефинисати „крај“ ове фазе. 

 

 
 

Слика 2.2 Процес управљања отпадом у току ванредних ситуација и природне непогоде 

 

2.3 АСПЕКТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ КОЈИ НАСТАЈЕ ТОКОМ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И 

ПРИРОДНИХ НЕПОГОДА 

 

2.3.1 Планирање  

 

Развијене земље 

Са све већом учесталошћу и озбиљношћу природних непогода и ванредних ситуација, ефикасан опоравак са малим 

утицајем постаје све висе важан. Потреба за планирањем управљања отпадом у САД препозната је од стране  

Државне агенција за заштиту животне средине (USEPA) „‘ Планирање управљања отпадом током катастрофа ’’ 

(USEPA, 1995б) (ажурирано 2008. USEPA, 2008). 

USEPA плански документи израђени су на основу искуства претходни догађаја који су се десили у САД-у и 

уоквирени су постојећим законодавством, организационом структуром и механизмима финансирања 

(институционални оквири) као део Агенције за управљање током ванредних ситуација (Федерал анд Емергенцy 

Манагемент Агенцy - FEMA) (FEMA, 2007). FEMA смернице дају низ техничких могућности управљања отпадом 

који нстаје у току природне непогоде. Приказани су специфични планови управљања отпадом насталим током 

природних непогода појединих општина, на пример планови које је припремила држава Калифорнија (1997) и 

Одељење за заштиту животне средине Луизијане (LouisianaDepartment of EnviromenmetalQualiti LDEK, 2006).  

Недавно је FEMA увела подстицајни програм, путем повећаног удела трошкова у било којој будућој природној 

непогоди, а трошкови се односе на управљање отпадом, како би се подстакле општине да припреми планове за 

управљање отпадом (USEPA, 2008). 

Поред планова, 2003. године USEPA  је покренула и информациони ситем  под називом USEPA- пакет за управљање 

отпадом и алати за подршку одлучивању (DDMD). 

Алати су у основна база података за америчке кориснике са GIS капацитетима, где база података укључује техничке 

информације о сигурном и ефикасном упралвјању отпадом, могућностима одлагања и објектима (укључујући 

постројења и критеријуме за прихватање отпада, контакт детаљи оператера). 

Планови дају мало смерница за доношење одлука и разматрање опција у различитим ситуацијама. Такође не постоје 

упутства која то могу бити лако преносиви, посебно у контекст развијеног света у погледу успостављања ефикасних 

организационих, финансијских и правних структура за управљање отпадом насталим током природних непогода.  

Земље у развоју 
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Финансијски, технички и стручни ресурси у земљама у развоју су углавном ограничавајући фактор у постизању 

циљева смањења ризика након природних непогода и ванредних ситуација. Због тога у земљама у развоју ретко 

постоје и развијају се планови управљања отпадом у току ванредниох ситуација и након природних непогода. У 

многим случајевима не постоје ни програми управљања отпадом у нормалним условима, што указује да је 

управљање отпадом низак приоритет. 

 

2.3.2 Састав и количине отпада 

 

Врста и количина отпада која ће се генерисати током ванредне ситуације и природне непогоде зависи и од типа 

погођеног подручја (обала/копно, градско/рурално) и од врсте ванредне ситуације или природне непогоде. 

Да би се планирао систем управљања отпадом насталог током ванредне ситуације или природне непогоде а, морају 

се проценити састав и количина отпада. Озбиљност ванредне ситуације и а природне непогоде, погођеност подручја 

(тип изгадње, густина насељености, итд.), састав и количина отпада значајно се разликују у различитим 

контекстима и од врсте ванредне ситуације и природне непогоде. Развој стандардне методе извештавања о саставу 

и количини отпада у ванредним ситуацијама и природним непогодама омогућиће будућу анализу између догађаја 

и развој боље методологије процене отпада. Могуће је прилагодити технике процене отпада током изградње и 

рушења у период без природне непогоде, али је потребно оценити њихову применљивости у случају ванредних 

ситуација и природних непогода. 

Привремене локације за складиштење се уобичајено користе при управљању отпадом у случају ванредних 

ситуација и природних непогода. Током ванредних ситуација и природних непогода, првеснтвено се користе 

постојећи капацитети за управљање отпадом, односно постојећи капацитети за одагање отпада. Поред тога 

потребно је предвидети и потенцијалне локације за привремено одагање отпада који настаје током ванредне 

ситуације и природне непогоде. Потребно је анализирати додатне факторе који укључују површину потребног 

простора, факторе животне средине, буку и прашину, извршити идентификацију места пре ванредне ситуација, 

анализирати питања планирања употребе земљишта и трошкове. 

Токови отпада настали током ванредних ситуација и природне непогоде су: 

• Зелени отпад 

• Седимент/земља и камење 

• Опасни отпад из домаћинства (расхладно средство, уља, пестициди итд.) 

• Грађевински отпад и остаци од рушења оштећених зграда и инфраструцтуре (као што су путеви, цеви идр.) 

• Индустријске и токсичне хемикалије (укључујући нафтне деривате) 

• Возила и пловила 

• Рециклабилни материјали (пластика, метали, итд.) 

• Електроника и бела техника 

• Отпад са депонија поремећених ванредном ситуацијом и природном непогодом 

• Инфективни медицински отпад 

• Лешеви људи и животиња. 

 

Највећи део токова отпада који настаје у градовима током ванредних ситуација и природних непогода може се 

сврстати у грађевински отпад и отпада од рушења. Неке компоненте овог тока отпада представљају потенцијални 

здравствени ризик и пре ванредне ситуације, а што се може додатно погоршати након ванредне ситуације, када су 

количине знатно веће. 

Поред отпада који настаје током ванредне ситуације и природне непогоде, могу се генерисати и други токови 

отпада након догађаја који укључују: прекомерне нежељене донације, велике количине медицинског отпада, трулу 

храну као последицу нестанка струје и амбалажу од хране у хитним ситуацијама. 

Такође се мора управљати и комуналним отпадом ако заједница погођена ванредном ситуацијом или природном 

непогодом и даље живи на том подручју. Сакупљање комуналног отпада треба узети у обзир приликом планирања 

и/или примене система управљања отпадом насталог током ванредне ситуације и природне непогоде. 

 

 

2.3.3 Опције третмана отпада 

 

Успостављање привремених локација 
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Привремене локације за рециклажу и третман отпада су важан елемент јер пружају додатно време за одговарајуће 

сортирање, рециклирање и одлагање отпада. Међутим, трошак двоструког руковања отпадом и обезбеђивање 

земљишта може бити ограничавајући фактор у њиховој употреби. Неодговарајућа локације за привремено 

складиштење су игралишта, мочваре и пиринчана поља су наведена као потенцијално штетна за животну средину 

и за здравље људи. 

 

Рециклажа 

Многе компоненте отпада насталог током ванредних ситуација и природних непогода се могу рециклирати. 

Материјали могу имати  бројне примене након ванредне ситуација и природне непогоде, укључујући земљу за 

покривање депоније, агрегат за бетон и биљни материјал за компост. Предности рециклирања рушевина насталих 

током ванредних ситуација и природних непогода приказана је на много начина и очигледна је у анализи многих 

ранијих акција чишћења последица ванредних ситуација. 

Предности укључују: 

• Смањење коришцћеног простора на депонији 

• Смањење количине сировине која се користи за обнову 

• Приход од рециклираног отпада 

• Смањење транспорта сировина и отпада 

• Отварање радних места (посебно за земље у развоју). 

 

Waste-to-energy 

Једну од опција третмана отпада представља искоришћење отпад за добијање енергије.  Производња горива од 

отпада у сврху добијања енергије из отпада „Waste-to-energy“ постаје широко распрострањена и корисна 

технологија у многим земљама. Поновно коришћење енергије из отпада који има довољну калоријску моћ, помаже 

идустрији и систему управљања отпадом. 

Многе врсте отпада имају висок термички потенцијал и могу се користити уместо класичних (фосилних) горива. 

Повраћај енергије приликом спаљивања отпада има позитиван утицај на животну средину, смањујући емисију 

гасова са ефектом стаклене баште, употребу фосилних горива и количину отпада која би иначе завршио на 

депонијама. 

Постоје ограничавајуцћи фактори коришћења отпада за производњу енергију као што су високи трошкови 

транспорта, ограничено тржиште, захтеви за сертификацију код међународног транспорта. 

Спаљивање на отвореном  

Спаљивање отпада на отвореном се веома често користи као опција управљања отпадом насталог током ванредних 

ситуација и природних непогода. Иако се спаљивање отпада на отвореном сматра као прихватљива опција у 

управљања у датим околностима, постоји забринутост због штетних ефеката на здравље људи и на животну 

средину. Отворено спаљивање је у неким случајевима неопходна опција управљања, како би се уклониле 

непосредне опасности. 

Мелиорација  

Мелиорација земљишта се користила као опција управљања отпадом током неколико одговора на ванредне 

ситуације и природне непогоде. Потребно је водити рачуна током коришћења отпада од рушења за нивелисање 

испуна нових стамбених објеката или као материјала за одбрану од поплава, јер је могућа уградња опасних 

материјала. 

Одлагање 

Током многих ванредних ситуација великих размера, количине отпада премашују капацитете трајног одлагалишта. 

Зато се ангазују привремена места за одлагање отпада. 

Стандарди на постојећим одлагалиштима такође су смањени након неких ванредних ситуација или природних 

непогода како би се повећала доступна одлагалишта. Одлагање опасних супстанци идентификовано је као 

проблематично. Опасни отпад се одлаже у неким случајевима без регулисања сегмената као део укупне матрице 

отпада. 

Ванредне ситуације, природне непогоде и животна средина су нераскидиво повезани. Ванредне ситуације и 

природне непогоде узрокују директну физичку штету у животној средини, а неадекватно управљање животном 

средином и коришћење земљишта могу повећати рањивост околине на последице ванредне ситуације. 

Стандардна хијерархија управљања отпадом смањење, рециклажа и спаљивање отпада/одлагање отпада није увек 

могућа, посебно када је циљ што брже управљање фазом опоравка.  
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Због тога је фокус великог броја литературе о управљању отпадом током ванредних ситуација усмерен на 

смањивање утицаја отпада на животну средину кроз опције управљања као што су рециклирање, правилно 

одлагање и одговарајуће руковање и третман опасних материја. Ниједан литературни извор није извршио 

квантификацију утицаја на животну средину управљања отпадом током ванредних ситуација  применом 

стандардних метода у управљању отпадом . 

У земљама у развоју опоравак отпада од ванредних ситуација често се наводи као потенцијална прилика за развој 

система управљања отпадом и/или побољшање постојећих еколошких пракси. 

 

2.3.4 Економија 

Постоји мало података о економском утицају програма управљања отпадом, како директном, тако и индиректном. 

Директни трошкови (укључујући трошкове управљања, сакупљања, третмана и одлагања) директно се вреднују ако 

су вођене одговарајуће евиденције. 

Индиректне трошкове након ванредних ситуација је још теже проценити. Индиректни трошкови повезани са 

управљањем отпадом након ванредних ситуација могу да укључивати: поремећај критичне инфраструктуре: ефекти 

на јавно здравље услед кашњења у процесу третмана отпада; утицаји на локалне индустрије као што је туризам на 

смањење будућег простора депоније; утицај камиона за транспорт отпада на путеве; санација утицаја на животну 

средину која је резултат неодговарајућег и/или илегалног одлагања; и повећано исцрпљивање ресурса ограниченим 

опоравком ресурса. 

Трошковни / економски разлози укључују минимизирање трошкова управљања отпадом (одлагање, транспорт и 

радна снага), стварање прихода рециклажом и отварање нових радних места. Рециклирање посебно може у великој 

мери утицати на трошкове управљања отпадом. 

Трошкови повезани са управљањем отпадом значајно ће се разликовати у зависности од ванредне ситуације и 

контекста. 

 

2.3.5 Друштвена разматрања 

Иако је учешће и интеграција заједнице суштински део сваког оправка, подстицање  мира и подршке враћању 

становништва, значајно би побољшали програм управљања чврстим отпадом током процеса уклањања отпада. 

Избора локације за одлагање отпада у близини заједница погођених ванредном ситуацијом значајно може да утиче 

на став становништва. Адекватно информисање грађана о процесима и раду локалних органа на санацији последица 

и управљању отпадом услед непогоде, значајно утиче на опоравак и солидарност. 

Јавно здравље и безедност 

Заштита јавног здравља и безбедности идентификована је као циљ у многим студијама случаја и плановима. 

Три су главна аспекта јавног здравља и безбедности релевантна за управљање отпадом од ванредних ситуација. 

Прво, опасности по јавно здравље које представља сам отпад, као што су места за размножавање штеточина и 

вектора, и медицински отпад. Друго, морају се узети у обзир ризици по здравље и безбедност различитих опција 

управљања отпадом. И на крају, мора се обезбедити заштита здравља и безбедности за све оне који рукују отпадом 

путем инжењерске праксе или заштитном опремом или припремним обукама. 

Психосоцијални утицај 

Многе студије наводе да брзо уклањање отпада након ванредних ситуација убрзава процес опоравка и обнове 

заједнице. Спори програми чишћења у прошлим догађајима довели су до илегалног одлагања. Поред тога, 

неуклоњени и видљиви отпад може послужити као подсетник заједницама на губитке које су претрпеле. Међутим, 

већина програма такође укључује еколошке и/или здравствене и безбедносне циљеве који могу допринети спором 

процесу управљања отпадом, као што су строги циљеви рециклирања и захтеви за руковање опасним материјалом. 

Комуникација 

Јавна перцепција, разумевање и укљученост одавно су препознати као кључ успешних програма управљања 

чврстим отпадом. Међутим, постизање одговарајућег разумевања заједнице у ванредним ситуацијама представља 

огроман изазов за управљање отпадом. 

Реакција заједнице на опције управљања отпадом у ванредним ситуацијама довеле су до промене приступа у 

управљању отпадом. 

Јавне консултације током процеса управљања отпадом од ванредних ситуација могу повећати разумевање јавности 

за неопходне акције за ефикасно управљање отпадом или омогућити идентификацију јавно неприхватљиве опције 

за управљање отпадом пре него што се покуша примена. 

 

Запошљавање и изградња капацитета 
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Реакције на настали отпад у прошлим природним непогодама у земљама у развоју и постконфликтне ситуације 

укључивале су могућности за запошљавање након ванредних ситуација, као и за јачање стручности и управљања. 

Изградња капацитета локалних самоуправа је посебно приоритет. 

Генерално, постоји ограничено разумевање утицаја управљања отпадом од ванредних ситуација на опоравак 

заједнице и/или утицаја понашања заједница након ванредне ситуације на програме управљања отпадом. 

 

2.3.6 Организациони аспекти 

Организација физичких радова 

Физички радови повезани са програмима управљања отпадом од ванредних ситуација - рушење, рашчишћавање 

приватног власништва, прикупљање отпада, транспорт, привремена одлагалишта, рециклирање, одлагање - 

изведени су на различите начине уз различит степен учешћа јавности и извођача. Организација физичких радова 

утиче на брзину опоравка, доступност ресурса и управљање ризицима јавног здравља. 

 

2.3.7 Организација свих учесника и заинтересованих страна 

Све доле наведене групе учесника имају своју улогу у припреми и спровођењу  плана и потребно је да се укључе у 

развоју и спровођењу акција: 

Погођени учесници/корисници 

Следеће учеснике треба укључити у раним фазама процене, планирања, пројектовања и управљања отпадом који 

настаје током ванредних ситуација и природних непогода: 

• Заједнице и становништво, пре свега посебно угрожене групе, погођено ванредном ситуацијом и природном 

непогодом којима може бити потребна подршка у чишћењу имовине од отпада и уклањању отпада који генеришу 

домаћинства.  

• Неформални сектор отпада, нпр. сакупљачи секундарних сировина који имају сопствену организовану 

мрежу за рециклажу; 

• Компаније које пружају комуналне услуге у управљање чврстим отпадом и њихови запослени којима ће 

можда бити потребна подршка у рехабилитацији; 

• Приватни сектор и невладине организације за управљање отпадом које могу бити погођене ванредном 

ситуацијом и природном непогодом; 

• Болнице и клинике погођене ванредном ситуацијом и природном непогодом;  

• Резиденцијалне установе за смештај корисника система социјалне заштите; 

• Затвори; 

• Локалне власти одговорне за сакупљање, третман и одлагање чврстог отпада. 

Локална самоуправа 

Локалне јавне службеа управљање отпадом могу имати користи од помоћи која се пружа у програму управљања 

отпадом који настаје током ванредних ситуација и природних непогода. 

Администрација 

Локалне власти често морају доносити одлуке које се тичу будућег управљања отпадом на подручју деловања 

ванредне ситуације и природне непогоде. Они би требали бити у потпуности информисани и кад год је то могуће 

правовремено донети одлуке о начину управљању отпадом који настаје током ванредне ситуације и природне 

непогоде. 

Оператери 

Негде локална самоуправа врши сакупљање отпада, оснивањем јавних комуналних предузећа, а негде сакупљање 

врше оператери, односно приватне компаније. У оба случаја морају бити ангажовани у управљању отпадом 

насталог током ванредних ситуација и природних непогода. 

Државна управа 

Државна управа а националном нивоу требала бити директно укључена и минимум да прикупља инфорамције и 

извештаје о отпаду насталог током ванредних ситуација и природних непогода. Агенција за заштиту животне 

средине, као и Министартво за заштите животне средине су одговорни за извештавање о токовима и количинама 

отпада који настаје током ванредне ситуације и природне непогоде. 

Донатори 

Донатори имају кључну улогу у било ком програму управљања отпадом од ванредних ситуација и природних 

непогода, посебно при расподели средстава и имплементацији пројеката управљања отпадом од ванредних 

ситуација и природних непогода. Заинтересоване треба ангажовати и информисати, у сарадњи са националним 
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институцијама задуженим за координацију међународне развојне и донаторске помоћи (на пример. Министарство 

за европске интеграције). 

Комуникација и координација 

Ефикасна комуникација и координација свих учесника је од суштинске важности. Кључна питања укључују: 

• Слање доследних порука како би се обезбедила подршка укалањању отпада, на пример коришћењем 

друштвених мрежа, лифлета или радио порука за информисање о планираним кампањама чишћења или саветовање 

о одређеним врстама опасног отпада; 

• Осигуравање да националне власти имају информације у којима се прецизира ко шта ради, који подаци и 

информације су прикупљени и који су резултати акције процене и планирања. Често постоји велики број активних 

невладиних организација које учествују у радовима након ванредне ситуације или природне непогоде.  

Подршка локалним властима у пружању јасних и транспарентних информација о напретку чишћења, будућим 

распоредима итд. Информације које се односе на рашчишћавање улица такође дају локалној заједници времена да 

планира обнову својих домова и изношење оштећеног намештаја и предмета. 

 

3. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 

 

3.1 ПРАВНИ ОКВИР 

 

Управљање отпадом организује се на начин који не представља опасност по здравље људи и животну средину у 

складу са законом. Према Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 

- др. закон) субјекти надлежни за управљање отпадом су Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне 

самоуправе, Агенција за заштиту животне средине, стручне организације за испитивање отпада, невладине 

организације, укључујући и организације потрошача, други органи и организације, у складу са законом. 

1. Република Србија 

Република Србија преко надлежних органа и организација обезбеђује управљање отпадом на својој територији. 

Одоворност Владе Републике Србије огледа се у следећем: 

• спровођење политике Републике Србије, извршавање закона, прописа и општих аката које доноси Народна 

скупштина 

• доношење уредби, одлука и осталих аката који су неопходни за примењивање закона 

• предлагање буџета, годишњих биланса, развојног и просторног плана 

• предлагање закона, дугих прописа и општих аката 

• одређивање принципа, унутрашње организације министарстава, агенција и посебних управних 

организација 

Министарство заштите животне средине је одговорно да: 

• предлаже Влади Стратегију, као и програме превенције стварања отпада, 

• координира и врши послове управљања отпадом од значаја за Републику Србију и прати стање, 

• даје сагласност на регионалне планове управљања отпадом, осим за планове на територији аутономне 

покрајине, 

• издаје дозволе, сагласности, потврде и друге акте прописане овим законом, 

• води евиденцију о дозволама, сагласностима, потврдама и другим актима које су издали други надлежни 

органи, 

• утврђује овлашћене организације у складу са овим законом, 

• врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом, 

• предузима друге мере и активности, у складу са међународним уговорима и споразумима. 

Министарство заштите животне средине  

Обезбеђује спровођење система и основа заштите и унапређивања животне средине и одрживо коришћење 

природних богатстава; развија националну политику и национални програм управљања отпадом; припрема 

документа, планове и програме од стратешког значаја за земљу; развија и предлаже Стратегију управљања отпадом 

Влади Републике Србије; припрема прописе и техничке стандарде за општине и предузећа; припрема нацрт 

законодавства хармонизованог са ЕУ законодавством; издаје дозволе, сагласности, потврде и акте прописане 

законом о управљању отпадом као и другим законима и води одговарајуће регистре; координира послове 

управљања отпадом од значаја за Републику и прати стање; усваја регионалне планове управљања отпадом осим 

планове на територији аутономне покрајине; даје оцену извештаја о процени утицаја на животну средину; врши 

функције у складу са међународним уговорима и споразумима; издаје дозволе за увоз, извоз и транзит отпада, тј. 



18 
 

управља хемикалијама, опасним и штетним материјама и отпадом, укључујући и производњу и промет отрова и 

прекогранично кретање отпада сагласно Базелској конвенцији; управља или координира имплементацију великих 

инвестиционих пројеката у области отпада финансираних из међународних или домаћих извора; утврђује 

овлашчене организације у вези управљања отпадом; успоставља и развија информациони систем о отпаду на 

територији Републике; врши инспекцијски надзор и контролу примене мера поступања са отпадом, и слично. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Министарство које има одговорност у погледу заштите и коришћења пољопривредног земљишта, контролу и 

нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског порекла; контролу и регистрацију средстава за заштиту 

биља и ђубрива у производњи; политику водопривреде, вишенаменско коришћење вода и водоснабдевање, заштиту 

од вода, спровођење мера заштите вода и планску рационализацију потрошње вода, уређење водних режима, 

мониторинг и мере одржавања режима вода; политика шумарства везана за очување, заштиту шума, дивљачи и др. 

Министарство здравља 

Одговорност се огледа у здравственој заштити, очувању и унапређењу здравља грађана и праћење здравственог 

стања и потреба становништва, производњи и промету лекова, надзор у области јавног снабдевања становништва 

хигијенски исправном водом за пиће, утврђивање санитарно-хигијенских услова објеката који су под санитарним 

надзором у поступку изградње и реконструкције, као и сталну контролу стања тих објеката и др. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе 

Надлежност је у организацији и раду министарстава и посебних организација, система локалне самоуправе и 

територијалне аутономије, управни поступак и управни спор, управну инспекцију, комуналне делатности и др. 

Министарство финансија 

Превасходно одговорно за доношење буџета, утврђивање консолидованог биланса јавних прихода и јавних 

расхода, управљање расположивим средствима јавних финансија Републике, увођење и надгледање система и 

политике пореза, такса и других јавних прихода, кредитно-монетарни систем, одржавање стабилног банкарског 

система, осигурање имовине и лица, царински систем и царинску тарифу, режим и промет непокретности, 

експропријацију и др. 

2. Јединица локалне самоуправе 

Јединица локалне самоуправе је у складу са Законом о управљању отпадом, Законом о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и Законом о комуналним делатностима 

("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018). Јединице локалне самоуправе имају следеће одговорности: 

• припремају регионалне планове управљања отпадом, усклађене са Стратегијом управљања отпадом 

Републике Србије и у сарадњи са осталим општинама 

• доносе локалне планове управљања отпадом, усклађене са Стратегијом управљања отпадом Републике 

Србије 

• просторним плановима утврђују локације за постројења за управљање отпадом 

• удружују се са другим општинама у циљу заједничког управљања отпадом 

• спроводе санацију и затварање одлагалишта сагласно плану управљања отпадом 

• организују сакупљање и сигурно одлагање отпада у складу са стандардима и локалним планом управљања 

отпадом 

• омогућују одвојено сакупљање секундарних сировина и органског отпада, и организују превоз до центара 

за управљање отпадом 

• достављају податке Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије у складу с прописима 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе у складу са Законом: 

• доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу 

• уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно инертним и неопасним 

отпадом на својој територији 

• уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и неопасним 

отпадом 

• издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са законом, води евиденцију и податке доставља надлежном 

министарству 

• на захтев министарства или надлежног органа аутономне покрајине даје мишљење у поступку издавања 

дозвола 

• врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом у складу са законом, као и друге послове 

утврђене законом 
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Јединица локалне самоуправе својим актом одређује органе и службе надлежне за обављање послова. Јединице 

локалне самоуправе најчешће се удружују и врше поделу послова и одговорности ради остваривања заједничких 

циљева, планова и програма развоја у области заштите животне средине. Обављање комуналних делатности може 

се организовати за две или више јединица општина, односно насеља, под условима утврђеним законом и 

споразумом скупштина тих општина. Јединица локалне самоуправе ради остваривања својих права и дужности и 

задовољавања потреба локалног становништва оснива предузећа, установе и друге организације које врше јавну 

службу. 

Општина Александровац уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и 

дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и 

топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у 

градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, 

рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и 

сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; оснива јавна предузећа 

ради обављања комуналних делатности на својој територији. 

3. Агенција за заштиту животне средине 

Агенција за заштиту животне средине: 

• води и ажурира базе података о управљању отпадом у информационом систему заштите животне средине, 

у складу са законом којим се уређује заштита животне средине 

• води податке о расположивим и потребним количинама отпада, укључујући секундарне сировине, размену 

и стављање на располагање тих података електронским путем 

• извештава о управљању отпадом, у складу са преузетим међународним обавезама 

4. Стручне организације за испитивање отпада 

 

Стручне организације за испитивање на националном нивоу које имају дозволу Министарства заштите животне 

средине и друга правна лица, овлашћени за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су 

акредитована у складу са законом о управљању отпадом, врше испитивања отпада ради класификације отпада за: 

• прекогранично кретање 

• третман, односно поновно искоришћење и одлагање отпада 

• престанак статуса отпада 

 

Карактеризација отпада врши се само за опасан отпад и за отпад који према пореклу, саставу и карактеристикама 

може бити опасан, осим отпада из домаћинства. Стручне организације и друга правна лица која су овлашћена за 

узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована издају извештај о испитивању 

отпада. 

 

3.2 ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 

 

За израду Локалних планова управљања отпадом током ванредних ситуација, тумачење резултата и предлагање 

мера заштите коришћена су документа законске регулативе, правна акта и расположива документација. 

 

3.2.1 Национални прописи у области заштите и спашавања током ванредне ситуације 

 

Закони 

 

• Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр.11/09; 92/11, 93/12) 

• Закон о министарствима ("Службени гласник РС", број 72/12) 

• Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09, 72/09 и 43/11 - УС) 

• Закон о водама ("Службени гласник РС", број 30/10) 

• Закон о транспорту опасног терета ("Службени гласник РС", број 88/10) 

• Закон о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09 - др. закон и 104/09) 

• Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07 и 95/10) 

• Закон о потврђивању Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса ("Службени гласник 

РС", број 42/09); 
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Правилници: 

• Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од удеса ("Службени гласник РС", број 82/12); 

• Правилник о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте 

докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса ("Службени гласник РС", број 41/10); 

• Правилник о садржају информације о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса (,,Службени 

гласник РС", број 18/12); 

• Правилник о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне заштите ("Службени 

гласник РС", број 26/11); 

• Прописи из области садржаја и начина вођења Регистра привредних друштава и других правних лица која 

рукују опасним материјама; 

• Прописи из области техничких норматива за планирање, изградњу и одржавање система за узбуњивање; 

• Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде извештаја о 

безбедности и плана заштите од удеса; 

• Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под 

притиском (Сл. гл. РС. бр. 87/2011); 

• Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (Сл.гл.РС бр.92/10); 

• Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима (Сл.гл.РС бр.71/10); 

• Правилник о техничким нормативима за покретне затворене судове, за компримиране, течне и под 

притиском растворене гасове ("Сл.лист СФРЈ" бр. 25/80, 9/86 и "Сл.лист СРЈ" бр.21/94, 56/95 и "Сл.гл. РС" бр. 1/03 

и Сл. гл. РС бр 71/2011 и 8/2012); 

• Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Сл. 

гласник РС", бр. 94/06 и 108/2006)); 

• Правилник о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара 

("Сл.лист СФРЈ" бр. 30/91); 

• Правилник о униформи и ознакам цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти 

припадника цивилне заштите ("Службени гласник РС", број 13/13); 

 

Уредбе 

• Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени 

гласник РС", број 8/11); 

• Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник РС", број 98/10); 

• Уредба о спровођењу евакуације ("Службени гласник РС", број 22/11); 

• Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних 

непогода и других несрећа ("Службени гласник РС", број 3/11); 

• Уредба о утврђивању општег плана за одбрану од поплава Општи план за период од 2012. до 2018. године 

("Службени гласник РС", број 23/12) 

• Женевске конвенције (Допунски протоколи од 8. јуна 1977) од члана 61. до члана 67. - Seveso II 

Direktive - 96/82/ЕC - 9. децембар 1996. 

 

3.2.2 Национални прописи у области управљања отпадом 

Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 

43/2011 - одлука УС и 14/2016 , 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон) уређује интегрални систем заштите 

животне средине који чине мере, услови и инструменти за одрживо управљање и очување природне равнотеже, 

целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића, као и 

спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине.  

Када је у питању национални законски оквир, кључни закон који директно уређује област управљања отпадом у 

Републици Србији је Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 - др. 

закон). Закон уређује врсте и класификацију отпада, планирање управљања отпадом, субјекте, одговорности и 

обавезе у управљању отпадом, управљање посебним токовима отпада, услове и поступак издавања дозвола, 

прекогранично кретање отпада, извештавање, финансирање управљања отпадом, надзор и друга питања од значаја 

за управљање отпадом. Управљање отпадом је делатност од општег интереса, а подразумева спровођење 

прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања 

отпада, укључујући надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања. 

У Прилогу 1 су наведена подзаконска акта која су донета на основу овог Закона. 
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Један од кључних закона који је такође донет 2009. године у оквиру сета закона у области заштите животне средине, 

а којим се, такође директно утврђује област управљања отпадом, тачније амбалажним отпадом је Закон о амбалажи 

и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, број 36/09 и 95/18 – др закон). Овај закон уређује услове заштите 

животне средине које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет, управљање амбалажом и амбалажним 

отпадом, извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду, економске инструменте, као и друга питања од значаја за 

управљање амбалажом и амбалажним отпадом. Овај закон примењује се на увезену амбалажу, амбалажу која се 

производи, односно ставља у промет и сав амбалажни отпад који је настао привредним активностима на територији 

Републике Србије, без обзира на његово порекло, употребу и коришћени амбалажни материјал. У Прилогу 1 су 

наведена подзаконска акта која произилазе из овог Закона. 

Поред Закона о управљању отпадом и Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, постоји низ закона донетих од 

стране Скупштине Републике Србије којима у мањој или већој мери, директно или индиректно уређује област 

управљања отпадом: 

• Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09, 14/16, 76/18 и 95/2018 

- др. закон);  

• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 88/10);  

• Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09);  

• Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, број 

135/04, 25/15);  

• Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/2014,  101/2016 – др.закон и 47/2018); 

• Закон о заштити природе (“Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 91/10, 14/16 и 95/2018 – др.закон); 

• Закон о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”, број 36/09 и 10/13); 

• Закон о водама (“Службени гласник РС”, број 30/10, 93/2012, 101/2016 и 95/2018 - др. закон); 

• Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/2012, 42/2013 – 

одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) 

• Закон о комуналним делатностима (’’Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018); 

• Закон о комуналној полицији ("Службени гласник РС", бр. 51/09); 

• Закон о шумама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 - др. закон); 

• Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 

125/2014, 92/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017 – усклађени дин.изн., 89/2018 - усклађени дин.изн. и 95/2018 

– др.закон) 

• Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015): 

• Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/2011, 15/2016, 

104/2016); 

• Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10);  

• Закон о Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС“, број 88/10); 

• Закон о општем управном поступку („ Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење). 

Законодавство ЕУ у области управљања отпадом 

 Следеће директиве и уредбе директно или индиректно уређује област управљања отпадом: 

• Директива Савета 2008/98/ЕC о отпаду која замењује и допуњује Оквирну директиву 75/442/ЕЕC, 

2006/12/ЕЦ успоставља систем за координисано управљање отпадом у ЕУ са циљем да се ограничи стварање 

отпада. 

• Директива Савета 99/31/ЕC о депонијама има за циљ да се увођењем строгих техничких захтева редукују 

негативни ефекти одлагања отпада на животну средину, нарочито на земљиште, подземне и површинске воде, као 

и ефекти на здравље становништва.  

• Директива Савета 2006/66/ЕC и амандман 2013/56/ЕУ која замењује и допуњује Директиву 91/157/ЕЕЦ о 

батеријама и акумулаторима који садрже опасне супстанце уводи мере за одлагање и контролу одлагања 

истрошених батерија и акумулатора који садрже опасне материје у циљу смањења загађења тешким металима који 

се користе у производњи батерија и акумулатора. 

• Директива Савета 2010/75/ЕС о индустријским емисијама (интегрисано спречавање и контрола загађивања) 

интегрисала је неколико прописа којима је претходно регулисано спречавање загађења путем индустријских 

емисија, укључујући Директиву 2000/76/ЕЦ о спаљивању отпада и Директива 78/176/ЕЕС о отпаду из индустрије у 

којој се користи титан-диоксид. Одредбе индустријске директиве које се односе на инсинерацију отпада дефинишу 

стандарде за смањење загађења ваздуха, воде и земљишта узроковано спаљивање, ради спречавања ризика по 
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људско здравље. Одредбе Директиве се односе и на постројења у којима се врши ко-спаљивање. Одредбе 

индустријске директиве које се односе на отпад из индустрије у којој се користи титан-диоксид обавезују чланице 

на предузимање мера које имају за циљ спречавање настанка отпада, поновну употребу и рециклажу отпада као 

сировина и предузимање мера да се одлагање отпада обавља уз бригу о људском здрављу и животној средини. 

• Директива Савета 96/59/ЕC о одлагању PCB и PCB има за циљ да дефинише контролисани начин поступања 

и елиминације полихлорованих бифенила (PCB) и полихлорованих терфенила (PCB) и деконтаминацију опреме у 

којој су се налазили, као и начин одлагања опреме која је загађена са PCB, а чија деконтаминација није извршена. 

• Директива Савета 2000/53/ЕC о истрошеним возилима успоставља мере за превенцију настајања отпада од 

истрошених возила тако што стимулише сакупљање, поновну употребу и рециклажу њихових компонената (гуме, 

акумулатори, уља) у циљу заштите животне средине. 

• Директива 2012/19/ЕC о отпаду од електричне и електронске опреме и Директива 2011/65/ЕС о 

ограничавању коришћења неких опасних супстанци у електричној и електронској опреми имају за циљ 

ограничавање коришћења неких опасних супстанци у електричној и електронској опреми, односно промоцију 

поновне употребе, рециклаже и искоришћења електричне и електронске опреме у циљу смањења количине отпада.  

• Директива 86/278/ЕЕC о заштити животне средине, а посебно земљишта у случају коришћења муља из 

канализације у пољопривреди регулише правилну употребу муљева из постројења за третман отпадних вода у 

пољопривреди у циљу спречавања штетних последица поземљиште, вегетацију, животиње и људе .  

• Директива Савета 94/62/ЕЦ о амбалажи и амбалажном отпаду допуњена Директивом 2005/20/ЕЦ, 

2004/12/ЕЦ, 1882/2003/ЕЦ имплементира стратегију ЕУ о отпаду од амбалаже и има за циљ да хармонизује 

националне мере за управљање отпадом од амбалаже, да смањи утицаје амбалажног отпада на животну средину са 

једне стране, а са друге да осигура добро функционисање унутрашњег тржишта и избегне стварање препрека у 

трговини, опструисање и ограничавање конкуренције унутар тржишта  ЕУ. 

• Уредба 1774/2002 о отпаду животињског порекла прописује технолошке поступке прераде отпада 

животињског порекла  који није намењен за људску употребу.  

• Уредба 1013/2006 о прекограничном кретању отпада регулише надзор и контролу прекограничног кретања 

отпада.  

Прописи локалне самоуправе 

Локална самоуправа остварује се у општини, односно граду и она врши управљање јавним пословима од 

непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво. На основу својих уставних и законских 

овлашћења, општина доноси прописе и друга општа акта којима уређује питања из оквира својих права и дужности. 

Локална самоуправа врши управљање јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално 

становништво. Локална самоуправа остварује се у општини, односно граду. На основу својих уставних и законских 

овлашћења, општина доноси прописе и друга општа акта којима уређује питања из оквира својих права и дужности. 

Одржавање чистоће, у смислу ове одлуке, је: сакупљање, транспорт и одлагање отпада (уклањање отпада) и 

одржавање чистоће на јавним површинама (јавна хигијена). 

Под сакупљањем отпада сматрају се послови разврставања и/или мешања отпада, који се врше приликом 

поствљања и пражњења посуда за отпад (канте, контејнери и вреће) ради уклањања отпада на начин и под условима 

утврђеним годишњим програмом уклањања комуналног отпадаи годишњим програмом јвне хигијене. 

Под транспортом се отпада се сматра утовар, превоз и истовар отпада на начин којим се спречава расипање и 

испадање отпада приликом транспорта у циљу заштите животне средине. 

Под одлагањем отпада сматра се његово остављање на за то предвиђено место. 

Под јавном хигијеном сматра се мануелно и механичко чишћење, сакупљање и уклањање отпада (лишће и др), 

прање, постављање и пражњење корпи, стругање ивичњака, одржавање боксова за контејнере, уклањање снега и 

посипање леда сољу, уклањање лешева животиња, одржавање сточних гробаља, као и послови одржавања градске 

депоније и уклањања дивљих депонија и други послови утврђени годишњим програмом јавне хигијене. 

  

Општина Александровац уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и 

дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и 

топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у 

градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, 

рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и 

сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; оснива јавна предузећа 

ради обављања комуналних делатности на својој територији. 
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У оквиру Општинске управе, Оделење за развој и инфраструктуру решава питања по захтевима у областима 

управљања отпадом из надлежности општине. 

Послове из надлежности Комуналне инспекције врши комунални инспектор у складу са Одлуком о комуналној 

инспекцији.  

Учешће жена у одлучивању, као одборника у Скупштини града је 37,7%.општине Општина Александровац, 

израђује нацрте аката везане за мере подстицања улагања на нивоу општине Александровац и све друге послове 

поверене од републике и општине.  

Одлука о одржавању чистоће („Службени лист општине Александровац“, бр. 9/16) уређује услове за одржавање 

чистоће и мере за њено спровођење. Одржавањем чистоће у смислу ове Одлуке сматра се управљање комуналним 

отпадом и одржавање чистоће на површинама јавне намене. Управљање комуналним отпадом подразумева 

сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, 

одржавање, санирање, и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово 

складиштење и третман. 

У Александровцу донета је и Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина 

(„Службени лист општине Александровац“, бр. 3/03, 1/05). 

Регионални концепт управљања отпадом дефинисан је националном Стратегијом управљања отпадом Републике 

Србије 2010-2019. Регион за управљање отпадом чине Град Крушевац заједно са општинама Александровац, Брус, 

Ћићевац, Варварин и Блаце. 

 

4. АНАЛИЗА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕСНИКА 

 

Општину Александровац чини 55 насељених места.  

Органи општине Александровац су: 

1. Скупштина општине  

2.Председник Општине  

3.Општинско веће  

4.Општинска управа 

У следећој табели су наведени називи, контакт детаљи, одговорне особе за институционалне учеснике у случају 

ванредних ситуација на територији општине Александровац 

 

Табела 4.1 Врсте, називи, контакт детаљи, одговорне особе за институционалне учеснике у случају ванредних 

ситуација 
Врста институције и фирме Назив фирме/ 

установе/службе 

Контакт 

детаљи 

Одговорно лице службе 

ЈКП, приватне фирме које се 

баве управљањем отпадом 

- ЈКСП Александровац  Директори компанија и задужена 

лица за управљање отпадом 

Служба – сектор за ванредне 

ситуације (штабови за 

ванредне ситуације, јединице 

цивилне заштите) на нивоу 

локалне самоуправе 

Општински штаб за 

ванредне  ситуације 

 Председник општине 

Александровац– комадант штаба 

Ватрогасно спасилачка 

служба 

 Ватрогасна јединица  Командир добровољног 

ватрогасног друштва 

 Полицијска управа Полицијска станица 

Александровац 

 Командир полицијске станице 

 Медицинске установе Дом здравља 

Александровац. 

 Директор Дома здравља 

Хуманитарне организације 

(Црвени крст Србије итд. 

   

 Центар за социјални рад    

 

4.1 ИНСТИТУЦИОНАЛНИ УЧЕСНИЦИ ИЗ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА 

 

Скупштина Општине 
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Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, 

законом и статутом.  

Скупштину општине чини одборници, које бирају грађани на непосредним изборима тајним гласањем у складу са 

законом и статутом општине.  

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника скупштине и постављењем секретара 

скупштине.  

 

Општинско веће 

Општинско веће је извршни орган Општине. 

Општинско веће редовно извештава Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о 

извршавању одлука и других аката Скупштине општине. 

Општинско веће чини Председник општине, заменик председника општине, као и чланови Општинског већа, који 

се састоји од 5 чланова (2 жене) и које бира Скупштина општине. 

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника општине. 

Председник општине је председник Општинског већа. 

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији. 

 

Председник општине 

Председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине. 

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречности да обавља своју 

дужност.  

Председник скупштине општине предлаже кандидата за председника општине.  

Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда одборника, кога 

бира скупштина општине на исти начин као и председника општине. 

Председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у 

скупштини општине.  

Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини. 

У Општинској управи могу се поставити три помоћника Председника општине, изван унутрашњих организационих 

јединица, за поједине области (економски развој, урбанизам и просторно планирање, заштита животне средине, 

дечја и социјална заштита, здравство, пољопривреда и др.). 

Помоћници Председника општине, покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљење у вези са питањима 

која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене Одлуком о 

организацији Општинске управе. 

Помоћнике Председника општине поставља и разрешава Председник општине. 

Општинска управа, посебне организације и службе 

Општинска управа образује се као јединствени орган за вршење управних послова у оквиру права и дужности 

општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа. 

Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник. 

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен Правни факултет, положен испит 

за рад у органима државне управе и најмање 5 година радног искуства у струци. 

У Општинској управи образованој као јединствени орган, за вршење сродних управних, стручних и других послова, 

могу се образовати унутрашње организационе јединице. 

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на 5 година. 

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске управе. 

Начелник за свој рад и рад управе одговара Скупштини општине и Општинском већу, у складу са Статутом 

општине и актом о организацији Општинске управе 

 

4.3 ХИТНЕ СЛУЖБЕ 

 

Полиција 

У општини Александровац, постоји полицијска станица, која је део полицијске управе Крагујевац. Полицијска 

станица је у улици Јаше Петровића 25. Контакт телефон је 037/3552-133. 
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Полицијска станица непосредно обавља полицијске и друге послове и остварује локалну сарадњу на подручју за 

које је образована у саставу подручне полицијске управе. 

Ватрогасно-спасилачке јединице 

На територији општине Александровац постоји добровољно ватрогасно друштво у улици 10 августа бб. 

Контакт телефон је 037/355-2159. 

Хитна медицинска помоћ - Дом здравља 

На подручју општине Александровац, Дом здравља обавља делатност примарне здравствене заштите у складу са 

Статутом Дома здравља, а на основу Закона о раду, Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом 

осигурању и других прописа који регулишу ову област. 

Дом здравља Александровац, са седиштем у улици Болничка 6 је правно лице са статусом установе. 

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности и контроле стручног рада у Дому здравља су по 

функционалном принципу, образоване су различите организационе јединице, међу којима је и Служба за хитну 

медицинску и санитетски превоз. 

  

5. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ПОДРУЧЈА И АНАЛИЗА МОГУЋИХ ПРИРОДНИХ НЕПОГОДА 

 

5.1  ПАНДЕМИЈЕ И ЕПИДЕМИЈЕ 

 

Главни Субјекти система заштите и спасавања (и отклањања последица) јесу у случају епидемија и пандемија 

здравствене установе, али је за адекватан одговор на ову врсту опасности неопходан одговор читавог друштва и 

низа институција у првом реду органи реда и безбедности, саобраћај, систем прехране, водоснадбевање и културне 

делатности. 

У случају епидемија и пандемија можда више него у случају свих осталих катастрофа је неопходан здружен одговор 

читавог друштва. 

Типови епидемија (исто важи и за пандемије) су: 

• Капљичне-респираторне епидемије које се шире путем ваздуха. То су, пре свега, акутне вирусне 

респираторне инфекције. 

• Хидричне епидемије, или епидемије које се шире пијаћом водом. 

• Алиментарне епидемије, или епидемије које се шире путем хране. 

• Контактне епидемије се шире контактом. 

 

Епидемије и пандемије су посебна категорија масовних несрећа, када се појаве у експлозивном виду, сврставају се 

у масовне несреће, јер могу да поремете друштвени живот и зато што их је немогуће савладати без интервенције 

многих државних органа ван здравства. Последице по штићене вредности општине Алелсандровац односе се на 

оболело (хоспитализовано) и заражено (карантин или кућна изолација) становништво, док су последице по 

економију и друштвено политичку ситуацију секундарне, а настају због успорења радних активности запослених и 

смањене динамике радних процеса. 

Постоји могућност да епидемије или пандемије настану истовремено у време великих суша, поплава, техничко 

технолошких несрећа у објектима са опасним материјама, у случају земљотреса. Постоји додатна опасност од 

појаве епизоотија, најезде глодара и пораста оболевања од трансмисивних болести због повећања броја вектора - 

комараца. 

Ипак саме по себи не генеришу друге опасности али с обзиром да услед њих може доћи по поремећаја 

функционисања читавог друштва могу се створити фактори који могу довести посредно до настанка других 

опасности.  

Пандемија вируса корона  

Пандемија вируса корона је пандемија коронавирусне болести 2019 (covid -19) која је избила у Вухану у Кини и 

која је карактерисана инфекцијом дисајних путева и упалом плућа. 

Епидемија је декларисана почетком децембра у граду Вухан у централној Кини. Обољење изазива вирус породице 

вируса корона зван SARS-COV-2, што представља друго ширење инфективне болести из ове групе вируса након 

епидемије SARS -а 2002. и 2003. године. 

Пренос SARS-COV-2 вируса са човека на човека потврдила је Светска здравствена организација (СЗО) 23. јануара 

2020. године, а пандемију је прогласила 11. Марта. Пандемија је захватила 180 од 193 (93,3%) држава чланица 

Уједињених нација (УН) и обе државе посматраче Генералне скупштине УН. 



26 
 

Инфекција се међу људима преноси капљичним путем. Период инкубације је најчешће око пет дана, а креће се од 

једног до 14 дана. Најчешћи знакови и симпотми су повишена температура, сув кашаљ, малаксалост, стварање 

испљувака и кратак дах. Најтеже компликације могу бити упала плућа и акутни респираторни дистрес синдром. 

За сада не постоје вакцина и специфичан антивирусни лек за коронавирусну болест. Као мере превенције се 

препоручују прање руку и социјално дистанцирање. УСрбији су тренутно доступне 4 вакцине протви COVID-19, 

Pfizer-Biontek, Sinofarm, Аstrazeneka и Sputnik V. 

Циљ превентивних мера на популационом нивоу би, у склопу приступа „равњање кривуље”, требало да буде 

смањење броја оболелих у истом тренутку како се не би премашили капацитети здравственог система. 

Многе земље су прогласиле ванредно стање, а са циљем сузбијања пандемије предузеле мере карантина, 

полицијског часа и затварања граница. Крајем марта 2020. године, готово четвртина светске популације је била у 

карантину. 

Школе и универзитети су затворени у више од 160 земаља, што се одразило на преко милијарду и по ученика и 

студената (91%) широм света. 

Пандемија је довела до глобалних социо - економских поремећаја у свету. Бројни међународни скупови, културни 

и религијски догађаји су одложени или отказани, а календар глобалног спорта је претрпео највеће промене након 

Другог светског рата. 

СЗО је, такође, упозорила и на „инфодемију” због учесталог ширења лажних вести и теорија завере везаних за ово 

обољење. 

Први случај овог вируса у Србији званично је забележен 6 марта 2020 а већ 15 марта, уведено је Ванредно стање 

које је трајало до 06.05.2020. У том периоду је идентификовано укупно 11741 позитивно тестирани случајева заразе 

на COVID – 19, а умрло је 203 пацијента. Током овог периода спроведен је низ мера са циљем сузбијања епидемије 

укључујући и обавезне карантине, изолацију, самоизолацију, забрану окупљања, забрану кретања укидање јавног 

превоза, затварање тржних центара, позоришта биоскопа, ресторана, отварање посебних привремених болница, 

дезинфекције јавних простора и друге. 

Последице по економију се тренутно не могу проценити осим да се може рећи да су велике и значајне а последице 

по живот и здравље људи као и статистика везана за ову болест биће дата на следећој слици која ће се ажурирати 

са сваком новом верзијом ове процене до дана њене коначне верзије. 

Процена количина отпада који настаје током пандемије је прорачуната на основу података о броју заражених особа, 

односно особа које су биле подвргнуте болничком лечењу током пандемије COVID – 19. Број оболелих случајева 

се константно мења тако да у оквиру студије нису приказани детаљнији статистички подаци. 

Пандемија грипа 

За идентификовану опасност епидемије и пандемије координатор је Министарство здравља и Институт за јавно 

здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут. Чланови Радне подгрупе су: председник, др Снежана Пантић 

Аксентијевић, Министарство здравља; прим. др Драгана Димитријевић, Институт за јавно здравље Србије „Др 

Милан Јовановић Батут―; Миљан Ранчић, дипл.инж.-мастер, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 

Јовановић Батут―; мр сц. мед. Невенка Павловић, Градски завод за јавно здравље Београд; доц. др Миољуб Ристић, 

Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад; прим. мр сц. мед. Мирко Илић, Институт за јавно здравље Ниш; 

др Предраг Делић, Институт за јавно здравље Крагујевац; др Драгана Атанасијевић, спец. социјалне медицине, 

маст. менаџ. здр. услуга и др Лепосава Гаротић, спец. епидемиологије, Градски завод за јавно здравље Београд.  

Радна подгрупа је извршила идентификацију опасности од епидемија и пандемија и израдила сценарио 

највероватнијег нежељеног догађаја, епидемија грипа на територији и сценарио нежељеног догађаја са најтежим 

могућим последицама, пандемија грипа на територији Републике Србије. Ова идентификована опасност, има два 

аспекта: ризик од појаве епидемије и ризик од појаве пандемије. 

Грип је одабран као болест са највећом вероватноћом појављивања у епидемијском и пандемијском облику на 

територији Србије, као и на основу расположивих статистичких података, која може имати реалан и 

пропорционално велики утицај на штићене вредности (живот и здравље, економија и екологија, друштвена 

стабилност). Историјски посматрано, епидемије грипа се дешавају у просеку на сваке две године и четири месеца. 

Због повећања броја становника планете и остваривања све већих могућности људи за брже прелажење растојања 

између различитих држава, епидемије грипа током 18. и 19. века постале су чешће у односу на ранија историјска 

раздобља. Епидемијска појава инфлуенце условљава високу учесталост оболевања, која у условима појачане 

активности вируса грипа премашује инциденцију свих осталих заразних болести. Због непредвидивости 

антигенских варијација вируса грипа на нивоу хемаглутинина и неураминидазе (главни рецептори за патогенезу 

вируса у хуманим ћелијама), постоји стална опасност од епидемија/пандемија. Према проценама, годишње у свету 
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услед оболевања од грипа током мирне сезоне умре између пола милиона и милион људи. Постоје три типа вируса 

грипа, типови А, Б и Ц.  

Најзначајнији природни резервоари вируса грипа су птице. Због тога што вируси грипа типа А и Б спадају у вирусе 

који су способни да мењају антигенски састав много ефикасније од свих осталих познатих микроорганизама, они 

су од изузетног значаја за оболевање код човека, јер се сматра да од грипа сваке године клинички оболи око 20 % 

деце и око 5 % одраслог становништва глобално.  

Мале (делимичне) измене на нивоу антигенског састава вируса грипа називају се антигенским померањима или 

дрифтовима, које својим присуством у популацији изазивају епидемије, односно оболевање оних који иако су 

претходно били у контакту са овим типом вируса грипа, због слабљења имуног одговора временом поново 

оболевају или ће оболевати новорођенчад, односно деца која још ниједном нису била у контакту са овим типом 

вируса грипа. У складу са актуелним типовима вируса грипа који циркулишу током сезоне грипа на јужној 

полулопти (пролеће-лето) планира се израда вакцине за земље северне хемисфере када наступи сезона грипа (јесен-

зима). 

Током једне сезоне грипа, на једној територији најчешће доминира један, а ређе су у популацији пођеднако 

присутна два типа/подтипа вируса грипа. Због свог епидемијског и пандемијског потенцијала, најзначајнији вирус 

грипа за људску врсту је вирус грипа типа А.  

У епидемијама грипа у којима доминира вирус грипа типа Б чешће оболевају деца у односу на одраслу популацију, 

јер се сматра да овај тип вируса ређе трпи промене у свом антигенском саставу па је старија популација током 

живота била у контакту са овим типом вируса и стекла имунитет који их чува током дужег временског периода.  

У случају вишегодишње доминације вируса грипа типа А у некој популацији, у некој од наредних сезона може 

доминирати вирус грипа типа Б који ће, због претходног прокужавања становништва само вирусом грипа типа А, 

довести до веће учесталости оболевања, хоспитализације и појаве компликација међу осетљивом популацијом.  

Инфекција вирусом грипа типа Ц најчешће протиче атипично, као гушобоља или кијавица и већина особа се њиме 

прокуже до уласка у школске колективе. Према изворима највиших ауторитета из области надзора над грипом, 

заразност код грипа се креће 5-7 дана од почетка болести код одраслих, односно до 10 дана код деце, односно 

заразност почиње дан пре почетка болести и траје још један дан од дана када код оболелог нестане повишена 

телесна температура. Преношењу вируса грипа погодује одсуство сунчеве светлости, сув и хладан ваздух.  

У земљама северне полулопте, вирус грипа најчешће изазива епидемијске таласе током месеца јануара и фебруара 

са око 70 % вероватноће појављивања у односу на остале месеце у периоду од октобра једне до краја маја наредне 

године. Наведени подаци имају значаја у предлагању општих мера спречавања и сузбијања преношења вируса 

грипа. Осетљивост према вирусу грипа је општа, односно од инфлуенце оболевају сви, без обзира на узраст, пол 

или неке друге карактеристике.  

Међутим, да ли ће нека особа клинички оболети или ће сусрет са вирусом грипа резултирати благим симптомима 

или чак протећи асимптоматски, зависи од претходног контакта са вирусом инфлуенце и од имунолошког статуса 

(општег здравственог стања) особе која је у контакту са вирусом. Сматра се да половина здравих одраслих особа, 

које су у прошлости остварили контакте са бројним циркулишућим сојевима вируса грипа, у контакту са вирусом 

инфлуенце у актуелној сезони грипа неће имати класичну клиничку слику грипа.  

Током мирне сезоне, у којој није присутан вирус грипа са значајнијим антигенским променама у свом саставу, од 

грипа оболева 10 %-20 % популације неке територије. Због тога што је у већини случајева оболевање од грипа 

асимптоматско или протиче благо, због тога што се не јаве сви оболели лекару или се сви оболели не пријаве од 

стране лекара, као и због тога што регистровани смртни исходи од грипа нису увек препознати као последица 

оболевања од грипа, сматра се да регистрован број оболелих од грипа током једне сезоне надзора није сразмеран 

реалном броју оболелих. Зато се учесталост оболевања, хоспитализације, компликација и умирања од грипа 

глобално, као и његовог утицаја на здравствени систем и друштво у целини, базира на проценама. 

Иако стопе леталитета грипа нису високе, проблем овог обољења представља висока учесталост оболевања од 

грипа у некој популацији, што у консталацији са процењеном стопом умирања не представља мали број особа. 

Осим директних последица по здравље људи, сезонске епидемије грипа могу имати значајан утицај на економију 

земље у епидемији (повећан притисак на здравствени систем у целини, недовољни капацитети здравствене службе, 

оболевање здравствених радника, привремени губитак великог броја радно активног становништва). Масовност 

оболевања од грипа повлачи и озбиљне економске губитке који се огледају како у директним, тако и у индиректним 

трошковима. Иако је притисак на целокупни здравствени систем у епидемији значајан, он је далеко подложнији 

контроли у односу на ситуацију током појаве пандемије грипа. 

Угрожено становништво  
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Република Србија обухвата популацију од 6.945.235 становника (процењен број становника за Р. Србију у 2019. 

години), од којих је 3.561.503 жена. 

Капацитет система  

Очекује се преоптерећеност здравственог система на свим нивоима. Здравствени систем има кључну улогу у 

епидемиолошком, клиничком и вирусолошком праћењу грипа на темељу којег доноси и спроводи 

противепидемијске мере и лечење којима ће се смањити ризик од преношења пандемијског вируса и тиме смањити 

морбидитет и морталитет.  

На територији Републике Србије на располагању су здравствене установе из примарне здравствене заштите (домови 

здравља, заводи, апотеке), секундарне заштите (опште и специјалне болнице) и терцијарне заштите (клинике, 

институти, клиничко болнички центри, клинички центри): 

• домови здравља – 158 

• Клинички центар Србије (КЦС) – 1 

• клиничко болнички центри – 4 

• клинике– 7 

• специјалне болнице – 36 

• опште болнице – 41 

• институти/заводи за јавно здравље – 25 

• други институти и заводи - 41 

• војне здравствене установе – 4 

• апотеке – 35 

• Укупно: 352 

У општини Александровац постоји један дом здравља, са седиштем у улици у улици Болничка 6, је правно лице са 

статусом установе, тако да се теже оболели преусмеравају у болницу у Крушевцу. 

Оптимална опремљеност здравствених установа и побољшање њихових капацитета за рад у условима пандемије, 

довољан број добро обучених и компетентних здравствених радника би допринели умањењу последица евентуалне 

пандемије. Треба имати у виду да би различити делови привредног и непривредног сектора вероватно били 

погођени у различитој мери (производња, трговина, саобраћај, туризам, образовање). За функционисање друштва 

и државе неопходне су различите комуналне делатности, финансијске услуге, државна служба. Циљеви процене 

ризика у случају настанка пандемије грипа на територији Р. Србије: омогућити што бољу процену потребних 

ресурса и кључних мера за умањење ефеката и последица пандемије омогућити одржавање функционисања 

здравственог система у Р. Србији и пружање неопходних здравствених услуга грађанима током пандемије 

омогућити одржавање свих служби и система од значаја за друштвену стабилност 

Важан елеменат за процену ризика је густина насељености. Према подацима из Пописа највећа густина 

становништва, бележи се у великим градовима и централним деловима општина. Београд је град са убедљиво 

највећом густином становништва у Србији. Готово све централне београдске општине прелазе 1.000 становника по 

км2. 

Процена степена тежине пандемије и утицаја пандемије грипа на подручју Р. Србије се врши у циљу што бољег 

планирања и ефикасније примене активности и мера. Усвајају се процене степена тежине пандемије које се односе 

на директне ефекте (оболевање, умирање и апсентизам), на ефекте у смислу повећаних захтева за пружањем 

здравствених услуга, као и на функционисање система здравствене заштите у Р. Србији.  

Умерена тежина пандемије: 

- рана фаза пандемије у којој многе земље нису захваћене или у којима није регистровано присуство вируса 

новог грипа 

- велики број оболелих се опоравља без медицинске неге и хоспитализације 

- тежина пандемије се може мењати током времена на различитим локацијама или у популацијама 

- тешки случајеви респираторне болести са фаталним исходом се јављају са сличном учесталошћу која се 

виђа током сезонског периода инфлуенце на локалном нивоу, али се у неким локалним областима и институцијама 

региструје висока учесталост ових стања 

- болнице и здравствени системи у многим земљама генерално су у стању да пруже 

здравствену негу оболелима којима је потребна, али би на неким локалитетима и у неким институцијама и 

системима то било отежано. Катастрофална пандемија 

- широко распрострањена активност вируса грипа 

- веома висок интензитет активност вируса грипа 

- у установама примарне здравствене заштите региструје се изузетно велики број оболелих оболелих 
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- изузетно велики број хоспитализованих 

- велики број умрлих 

Последице пандемије зависе од селедећих фактора: 

- колико учестало се појављују нови случајеви 

- колико ће проценат инфицираних имати манифестну форму болести 

- који су облици обољења и компликације виђени у тренутку појаве 

- које групе људи ће теже и озбиљније оболети или имају већи ризик за умирање 

- да ли је вирус грипа осетљив на антивирусну терапију 

- какав ће бити утицај на здравствени сектор 

 

5.1.1 Процена вероватноће појаве епидемије 

 

Епидемије грипа се јављају сваке године, а различитог су интензитета и трајања. У сезони грипа, највећи пораст 

оболелих се региструје у просеку током 4 недеље, најчешће у фебруару. Интензитет и трајање епидемије у великој 

мери зависи од метеоролошких услова и динамике рада школских (распуст, ексукурзија, штрајкови) и других 

колектива. 

 

                      Табела 5.1 Вероватноћа или учесталост појаве епидемије и пандемије 
 Категорија Квалитативно Вероватноћа Учесталост Одабрано 

1 Занемарљива <1% 1 догађај у сто година и ређе  

2 Мала 1-5% 1 догађај у 20 до 100 година  

3 Средња 6-50% 1 догађај у2 до 20 година   

4 Велика 51-98% 1 догађај у 1 до 2 године X 

5 
Изразито 

велика 

>98% 1 догађај годишње или чешће 
 

 

Процена последица  

Највећи број оболелих у епидемијама се уочава међу најмлађима, а највећи број смртних исхода међу старијом 

популацијом и особама са неким од коморбидитетних стања, која могу бити компромитована оболевањем од грипа.  

 

                                Табела 5.2 Последице по живот и здравље људи 
Категорија Величина последице Критеријум Одабрано 

1 Минимална <50  

2 Мала 50-200  

3 Умерена 201-500  

4 Озбиљна 501-1500 X 

5 Катастрофална >1500  

 

Последице по економију/екологију По узору на пандемију грипа у Републици Србији 2009. и 2010. године узето је 

да би током епидемијског догађаја од 9 недеља укупно оболело 2.128.614 особа (30 % популације) од којих би 

помоћ од стране лекара примарне здравствене заштите затражило 1.490.030 (70 % оболелих).  

Због развоја компликација болести 212.862 (10 %) оболелих би захтевало хоспитализацију. Од грипа и његових 

компликација умрло би 4.257 (0,2 %) оболеле особе.  

 

                 Табела 5.3 Последице пандемије по економију/екологију 

Категорија 
Величина 

последице 

Критеријум Одабрано 

1 Минимална чији износ прелази 1% буџета X 

2 Мала чији износ прелази 3% буџета  

3 Умерена чији износ прелази 5% буџета  

4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета  

5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета  
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Слика 5.1 Карта ризика појаве епидемије на територији општине Александровац  

 

5.1.2 Процена вероватноће појаве пандемије 

 

Процена вероватноће Вероватноћа појављивања пандемије грипа са катастрофалним последицама је мала (1 догађај 

у 20-100 година), (табела 5.4). 

 

Табела 5.4 Вероватноћа или учесталост појављивања пандемије грипа са катастрофалним последицама 
Вероватноћа или учесталост 

Категорија Квалитативно Вероватноћа Учесталост Одабрано 

1 Занемарљива <1% 1 догађај у сто година и ређе  

2 Мала 1-5% 1 догађај у 20 до 100 година X 

3 Средња 6-50% 1 догађај у 2 до 20 година  

4 Велика 51-98% 1 догађај у 1 до 2 године  

5 
Изразито 

велика 
>98% 

1 догађај годишње или чешће 
 

 



31 
 

Последице по живот и здравље људи Полазећи од процене/претпоставке да ће у пандемији катастрофалних тежина 

последица оболети 30 % популације, укупан број оболелих био би 2.128.614 (од 6.945.235 становника Р. Србије – 

процена Републичког завода за статистику за 2019. годину), и 4.257 умрлих особа (смртност од 0,2 %). 

 

                               Табела 5.5 Последице по живот и здравље људи 
Категорија Величина последице Критеријум Одабрано 

1 Минимална <50  

2 Мала 50-200  

3 Умерена 201-500  

4 Озбиљна 501-1500  

5 Катастрофална >1500 X 

 

Последице по економију/екологију По узору на пандемију грипа у Републици Србији 2009. и 2010. године узето је 

да би током епидемијског догађаја од 9 недеља укупно оболело 2.128.614 особа (30 % популације) од којих би 

помоћ од стране лекара примарне здравствене заштите затражило 1.490.030 (70 % оболелих).  

Због развоја компликација болести 212.862 (10 %) оболелих би захтевало хоспитализацију. Од грипа и његових 

компликација умрло би 4.257 (0,2 %) оболеле особе. 

 
Слика 5.2 Карта ризика појаве пандемије са највећим могућим последицама 
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5.2  ЗЕМЉОТРЕСИ 

 

За идентификовану опасност Земљотреси координатор је Републички сеизмолошки завод. Чланови Радне подгрупе 

су: мр Дејан Драгојевић, Републички сеизмолошки завод; мр Светлана Ковачевић, Републички сеизмолошки завод; 

Иван Колавчић, Сектор за аналитику, телекомуникације и информационе технологије, Министарство унутрашњих 

послова; Милоје Милојевић, Управа за управљање ризиком, Сектор за ванредне ситуације, Министарство 

унутрашњих послова и Драган Ивановић, Управа за управљање ризиком, Сектор за ванредне ситуације, 

Министарство унутрашњих послова.  

Радна подгрупа је извршила идентификацију опасности од земљотреса и израдила сценарио највероватнијег 

нежељеног догађаја, земљотрес на подручју града Крагујевца и сценарио нежељеног догађаја са најтежим могућим 

последицама, земљотрес на подручју Рудника. 

Сеизмички хазард као део укупног природног хазарда, представља сталну потенцијалну деструктивну опасност са 

којима се суочава становништво у сеизмички активним зонама. Својим догађањем услед оштећења објекта, 

инфраструктуре и природне средине штетни земљотреси утичу на угрожавање скоро свих сегмената живота. 

Поготову због чињенице да су најмање предвидиви од свих природних катастрофа, да захватају огроман простор, 

да се јављају готово изненада и да својим индиректним дејством могу утицати на остале природне и вештачке 

опасности. Сеизмичка опасност везана је за феномен природе на чији разарајући потенцијал људска активност не 

може да утиче. Тренутно није могуће направити детерминистичка предвиђања која би са великом поузданошћу 

гарантовала да ће се на малом простору у оквиру уског временског интервала (дани до месеци) догодити будући 

земљотрес. Већина сеизмолога верује да не постоји реална научна основа да се то оствари у догледној будућности, 

те је главни фокус истраживања побољшање прогнозе земљотреса.  

Прогноза, односно прорачун сеизмичког хазарда је заснована на праћењу и изучавању локалне сеизмичности на 

основу историјских података и записа и актуелне сеизмичке активности у подручјима хазарда, путем националних 

и глобалних мрежа за надгледање сеизмичког мониторинга. Каталог свих догођених земљотреса за одређени регион 

припремљен на такав начин је у већини случајева временски сувише кратак да би омогућио предвиђање сваког 

земљотреса који се може догодити у будућности. Стога је неопходно донети бројне интерпретативне одлуке 

засноване на геолошким и сеизмолошким подацима како би се изградио оптималан модел зоне који би омогућио 

поуздану пробабилистичку прогнозу сеизмичког хазарда која се заснива на вероватноћи да ће у одређеном подручју 

у одређеном периоду (године до деценије) догодити будући земљотрес, квантификован као статистичка величина 

за тај простор, што је много поузданије од предвиђања.  

  

Поред чињенице да је сеизмички хазард непромењен, а да живимо у периоду највећег техничко технолошког и 

економског развоја, сведоци смо апсурда да се ниво сеизмичког ризика перманентно повећава. Бројни су фактори 

који доводе до повећања сеизмичког ризика неке заједнице. Најчешћи узрочници су: повећање броја становника, 

демографска кретања (рурално-урбане сеобе и урбанизациони притисци на градове), повећање густине 

насељености и инвестирања (концентрација економских вредности) у подручјима са високим сеизмичким 

хазардом, неконтролисана урбанизација, неприпремљеност друштвене заједнице да се суочи са овим променама и 

да исте прати адекватним социјалним мерама – укључујући и мере на пољу смањења сеизмичког ризика, 

неадекватно управљање у ургентним ситуацијама, слаби институционални и сазнајни капацитети способни да се 

суоче са катастрофама и други. 

То су разлози да данас више него икада раније постоји потреба да управљамо сеизмичким ризиком, што нам 

омогућава да се штитимо од рушилачких дејстава јаких земљотреса са циљем да не дозволимо да нас деструктивно 

дејство будућег земљотреса надвлада и поприми обележја катастрофе 

 

5.2.1 Процена сеизмичког ризика  

 

Процена губитака изазваних дејством земљотреса подразумева предвиђање могућих последица на националном, 

урбаном или на нивоу локације. Представља вероватни исход интеракције најмање три елемента ризика:  

• Сеизмичког хазарда  

• Сеизмичке повредљивости изложених елемената ризика сеизмичкој опасности  

• Изложености ових елемената утицају сеизмичке опасности у смислу њиховог фонда и просторне расподеле 
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Проценом сеизмичког ризика утврђује се процена штетног дејства земљотреса које настаје услед рушења и 

оштећења објеката свих намена (за становање, пословних, производних, инфраструктурних), процена прекида у 

комуникацијама (саобраћајним, телекомуникационим) као и процена броја жртава и броја повређених становника 

на територији захваћеној земљотресом. 

Утврђивање сеизмичког ризика на нивоу шире друштвене заједнице (државе, региона, локалне заједнице) у циљу 

превенције стога подразумева:  

• Процену сеизмичког хазарда и израду карата хазарда  

• Базе расположивих података повредљивости објеката  

• Изложеност инфраструктуре и становништва опасностима од земљотреса  

• Информације о хазардном окружењу  

 

Израда карата сезмичког хазарда Републички сеизмолошки завод је 2014. године извршио прорачун сеизмичког 

хазарда за територију Републике Србије пробаблистичким приступом у складу са европским сеизмичким прописом 

Еврокод 8 (ЕЦ-8). По ЕЦ-8 улазни параметри за сеизмичку анализу изведени су из услова:  

• да се објекат, просечног века експлоатације од 50 година, не сруши, што одговара сеизмичком дејству са 

ризиком догађања, односно вероватноћом превазилажења од 10 % у периоду од 50 година. Овај земљотрес има 

повратни период догађања од ТNRC 475 година. 

• да се ограничена оштећења могу јавити само као последица дејства земљотреса којисе са ризиком догађања 

од 10 % појављује у периоду од 10 година односно земљотресом који има просечан повратни период од 95. година. 

 

Стандардни облик европског сеизмичког прописа (ЕЦ-8) поред Карте сеизмичког хазарда подразумева и израду 

тзв. Националног додатка (NDA), документа којим свака држава појединачно дефинише свој хазард према 

одређеним критеријумима. 
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           Слика 5.3. Карта сеизмичког хазарда повратни период 95 година 
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    Слика 5.4. Карта сеизмичког хазарда повратни период 475 година 
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              Слика 5.5 Карта сеизмичког хазарда повратни период 975 година 

 

Највиши интензитет IX степена везан је за зоне са високим основним хазардом И неповољним условима локалног 

тла (5 % од укупне површине) у простору централне Србије, за долину Велике, Западне и делом Јужне Мораве, југ 

Србије на граници са Северном Македонијом (Прешево, Бујановац), Албанијом (Ђаковица, Пећ) и гранично 

подручје са Румунијом (део Баната).  

 

 

Пола територије Републике Србије је у зонама од VIII до IX степена и при томе цела централна Србија. Сеизмичка 

опасност је најнижа у источној Србији и на једном делу Бачке у Војводини. 

На основу сеизмолошких карата може се закључити да је територија општине Александровац у зони од 8°- 9° МCS 

(за повратни период 475 година), односно 0.26-0.28 PGА (за повратни период 975 година). 

За детаљније сагледавање сеизмичке опасности у оквиру ових просторних целина, неопходна је спровођење 

сеизмичке микрореонизације (израда Карте сеизмичке микрорегионализације), којом се утврђују микроповршине 

према геолошком саставу тла и конкретни степени сеизмичке угрожености одређених делова простора који се 

планира. 

Према тим подацима се утврђују параметри за пројектовање и изградњу објеката, који могу без штете одолети 

сеизмичкој опасности, која је присутна на конкретној грађевинској површини. 

Не постоје системи за идентификацију земљотреса, рану најаву и обавештавање становништва. 
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Густина насељености на територији општине је 69 становника по метру квадратном. 

Изложеност стамбеног фонда 

Опасност по становништво проистиче у највећој мери из опасности тешких оштећења и рушења објеката. 

Различите статистике добијене након великих земљотреса широм света показују да око 25 % смртних случајева од 

земљотреса настаје услед структурних оштећења елемената објеката (падање преградних зидова, стакала, кровних 

елемената, држача завесаитд.). 

Како подаци о броју и типу објеката у Србији, нису доступни јавности, процена угрожености класа повредљивости 

објеката извршена је 2017. године коришћењем посредних података о броју станова и времену њихове градње 

добијених последњим пописом 2011. године15. С обзиром да су упитником за домаћинство у попису пописивани 

подаци за станове, а не за зграде, које су основна јединица за процену повредљивости, односно сеизмичког ризика, 

било је неопходно припремити посебне упите како би се посредно добили подаци о згради, а који се тичу године 

изградње, спратности, површине станова, броју становника, итд. На основу поменутог упита извршена је 

класификација зграда коришћењем свих расположивих података који су били доступни за процену повредљивости 

(Слика 5.3). 

Извршена је подела према материјалу спољњих зидова на зграде од слабог и зграде од тврдог материјала. Затим 

подела према годинама изградње, а које су везане за доношење одговарајућих прописа за градњу, којима је 

посредно и дефинисана класа повредљивости. 

Класификација зграда према години изградње је приказана у Табели 5.6 

 

         Табела 5.6 Класификација зграда према години изградње 
Година изградње Критеријум за класификацију зграда 

Пре 1938 

1938-1949 Масовнији почетак примене АБ таваница код вишеспратних зграда 

1950-1964 
Решење о привременим техничким прописима за оптерећење зграда (Сл. 

лист ФНРЈ број 61/48) 

1965-1983 
Правилник о Привременим Техничким прописима за грађење у 

сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ 39/64) 

1984-1992 
Правилник о Техничким нормативима за изградњу објеката 

високоградње у сеизмичким подручјима Сл. лист СФРЈ 31/81 

1993-2004 
Слабији квалитет градње, надоградња вишеспратница у урбаним 

подручјима 

Оd 2005 Ригорознија контрола изградње у односу на претходни период. 

 

Одређени периоди су усвојени арбитрарно како би се обухватили периоди пре доношења првих прописа за грађење 

односно период нешто слабијег квалитета градње и ефекти надоградње током деведесетих година. Такође, 

извршена је и класификација на издвојене зграде са једним или два стана и остале зграде и на крају, класификација 

према спратности, односно одређени тежински фактори су дати различитим спратностима зграда. Оваквим 

начином расподеле, вишеструко је побољшан квалитет података у односу на претходну процену угрожености као 

и саме процене повредљивости зграда. Побољшања се могу груписати у следеће категорије:  

• За основну пописну јединицу коришћени су подаци по насељима, за разлику од претходне процене у којој 

су коришћени подаци по општинама. На овај начин је много детаљније обухваћена варијабилност података;  

• Извршена је подела објеката на слабе и тврде материјале, док је у претходној процени овај податак посредно 

обухваћен проценом на основу године изградње;  

• Извршена је тачнија подела према години изградње;  

• Приликом одређивања класа повредљивости обухваћена је разлика у спратности зграда, а такође посебно 

су класификовани индивидуални стамбени објекти. 
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Слика 5.3 Расподела станова према типовима структуре у Републици Србији 

 

Изложеност становништва 

Људски губици се користећи прорачуне могу уопштено проценити на основу процене броја срушених или 

оштећених зграда, са одређеном оградом за грешку посебно код јаких земљотреса, а у зависности од:  

• броја људи који живе у зградама,  

• времена догађања земљотреса,  

• могућности избегавања и /или самозаштите. 

 

Веома је тешко прецизно проценити последице по људски живот услед догађања земљотреса у зависности од 

различитог доба дана и године, празника, викенда када се они догађају. Број људи који живе у кући у ствари варира 

од региона до региона, од града до села и зависи од величине породица. Поред тога, дневно, број људи присутних 

у згради зависи од њихове упослености. На пример, канцеларије имају максимално присуство током средине дана 

и практично су празне током ноћи. С друге стране, број људи у граду који бораве у становима увече и ноћу је у 

просеку нижи од оних који су присутни у кућама на селу јер градови нуде више алтернатива у то доба, како за 

задовољство тако и за рад, често ван куће. Такође, зависи и од катергорије или група становника који могу бити 

посебно изложени (особе са отежаним кретањем, старија лица, болесни и непокретни и слично).   

Недовољно обучено становништво о понашању у условима догађања земљотреса резултира неконтролисаним 

понашањем и може додатно да утиче на губитке, али је проценат оваквих губитака живота релативно мали. И поред 

свега, заступљеност повредљивих зграда и густине становништва по појединим сеизмичким зонама омогућава 

прихватљиву процену за рушилачке земљотресе који се догађају на великом простору. 

 

                                                Табела 5.7 Број жртава по сеизмичким зонама 
Сеизмичка зона Број жртава / 100 000 

становника 

IX 44 

VIII 5.1 

VII 2.7 

VI 0.16 

 

Општина Александровац спада у сеизмичку зону VII тако да се очекује 5.1 жртава на 100000 становника у случају 

појаве земљотреса. По подацима светских истраживања на сваку жртву догађају се у просеку 3 повређене особе, 

али се у првој грубој процени можемо ослонити на податке приказане у Табели 5.7. Проблем који се појављује 

после догађања земљотреса је и обезбеђивање неопходног простора за евакуацију становника из објеката који су 

неупотребљиви и објеката чија ће употребљивост бити дефинисана после прве брзе инспекције објеката и другог 

детаљног утврђивања оштећења. Објекти са конструктивним оштећењима Д4 и Д5 степена морају након 
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земљотреса бити евакуисани. Према карти приказаној на Слици 5.8 у Србији се могу са вероватноћом догађања до 

90 %, у периоду од 50 година догодити земљотреси који на површини терена имају интензитет од VI-IX степена. 

На слици је приказана и табеларна расподела интензитета на нивоу насеља, броја насеља, површине тих насеља и 

броја становника. 

 
      Слика 5.8 Приказ расподеле интензитета и броја становника на нивоу насеља 

 

Последице сеизмичког хазарда, при истом очекиваном максималном макросеизмичком интензитету, по 

становништво су највеће у урбаним срединама, управо због густине становника, а и проблема брзе и 

неконтролисане урбанизације. Сеизмички хазард по градовима Републике Србије (према Закону о територијалној 

организацији Републике Србије из 2016. године) приказан је у Табели 5.8. Према броју становника и сеизмичком 

хазарду најугроженији су Јагодина, Крагујевац, Краљево, Чачак, Нови Пазар и Лозница. У ширем простору ових 

градова живи око 700.000 становника. 

 

  

                                       Табела 5.8 Сеизмички хазард по градовима Републике Србије 

 
Град  Становника у ужем 

подручју  

Становника у ширем 

подручју  

Сеизмички хазард 

преовлађујући 

степен интензитета 

Београд  1.166.763  1.659.440  VII  

Ваљево  58.932  90.312  VIII  
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Врање  55.138  83.524  VIII  

Зајечар  38.165  59.461  VI  

Зрењанин  76.511  123.362  VII  

Јагодина  37.282  71.852  IX  

Крагујевац  150.835  179.417  VIII-IX  

Краљево  64.175  125.488  VIII-IX  

Крушевац  58.745  128.752  VIII  

Лесковац  60.288  144.206  VII-VIII  

Лозница  19.212  79.327  VIII-IX  

Ниш  183.164  260.237  VII  

Нови Пазар  66.527  100.14  VIII-IX  

Нови Сад  231.798  341.626  VII  

Панчево  76.203  123.414  VII-VIII  

Пожаревац  44.183  75.334  VII-VIII  

Приштина  135. 000  198.214  VIII  

Смедерево  64.175  108.209  VII-VIII  

Сомбор  47.623  85.903  VIII  

Сремска Митровица  37.751  79.94  VII  

Суботица  97.91  141.554  VI  

Ужице  52.646  78.04  VIII  

Чачак  73.331  115.337  VIII-IX  

Шабац  53.919  115.884  VII  

Вршац  36.040  52.026  VII-VIII  

Пирот  38.785  57.928  VI-VII  

Кикинда 38.065  59.453  VIII  

 

Изложеност путне инфраструктуре  

Земљотреси могу угрозити путну инфраструктуру путем лома тла, одрона или самог раседања на месту пута. Штете 

на путевима се састоје од штета на површини коловоза, лома потпорних зидова или услед активирања клизишта 

или одрона. Према АТC-25 методологији, однос штета на путевима је дат као проценат укупне дужине пута у 

одговарајућем степену интензитета. 

 

Електроенергетска инфраструктура 

У случају екстремно јаког потреса (већа вредност од усвојене за потребе израде пројектне документације) на 

трансформаторским станицама, далеководима, електро стубовима, надземним и подземним проводницима са 

ниским и високим напоном, који су локацијски врло разуђени на територији покрајине, дошло би до оштећења, а у 

најгорем случају могао би се десити вишедневни прекид у снабдевању корисника електричном енергијом, као и 

генерисање других опасности и угрожавање живота и здравља људи због техничко-технолошких удеса и хаварија, 

изливања трафо уља, као и могућих пожара и експлозија. 

 

Енегренти 

У случају земљотреса може доћи до оштећења производних и манипулативног система, резервоара на пумпним 

станицама и изливања течних енергената, који могу изазвати пожар и експлозију. Такође је могућа појава пожара 

на складиштима енергената, као и у објектима који у производном процесу користе разне енергенте, или који у 

процесу своје поизводње користе опасне материје. 

 

Водоводна и канализациона мрежа 

Системи за водоснабдевање и каналисање отпадних вода су међу најугроженијим комуналним системима у погледу 

дејства елементарних непогода, а посебно од земљотреса. Током земљотреса долази до слегања или клизања 

земљишта што изазива лом или кидање водоводне и канализационе мреже, а потом избијање воде или канализације 

на површину земље. Штетне последице би се огледале у прекиду водоснабдевања, као и генерисању других 

опасности, као што је појава заразних болести. Услед хоризонталног и вертикалног гибања тла дошло би до промене 

режима подземних вода на територији обухваћеној земљотресом. При промени режима подземних вода може доћи 

до појаве замућивања или пресушивања појединих бунара и извора и стварање нових извора.  
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Телекомуникациони објекти 

У случају земљотреса могућа су кидања електромреже и електроинсталација, што би изазвало и секундарне 

последице. Прекидом телекомуникационе мреже и постројења Поште и Телекома (главне телефонске централе), 

као и других телекомуникационих оператера, дошло би до застоја у ПТТ саобраћају или би он био онемогућен у 

потпуности уколико би дошло до рушења репетитора мобилне телефоније. 

  

Базе расположивих података повредљивости  

Потенцијалне штете - сеизмички ризик, не зависи само од утврђеног сеизмичког хазарда већ и од сеизмичке 

повредљивости и изложености изграђене средине. Изгледа чудно, али у већини случајева, што је случај и у Србији, 

сеизмичка повредљивост има чак и веће учешће у ризику од сеизмичког хазарда, с обзиром да је у Србији и даље 

бројна заступљеност објеката са неповољном сеизмичком повредљивошћу која директно утиче на обим будућих 

оштећења, односно има кључну улогу у дефинисању процене ризика од земљотреса. 

 

Сеизмичка повредљивост објеката  

Приликом дефинисања повредљивости објеката, мора се узети у обзир чињеница да оштећења од земљотреса и 

штете зависе од степена оронулости, квалитета градње, неправилности облика и других чинилаца. Будући да је 

повредљивост нешто што се не може директно квантификовати, а да ју је нужно дефинисати с обзиром на директну 

релацију повредљивости и ризика и да у већини случајева не постоје довољно поуздани улазни подаци о стварном 

стању на терену, на располагању су методологије које се базирају на неколико емпиријских параметара и на 

коришћењу што је могуће више расположивих статистичких података. Тиме се избегава висока трошковна и 

дуговремена теренска процена која је обично потребна, с обзиром да би анализе повредљивости изграђене средине 

на територијалном нивоу захтевале процену великог броја узорака. За анализу повредљивости објеката примењен 

је поједностављени приступ, који се ослања на типолошку карактеризацију изграђеног простора, заснован на 

Европској Макросеизмичкој Скали ЕМС-98 која обухвата 4 типа структуре објеката (зидане, армиранобетонске, 

челичне и дрвене) и 6 класа повредљивости А, Б, Ц, Д, Е и F при чему је словом А означена најповредљивија класа, 

а словом Ф најмање повредљива класа (тј. најотпорнија класа). 

 

Табела 5.9 Класе повредљивости  

Тип објекта  Класе повредљивости 

ЗИДАНЕ 

КОНСТРУКЦИЈЕ 

 

Ломљени камен M1 A B C D E F 

Непечена опека M2 O      

Обичан камен M3 I…. O     

Масивни камен M4  xxxx O xxxx   

Неармирана опека/бетонски 

блокови 

M5 
I…. O .…I    

Неармирани зидови са 

армираном међуспратном 

конструкцијом 

M6 

 xxxx O xxxx   

Армирана или везана 

конструкција 

M7 
  I…. O Xxxx  

АРМИРАНО 

БЕТОНСКЕ 

КОНТРУКЦИЈЕ 

 

Рамови без асеизмичке градње RC1-

W 
I…. ….. O xxxx   

Рамови уз умерен степен 

асеизмичке градње 

RC1-

L 
 I…. ….. O Xxxx  

Рамови уз висок степен 

асеизмичке градње 

RC1-

H 
  I…. ….. O xxxx 

Зидови без асеизмичне градње RC2-

W 
 I…. O xxxx   

Зидови уз умерен степен 

асеизмичне градње 

RC1-

L 
  I…. O Xxxx  

Зидови уз висок степен 

асеизмичне градње 

RC2-

H 
   I…. O xxxx 

ЧЕЛИК Челични објекти w   I…. ….. O xxxx 

ДРВО Објекти од дрвене грађе s  I…. ….. O Xxxx  
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Класе повредљивости приказане у Табели 5.9 симболом `О` су највероватније класе повредљивости објеката, 

односно ова класа се по правилу усваја код свих објеката истог типа, осим у случају ако код индивидуалних објеката 

постоје одговарајућа ојачања, односно слабљења конструктивног склопа.  

Симболом `xxxx` је приказан вероватан опсег кретања класе повредљивости, а симболом `----II` мање вероватан, 

али могућ опсег класе повредљивости. Као један од показатеља урбанизације средине може се искористити густина 

насељености по км2 насеља. На Слици 5.9. приказана је расподела густине становништва по насељима, сортирана 

у растућем распореду. На основу облика криве, издвајају се две превојне тачке – једна са густином од око 20 

становника по км2, а друга са густином од око 200 становника по км2. За ове вредности густине становништва 

приказана је расподела повредљивости објекта по насељима, односно за сва насеља са густином мањом од 20 

становника по км2, па до насеља са густином до и већом од 200 становника по км2. 

 
Слика 5.9 Расподела густине становника по км2 насеља  

 

У Табели 5.10 је приказана процентуална заступљеност станова према класи повредљивости на нивоу урбаних 

насеља (са различитим густинама становништва по км2), руралних насеља (мање од 20 становника по км2) и на 

нивоу целе Србије. 

 

Табела 5.10 Процентуална заступљеност станова према класи повредљивости 
 Урбана насеља  Рурална насеља Србија 

 

>200 

становника по 

км2 

100-200 

становн

ика по 

км2 

50-100 

становника по 

км2 

20-50 становника 

по км2 

<20 становника по 

км2 

>200 

становника по 

км2 

А 4 11 16 21 37 10 

B 11 6 6 7 6 9 

C 60 58 54 51 42 57 

D 25 26 24 21 15 24 

А i B 15 17 22 28 43 19 

 

Приметна је повећана процентуална заступљеност најповредљивијих станова (класа А) и то од 4 % у урбаним 

срединама до 37 % у руралним срединама, што доминантно утиче и на неповољну процентуалну заступљеност 

збира класа А и Б, у распону од 15 % у урбаним до чак 43 % у руралним насељима. У читавој Србији оваквих 

станова је 19 %. Александровац као општина спада у насеља са 63 становника по км2. 

 

5.2.2 Процена вероватноће за највероватнији земљотрес 

 

Сценарио за највероватнији нежељени догађај, пример земљотрес у граду Крагујевцу 
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За сценарио земљотрес изабран је најјачи инструментално забележен земљотрес који се догодио у подручју 

Крагујевца 14.7.1949. године са магнитудом Мw=5.2. Овај земљотрес изазвао је максимални интензитет од VII 

степени ЕМS-98 скале, а истражно подручје је обухватило степене интензитета од В степени. 

 

Табела 5.11 Вероватноћа и учесталост појаве одабраног сценарија земљотреса 
Категорија Вероватноћа или учесталост 

 (а) Квалитативно  (б) Вероватноћа  (ц) Учесталост  Одабрано  

1  Занемарљива  < 1 %  1 догађај у 100 

година и ређе 

 

2  Мала  1-5%  X  

3  Средња  6 - 50 %  1 догађај у 2 до 20 

година 

 

4  Велика  51- 98 %  1 догађај у 1 до 2 

године 

 

5  Изразито велика  > 98 %  1 догађај годишње 

или чешће 

 

 

      У табели 5.12 приказане су последице по здравље и живот људи 

 

                  Табела 5.12. Исказивање последица по живот и здравље људи 
Последице по живот и здраље људи 

Категорија Величина последица  Критеријум  Одабрано  

1  Минимална <50  

2  Мала  50-200  X  

3  Умерена 201-500  

4  Озбиљна 501-1500  

5  Катастрофална  >1500  

 

                 У табели 5.13 приказане су последице на економију и животну средину 

 

                                         Табела 5.13 Последице по економију и животну средину 
Категорија Величина 

последица  

Критеријум  Одабрано  

1 Минимална Чији износ прелази 1% 

буџета 

 

2 Мала  Чији износ прелази 3% 

буџета 

X 

3 Умерена Чији износ прелази 5% 

буџета 

 

4 Озбиљна Чији износ прелази 10% 

буџета 

 

5 Катастрофална  Чији износ прелази 15% 

буџета 

 

     

      У табели 5.14 приказане су последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета по 

критичној инфраструктури 

 

      Табела 5.14 Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној 

инфраструктури 
Категорија Величина последица  Критеријум  Одабрано 

1 Минимална <1% буџета X 

2 Мала  1-3 % буџета  

3 Умерена 3-5 % буџета  

4 Озбиљна 5-10 % буџета  

5 Катастрофална  > 10 % буџета  
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У табели 5.15 приказане су последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на установама/ 

грађевинама јавног друштвеног значаја 

 

Табела 5.15 Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на установама/ грађевинама 

јавног друштвеног значаја 
Категорија Величина последица  Критеријум  Одабрано 

1 Минимална <0.5% буџета X 

2 Мала  0.5-1 % буџета  

3 Умерена 1-3 % буџета  

4 Озбиљна 3-5 % буџета  

5 Катастрофална  > 5 % буџета  

 

Сценарио за нежељени догађај са најтежим могућим последицама, земљотрес на Руднику 

 

Сеизмички сценарио за нежељени догађај са најтежим могућим последицама спроведен је према земљотресу који 

се догодио 15.5.1927. године у епицентралном подручју Рудника. То је најјачи земљотрес који је регистрован на 

територији Србије. Његова магнитуда је износила Мw=5.8 јединица Рихтерове скале, а интензитет у епицентру је 

износиоII=VIII ЕМS-98. 

 

                     Табела 5.16 Вероватноћа и учесталост појаве одабраног сеценарија земљотреса 
Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <1% буџета X 

2 Мала   1-3 % буџета  

3 Умерена 3-5 % буџета   

4 Озбиљна 5-10 % буџета  

5 Катастрофална > 10 % буџета  

 

  

У табели 5.19 приказане су последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета по криутичној 

инфраструктури 

 

         Табела 5.19 Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној 
Категорија Величина последица  Критеријум  Одабрано  

1 Минимална <1% буџета X 

2 Мала  1-3 % буџета  

3 Умерена 3-5 % буџета  

4 Озбиљна 5-10 % буџета  

5 Катастрофална  > 10 % буџет  

 

У табели 5.20 приказане су последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на установама/ 

грађевинама јавног друштвеног значаја 

 

                     Табела 5.20 Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на  

                      установама/ грађевинама јавног друштвеног значаја 

 
Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <0.5% буџета X 

2  Мала 0.5-1 % буџета  

3 Умерена 1-3 % буџета   

4 Озбиљна  3-5 % буџета   

5 Катастрофална > 5 % буџет  
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5.3  ПОПЛАВЕ 
 

5.3.1 Стање система заштите од поплава  

 

Систем заштите од поплава чине бројни објекти у јавној својини капиталне вредности, који према оперативном 

плану за одбрану од поплава за 2017. годину обухвата: укупно око 3.600 км насипа и других заштитних објеката 

(регулисаних корита,…), 53 бране са акумулацијама/ретензијама, 413 хидромелиорационих система у јавној 

својини са преко 25.000 км каналске мреже и бројним црпним станицама. Систем заштите од поплава на водама 1. 

реда приказан је у прилогу 5. На територији АП Војводине изграђено је и око 300 км локализационих насипа, 

углавном у залеђу прве одбрамбене линије на Дунаву и Тиси. Редовно одржавање водних објеката за заштиту од 

поплава је основна превентивна мера за обезбеђење услова за протицање великих вода и спровођење одбране од 

поплава. Годишњи програм редовног одржавања обухвата стандардизоване и нормиране позиције радова за следеће 

групе објеката: насипе, регулисане водотоке и регулационе грађевине, објекте за заштиту од ерозија и бујица, бране, 

ретензије и акумулације за заштиту од поплава и вишенаменске хидросистеме, сагласно важећим ''Стандардима, 

критеријумима и нормативима за редовно одржавање''. Иако овај документ прописује/одређује и средства потребна 

за редовно одржавање изграђеног заштитног система, већ дужи низ година, средства се не обезбеђују у пуном 

износу већ на нивоу од око 60 % потребних, што доводи до девастације постојећег система за заштиту од поплава 

(у оквиру кога је стање брана посебно забрињавајуће), смањење његове фунционалне спремности и поузданости, а 

тиме и до повећања ризика од поплава.  

Заостајање у радовима на редовном одржавању доводи до пропадања изграђених објеката, проблема у раду 

осматрачке службе приликом спровођења одбране од поплава и немогућности уочавања негативних појава на 

објектима, а присутан је и проблем изложености објеката за заштиту од поплава различитим негативним утицајима 

као што су: оштећења (услед утицаја високих водостаја, дивљих животиња, ...), њихово коришћење за намене за 

које нису грађени (непрописан саобраћај пољопривредне и друге механизације и возила, извоз дрвета, одлагање 

комуналног отпада, ...), заузеће корита за велике воде (насипањем за различите потребе, изградњом стамбених 

објеката, ...). У складу са општим и оперативним планом за одбрану од поплава преглед заштитних објеката два 

пута годишње обављају лица задужена за објекте (чувар, деонични техничар, секторски руководилац, помоћник 

руководиоца на водном подручју), на основу чега се сачињава извештај о стању заштитних објеката са приказом и 

описом слабих места, у циљу планирања потребних радова на њиховој санацији и реконструкцији. Санација водних 

објеката је редовна годишња активност чији је обим нарочито повећан после високих водостаја и спровођења 

одбрана од поплава. Актуелно стање система за одбрану од поплава на водама 1. реда (и унутрашњим водама) 

разматра се на Републичком штабу за ванредне ситуације редовно, годишње, у циљу оцене стања његове 

спремности и функционалне сигурности, обавезно пред наилазак пролећних великих вода. 

Кумулативне последице катастрофе у Србији у 2014. године износиле су 1,7 милијарди евра,и  углавном су биле 

концентрисане у областима производних делатности (1190 милиона евра или 70% укупног губитка), социјалних 

услуга (272 милиона евра или 16% укупног губитка) и инфраструктуре (204 милиона евра или 12% укупног 

губитка). Мање од 2,5% укупне штете и губитка било је осигурано. Потребе у периоду након поплава процењене 

су на 1,346 милијарди евра, при чему је предложено да се 403 милиона евра или 30% искористи за обнову, а 943 

милиона евра или 70% за изградњу. Преко 30.000 људи било је евакуисано из својих домова и штета је износила 

200 милиона евра (Бјелић М., Лазаревић М., 2016) 

 

5.3.2 Прелиминарна процена ризика од поплава за територију Републике Србије  

 

Прелиминарну процену ризика од поплава за територију Републике Србије израдило је 2012. године Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, сходно Закону о водама. Процена је 

обухватила анализу расположивих података о карактеристикама и штетним последицама поплава из прошлости, 

као и процену могућих штетних последица поплава које се могу јавити у будућности, уз коришћење података о 

топографији, хидрографији, начину коришћења земљишта (прилог 6), насељеним местима, границама водних 

подручја, мелиорационих подручја и сливова, административним границама. 

 

Поплаве из прошлости 

На територији општине Александровац, у прошлости су биле регистороване бујичне поплаве, које нису имале веће 

штете по штићене вредности општине. 
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Могуће будуће поплаве  

Штетне последице могућих будућих поплава су очекиване на угроженим незаштићеним подручјима, али су још 

значајније штете од будућих поплава могуће дуж свих заштићених подручја у случају отказа постојећег заштитног 

система (карта у прилогу 9). Ризик од отказа у највећој мери зависи од степена одржавања функционалне 

сигурности заштитних објеката. Према подацима из Водопривредне основе Републике Србије (1.1. под 2.), 

поплавама у Србији угрожено је близу 1,6 милиона хектара (табела 21), од чега је око 80 % пољопривредно 

обрадиво земљиште. На потенцијално угроженим површинама налази се преко 512 већих насеља, 515 

индустријских и других привредних објеката, 680 км железничких пруга и око 4.000 км путева. 

 

Табела 5.21 Преглед подручја потенцијално угрожених поплавама 
Р. бр. Назив подручја (слива) Повратни период велике 

воде (год) 

Величина угрожене 

површине (ха) 

1. Војводина 100 1 290 000 

2. Десно приобаље Саве 1000 127 000 

3. Десно приобаље Дрине 

низводно од Лознице 

1000 30 000 

4. Долина Колубаре 100 17 000 

5. Сливови: Црног, Белог и 

Великог Тимока 

100 7 700 

6. Непосредни слив Велике 

Мораве 
100 26 400 

7. Слив Западне Мораве 100 19 110 

8. Слив Јужне Мораве 100 38 890 

9. Слив Белог Дрима 100 17 300 

10. Слив Ситнице и Ибра 100 12 900 

11. Слив Биначке Мораве 100 3 400 

12. Слив Лепенца 100 400 

УКУПНО  

 

Значајна поплавна подручја 

 На основу идентификованих значајних поплава из прошлости и могућих значајних поплава у будућности, одређена 

су значајна поплавна подручја на територији Републике Србије, укупно 99, од чега 91 на водама II реда и 8 на 

водама II реда. 
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Слика 5.10 Карта значајних поплава из прошлости на територији РС у периоду 1965-2011. година 
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Слика 5.11 Карта значајних могућих будућих поплава на територији РС 

 

Опасност од поплава 

Хидрографску мрежу општине чине 15 речних токова који припадају сливовима реке Расине, Пепељуше и 

Јошанице. Најзначајнији ток је река Расина, која се код Крушевца улива у Западну Мораву као њена десна притока. 

Већи речни токови су, поред Расине, и Јошаничка река, Пепељуша, Кожетинска и Дреначка река. Извори су чести 

и богати водом током целе године, тако да се у јаругама и долинама стварају поточићи, потоци и речице које граде 

врло густу речну мрежу. 

Процена могућих штетних последица будућих поплава  

Постоји значајна опасност по становништво услед плављења насеља у непосредној близини водотокова. Може доћи 

до нарушавања саобраћајне инфраструктуре (регионалних, локалних путева и мостова) што доводи до одсечености 

одређених насеља и прекида саобраћаја на одређеним деоницама, што даље има за последицу ограничавање у 

остваривању привредних, свакодневних и редовних активности. 

Могућа су оштећења на критичној инфраструктури: електричној мрежи и постројењима, канализационим и 

водоводним системима који утичу на хигијенско-санитарну исправност воде за пиће, стварају проблем у 

снабдевању водом и могу узроковати појаву епидемије. 

Као последица поплава настаје и нарушавање животне средине, у виду концентрације велике количине смећа, 

шљунка и отпада, нарушавање биљне вегетације и комплетне измене природних карактеристика око водотокова 

услед непланске експлоатације земљишта. Велике последице настају и на пољопривредним површинама, са 

великим економским губицима услед оштећења пољопривредних култура и нарушавања квалитета земљишта, што 

за последицу има смањење приноса будућих култура. 
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Поплаве врло често утичу на настанак нових и активирање већ постојећих клизишта. Такође, могуће су појаве 

епидемија и болести животиња. Последице настале услед поплава могу нарушити нормалне услове за живот и рад, 

као и обављање привредних активности. Може доћи до контаминације и загађења воде за пиће, као и оштећења 

канализационих и одводних цеви и канала. Услед оштећења саобраћајне инфраструктуре може доћи до одсечености 

одређених насеља на територији Града при чему настаје проблем снабдевања угроженог становништва основним 

животним намирницама.  

 

5.3.3 Процена ризика од појаве поплава на територији општине Александровац 

 

Највероватнији нежељени догађај  - поплаве већег интензитета. 

Услед интензивног отапања снежних наноса, моугће је да дође то повећања нивоа околних река и њених притока. 

Интензивно отпање се јавље током месеца априла.  

У наредним табелама приказане су последице појаве оваквог сценарија, као вероватноћа и учесталог одабраног 

сценарија полава, Табела 5.22. 

 

                 Табела 5.22 Вероватноћа и учесталост појаве одабраног сценарија поплава 
Категорија Вероватноћа или учесталост  

 (а) Квалитативно  (б) Вероватноћа  (ц) Учесталост  Одабрано  

1  Занемарљива  < 1 %  1 догађај у 100 година и ређе  

2  Мала  1-5% 1 догађај у 2 до 100 година  

3  Средња  6 - 50 %  1 догађај у 2 до 20 година X 

4  Велика  51- 98 %  1 догађај у 1 до 2 године  

5  Изразито велика  > 98 %  1 догађај годишње или 

чешће 

 

У табели 5.23 приказане су последице по здравље и живот људи 

 

                  Табела 5.23. Исказивање последица по живот и здравље људи 
Последице по живот и здраље људи 

Категорија Величина последица  Критеријум  Одабрано  

1  Минимална <50 X 

2  Мала  50-200   

3  Умерена 201-500  

4  Озбиљна 501-1500  

5  Катастрофална  >1500  

 

 У табели 5.24 приказане су последице на економију и животну средину 

 

                  Табела 5.24 Последице по економију и животну средину 
Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална Чији износ прелази 1% буџета  

2 Мала Чији износ прелази 3% буџета  

3 Умерена Чији износ прелази 5% буџета X 

4 Озбиљна Чији износ прелази 10% буџета  

5 Катастрофална Чији износ прелази 15% буџета  

 

У табели 5.25 приказане су последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета по критичној 

инфраструктури 

 

             Табела 5.25 Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној инфраструктури 

                    

 

У табели 5.26 приказане су 

последице по друштвену 

стабилност – укупна 

Категорија Величина последица  Критеријум  Одабрано  

1 Минимална <1% буџета  

2 Мала  1-3 % буџета  

3 Умерена 3-5 % буџета X 

4 Озбиљна 5-10 % буџета  
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материјална штета на 

установама/ грађевинама јавног друштвеног значаја 

 

                                Табела 5.26 Последице по друштвену стабилност – укупна материјална  

                                штета на установама/ грађевинама јавног друштвеног значаја 
Категорија Величина последица  Критеријум  Одабрано  

1 Минимална <0.5% буџета X 

2 Мала  0.5-1 % буџета  

3 Умерена 1-3 % буџета  

4 Озбиљна 3-5 % буџета  

5 Катастрофална  > 5 % буџета  

 

Нежељени догађај са најтежим могућим последицама 

Услед обиминих падавина могуће да ће доћи до изливања реке Расине и Јошанице. Вероватноћа и учесталост појаве 

одабраног сеценарија поплаве дат је у табели 5.27. 

 

                          Табела 5.27 Вероватноћа и учесталост појаве одабраног сценарија поплаве 
Категорија Вероватноћа или учеста  

 (а) Квалитативно  (б) Вероватноћа  (ц) Учесталост  Одабрано  

1  Занемарљива  < 1 %  1 догађај у 100 година и ређе  

2  Мала  1-5% 1 догађај у 2 до 100 година X 

3  Средња  6 - 50 %  1 догађај у 2 до 20 година  

4  Велика  51- 98 %  1 догађај у 1 до 2 године  

5  Изразито велика  > 98 %  1 догађај годишње или чешће  

 

У табели 5.28 приказане су последице по здравље и живот људи 

 

                                 Табела 5.28 Исказивање последица по живот и здравље људи 
Последице по живот и здраље људи 

Категорија Величина последица  Критеријум  Одабрано  

1  Минимална <50  

2  Мала  50-200   

3  Умерена 201-500  

4  Озбиљна 501-1500 X 

5  Катастрофална  >1500  

             

У табели 5.29 приказане су последице на економију и животну средину 

 

                  Табела 5.29 Последице по економију и животну средину 
Категорија Величина последица  Критеријум  Одабрано  

1 Минимална Чији износ прелази 1% буџета  

2 Мала  Чији износ прелази 3% буџета  

3 Умерена Чији износ прелази 5% буџета  

4 Озбиљна Чији износ прелази 10% буџета  

5 Катастрофална  Чији износ прелази 15% буџета Х 

 

У табели 5.30 приказане су последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета по криутичној 

инфраструктури 

 

      Табела 5.30 Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на 

      критичној инфраструктури 
Категорија Величина последица  Критеријум  Одабрано  

1 Минимална <1% буџета  

2 Мала  1-3 % буџета  

5 Катастрофална  > 10 % буџета  
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3 Умерена 3-5 % буџета  

4 Озбиљна 5-10 % буџета  

5 Катастрофална  > 10 % буџета X 

 

У табели 5.31 приказане су последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на установама/ 

грађевинама јавног друштвеног значаја 

  

      Табела 5.31 Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на  

       установама/ грађевинама јавног друштвеног значаја 
Категорија Величина последица  Критеријум  Одабра  

1 Минимална <0.5% буџета X 

2 Мала  0.5-1 % буџетано  

3 Умерена 1-3 % буџета  

4 Озбиљна 3-5 % буџета  

5 Катастрофална  > 5 % буџета  

 

6. АНАЛИЗА ОСЕТЉИВОСТИ СТАЊА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ  

 

6.1 КАТАСТАР ГЕНЕРАТОРА ОТПАДА 

С обзиром на то да на градској депонији не постоји колска вага и услови за континуално праћење сакупљене 

количине отпада, маса генерисаног комуналног отпада процењује се на основу запремине сакупљеног отпада. 

Поред тога, у склопу GIZ пројекта , измерена је количина сакупљеног отпада у Александровцу током 4 кампање 

мерења. На основу добијених података, процена је да се годишње сакупи око 4.450 тона комуналног отпада. 

Узимајући у обзир ниво покривености општине организованим сакупљањем отпада од око 62,3%, може се усвојити 

да се у општини Александровац генерише око 0,78 кг отпада по становнику дневно. 

Морфолошки састав отпада представља удео појединих врста отпада у карактеристичном узорку отпада. На 

морфолошки састав отпада утиче број становника, економска ситуација, годишње доба, клима и географски 

положај. Масени састав се најчешће одређује у односу на: папир, отпад од хране – органски отпад, дрво, метал, 

текстил, гуму, пластику итд.  

Подаци везани за морфолошки састав комуналног отпада, потребни за прорачун потребног броја канти/контејнера 

и возила за сакупљање у склопу увођења система примарне сепарације отпада, добијени су коришћењем просечних 

националних вредности о морфолошком саставу отпада , као и на основу података из поменуте GIZ STUDIJE, где 

је рађена и анализа морфолошког састава отпада. Просечан морфолошки састав отпада за општину Александровац 

приказан је у Табели 6.1  

 

                       Табела 6.1 Подаци о количини и саставу отпада за општину Александровац 
Врста отпада Састав отпада (%) 

Баштенски отпад 22,10 

Остали биоразградиви отпад 23,37 

Папир 4,88 

Картон 4,83 

Стакло 5,25  

Композитни материјали 0,91 

Метална амбалажа и остало 0,81 

Алуминијумске конзерве 0,47 

Пластични амбалажни отпад 5,24 

Пластичне кесе 9,01 

ХДПЕ пластика 2,13 

Текстил 5,46 

Кожа 1,21 

Пелене 4,81 

Фина фракција 9,51 
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УКУПНО 100,0 
1 GIZ, Data collection and MFA analysis in waste and wastewater management in 5 municipalities, 2015 

 

На основу просечног састава комуналног отпада може се закључити да мешани рециклабилни материјали (који 

укључују: папир и картон, композитне материјале – тетрапак, метал – амбалажни и остали, алуминијумске 

конзерве, пластични амбалажни отпад, пластичне кесе и ХДПЕ пластику) и стакло сачињавају 28,3%, односно 5,3%, 

док 66,5% представља биоразградиви и остали отпад (који укључује: баштенски и „зелени“ отпад, остали 

биоразградиви (кухињски) отпад, текстил, кожу, пелене и фину фракцију < 20мм). 

 

  Табела 6.2 Генерисане количине комуналног отпада у општини Александровац 
Општина Површина, км² Број 

становника 

Број 

домаћинстава 

Генерисана 

количина 
(kg/становника/дн) 

Количина 

генерисаног 

отпада у општини 

(т/год) 

Александровац 387 26.522 8.330 0,78 7.142 

 

Сакупљање комуналног отпада у општини Александровац обавља Јавно Комунално Стамбено предузеће (ЈКСП 

Александровац) чији је оснивач општина Александровац .Организовано сакупљање и транспорт отпада из 

домаћинстава је успостављено у 43 од укупно 55 насеља у општини, уз покривеност од 62,3%. На основу података 

добијених од стране комуналног предузећа, отпад се сакупља и од 381 привредних субјеката, од којих већина има 

седиште у Александровцу, око 67%. 

Опрема за сакупљање мешаног комуналног отпада у општини Александровац је на релативно задовољавајућем 

нивоу. У ту сврху користи се 312 контејнера од 1,1м3 и 43 контејнера запремине 5м3. Поред тога, 1.850 канти од 

120л је подељено домаћинствима у оквиру индивидуалног становања, док су контејнери постављени у зони 

стамбених зграда као и за кориснике услуга из комерцијалног сектора. Током 2017. године, ЈКП „Александровац“ 

је у склопу ГИЗ донације добило 50 контејнера од 1,1м3 за сакупљање мешаног комуналног отпада и 30 контејнера 

за одвојено сакупљање ПЕТ-а. У централним деловима општине се контејнери празне свакодневно, у урбаним 

срединама три пута недељно, као и градској периферији, а у руралним подручјима једном недељно.  

 

Сваки камион сакупља отпад седам дана у току једне седмице у једној радној смени. Према проценама запослених 

у ЈКСП „Александровац“, просечна попуњеност камиона је око 90% и током истовара сакупљеног отпада на 

градској депонији камиони се обично задржавају око 15 минута. Просечна пређена километража за посматране 

камионе износи 8.310 км/год, уз просечну потрошњу горива од око 4.350 литара на годишњем нивоу. На основу 

достављених података од стране ЈКП „Александровац“, конфигурација терена је таква да поједини делови општине 

и улице нису приступачни камионима већих капацитета (од 20 – 22 м3). 

Када је реч о индустријском отпаду, евиденција генерисаних количина постоји у склопу Националног регистра 

извора загађивања (NRIZ), који води Агенција за заштиту животне средине, и према којем су сви генератори 

индустријског отпада дужни да евидентиране количине достављају Агенцији на одговарајућим обрасцима 

дефинисаних Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово 

попуњавање ("Службени гласник РС", број 95/2010 И 88/2015). Основна функција NRIZ-а је прикупљање и обрада 

података и вођење и ажурирање низа база података везаних за индустријско и комунално загађивање, како би се 

задовољиле растуће потребе за информацијама о изворима и количинама загађујућих материја емитованих у 

животну средину. Индустријски отпад се углавном привремено складишти унутар комплекса генератора, тј. у кругу 

постројења до момента преузимања од стране оператера са одговарајућим дозволама за сакупљање, транспорт и 

третман, док се један део неопасног индустријског отпада који предузећа не могу да користе у поновном процесу 

производње или као секундарну сировину, одлаже се на градску депонију 

Опасан отпад је отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја може проузроковати 

опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика (експлозивност, 

запаљивост, склоност оксидацији, органски је пероксид, акутна отровност, инфективност, склоност корозији, у 

контакту са ваздухом ослобађа запаљиве гасове, у контакту са ваздухом или водом ослобађа отровне супстанце, 

садржи токсичне супстанце са одложеним хроничним деловањем, као и екотоксичне карактеристике), укључујући 

и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован. 

 

Посебни токови отпада и амбалажни отпад 
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Обзиром да је детаљна евиденција о посебним токовима отпада, како је предвиђено Законом о управљању отпадом, 

још увек у фази успостављања, до података се дошло на основу информација из постојећих планских и стратешких 

докумената или проценом. 

 

Истрошене батерије и акумулатори 

Батерије или акумулатори означавају сваки извор електричне енергије произведене директним претварањем 

хемијске енергије, док су истрошене батерије или акумулатори они који се не могу поново користити и 

представљају отпад, а намењени су третману односно рециклирању. Истрошене батерије и акумулатори се 

класификују као опасан отпад. 

Према броју регистрованих возила (путнички аутомобили, аутобуси и теретна возила) у 2016. години, процењује 

се да се на територији општине Александровац годишње генерише око 2.600  комада истрошених акумулатора. 

Отпадна уља 

Отпадним уљима се сматрају сва минерална или синтетичка уља или мазива, која су неупотребљива за сврху за 

коју су првобитно била намењена, као што су хидраулична уља, моторна, турбинска уља или друга мазива, бродска 

уља, уља или течности за изолацију или пренос топлоте, остала минерална или синтетичка уља, као и уљни остаци 

из резервоара, мешавина уље - вода и емулзије. Отпадно јестиво уље је уље које настаје обављањем угоститељске 

и туристичке делатности, у индустрији, трговини и другим сличним делатностима. 

 

Процена је да се на територији општине Александровац годишње генерише око 31 т отпадног моторног уља . 

Отпадне гуме 

Отпадне гуме јесу гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, моторцикала и др.), пољопривредних 

и грађевинских машина, приколица, вучених машина и сл. након завршетка животног циклуса, односно гуме које 

власник одбацује због оштећења, истрошености или других разлога. 

 

Процењује се да у општини Александровац годишње настане око 120 т отпадних гума . 

Отпадна возила 

Отпадна, односно неупотребљива возила јесу моторна возила или делови возила која су отпад и која власник жели 

да одложи. 

 

Према Републичком заводу за статистику, у 2017. години Александровац је имао око 7.800 регистрованих возила. 

Отпадна возила се већим делом предају ауто-отпадима. 

  

Отпад од електричне и електронске опреме 

Отпад од електричне и електронске опреме (производи којима је за рад потребна електрична енергија или 

електромагнетно поље) укључује опрему и уређаје које власник жели да одбаци, као и склопове и саставне делове 

који настају у индустрији. 

 

Процена је да се на територији општине Александровац годишње генерише око 50 т отпада од електричне и 

електронске опреме  

 

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу 

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу не сакупљају се одвојено од осталог отпада, осим спорадичних 

случајева. Због одређеног садржаја живе истрошене сијалице се морају убудуће третирати као опасан отпад, тј. 

сакупљати одвојено и предавати овлашћеном сакупљачу који ће предузети даље активности третмана. Овај отпад 

се одлаже са осталим комуналним отпадом и нема одвојеног сакупљања отпадних флуоресцентних цеви. 

Отпад контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама (POPs отпад) 

POPs отпад је отпад који се састоји, садржи или је контаминиран дуготрајним органским загађујућим супстанцама 

(POPs), где спадају PCB отпад и отпадни POPs пестициди (као DDT).  

 

Нема података да оваква врста отпада постоји на територији општине Александровац. 

Медицински отпад 

У Крушевцу је 2008. године отворен Регионални центар за третман инфективног медицинског отпада, који покрива 

територију Расинског округа, а од 2009. године, захваљујући пројекту ЕУ, Центар је уписан у листу највећих и 

најмодернијих регионалних центара за третман и прераду медицинског отпада. Центар се налази у кругу Опште 
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болнице у Крушевцу. Целокупна количина, свих врста, створеног медицинског отпада се третира у аутоклаву који 

се налази у Општој болници у Крушевцу. Прикупљени отпад са свих одељења Опште болнице и Домова здравља 

из Крушевца, Варварина, Ћићевца, Бруса, Трстеника и Александровца, се специјалним возилом, транспортује до 

места за стерилизацију. Поред ових установа, медицински отпад се допрема из Специјалне болнице у Рибарској 

бањи, Геронтолошког центра Крушевац и Брус, Специјалистичке болнице Меркур из Врњачке бање, као и из свих 

приватних клиника и стоматолошких амбуланти у Крушевцу. 

 

После извршене стерилизације и дробљења, медицински отпад поприма карактеристике обичног комуналног 

отпада и одлаже се у контејнере 1,1 м3 који се налазе у кругу Опште болнице, а затим се возилима ЈКП „Крушевац“ 

одвози на депонију у Срњу.  

 

Укупна количина сакупљеног и стерилисаног отпада у Крушевцу је 2015. године износила 110 тона. 

Отпад животињског порекла 

Животињски отпад настаје у кланицама, постројењима за прераду меса, риба, објектима за узгој и држање 

животиња итд. Поступање са животињским отпадом подразумева сакупљање, разврставање према степену ризика 

(категорије), складиштење и третман у складу са Правилником о начинуразврставања и поступања са споредним 

производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, 

прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и 

самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице (''Службени гласник РС'', бр. 31/11, 97/13, 15/15, 

61/17). 

 

У општини Александровац постоје две регистроване кланице. У овим кланицама се врши привремено складиштење 

кланичног отпада у металне контејнере, а преузимање овог отпада врши кафилерија ''Фабим'' Ћуприја и 

Национални парк Копаоник за исхрану некрофилних врста птица. 

 

Пољопривредни отпад 

Пољопривредни отпад је отпад који настаје од остатака из пољопривреде, шумарства, прехрамбене и дрвне 

индустрије. Подручје општине је богато пољопривредним земљиштем. Алувијалне равни у равничарском делу 

општине погодују развоју ратарства, повртарства и фармског сточарства, а брдско-планински део за 

виноградарство, воћарство и нешто екстензивније сточарство. Земљиште је махом искоришћено за оранице, 

воћњаке и винограде. 

 

Не постоје подаци о количини пољопривредног отпада који настаје на територији општине Александровац. 

Муљ из уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода 

Према стандардима Европске уније свако насеље веће од 2.000 становника мора имати постројење за пречишћавање 

отпадних вода, што је и један од услова пријема у Европску унију.  

 

Постројење за пречишћавање комуналних отпадних вода не постоји у општини Александровац. 

 

Грађевински отпад и отпад од рушења 

Грађевински отпад укључује отпад који настаје приликом градње грађевина, реконструкције, одржавања или 

рушења постојећих грађевина, као и отпад настао од ископаног материјала, који се не може без претходне обраде 

користити. 

 

У Александровцу грађевински отпад делом заврши на локалној депонији, а делом и на другим дивљим депонијама. 

Количине нису познате јер га сами корисници довозе на депонију. Део грађевинског отпада заврши и у 

контејнерима од 5 м3 који служе за комунални отпад. 

 

Отпад који садржи азбест 

За одлагање ове врсте отпада није предвиђен посебан простор па он завршава као део комуналног отпада на главној 

депонији, локацији одређеној за одлагање грађевинског отпада или на дивљим сметлиштима у општини. 

 

Отпад од експлоатације минералних сировина и отпад из енергетике 
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На подручју општине, експлоатише се више различитих минералних сировина, као што су опекарске глине, 

мермери, као и грађевинско - архитектонски и технички камен. 

Отпад из индустрије титан диоксида 

Нема података да такав отпад постоји на територији општине Александровац. 

  

6.2 ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ УСЛУГАМА И ОБЈЕКТИМА КОЈЕ ИМАЈУ ВЕЛИКИ 

ПОТЕНЦИЈАЛ ДА ДОПРИНЕСУ ИЛИ БУДУ ПОГОЂЕНЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ВАНРЕДНИМ 

СИТУАЦИЈАМА 

 

На територији општине Александровац постоји само једна амбуланта као потенцијални генератор медицинског 

отпада. Медицински отпад је неопходно третирати тако да је предвиђено периодично одношење медицинског 

отпада до расположивих здравствених установа где постоји третман. 

У Крушевцу се врши третман инфективног медицинског отпада, који покрива територију Расинског округа. 

Прикупљени отпад из Дома здравља из Александровца се специјалним возилом транспортује до места за 

стерилизацију 

Сав сакупљени комунални отпад из општине Александровац одлаже се на градску депонију у Александровцу.  

 

7. АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА УПРАВЉАЊА ТОКОВИМА ОТПАДА  

 

7.1 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ДЕПОНИЈЕ И АЛТЕРЕНАТИВНИХ ЛОКАЦИЈА ЗА 

ПРИВРЕМЕНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА  

 

Преглед депонија на територији општине Александровац 

Сакупљен отпад из општине Александровац се одлаже на локални градску депонију – сметлиште ''Сињевац'' у КО 

Кожетин. Одлагање отпада на депонију је једини начин организованог поступања са отпадом. Депонија, којом 

управља и коју самостално одржава ЈКСП, налази на 2,5 км од центра, западно од Александровца, смештена поред 

регионалног пута и удаљена је од насеља 1.000 м, од најближег потока 500 м и реке Пепељуше 1.500 м. Налази се 

на земљишту у државној својини, површине око 8200 м2.  

На депонији раде два запослена радника. Старост депоније је преко 40 година и капацитет је препуњен. Одложени 

отпад се већ приближио шуми која окружује депонију. Не постоји контролисано одвођење депонијског гаса, што 

може довести до пожара или експлозије. Процедне воде из депоније се не сакупљају нити пречишћавају и то може 

угрозити подземне и површинске воде и земљиште због високог садржаја органских материја и тешких метала. 

Отпадне воде са депоније се сливају у поток у непосредној близини који се улива у реку Пепељушу која протиче 

кроз центар града.  

Депонија се насипа земљом, равна, а отпад се збија коришћењем одговарајуће механизације. И поред чињенице да 

је депонија ограђена, честа је појава да несавесни грађани отпад из својих дворишта довозе и одлажу у непосредном 

окружењу депоније. Депонија не задовољава услове санитарног одлагања отпада. 

 

 
Слика 7.1 Изглед и локација градске депоније у Александровцу 
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И поред напора општине Александровац и ЈКСП да организовано сакупља отпад, знатан део свих врста отпада се 

неконтролисано одлаже на дивље депоније, које најчешће ничу поред водотока, мостова и путева чиме се угрожава 

животна средина и здравље људи. У већини случајева дивље депоније се налазе у сеоским срединама. Општина је 

извршила попис дивљих депонија на својој територији. Неке од њих су уклоњене, али се на истом месту или 

непосредној близини поново формирају. Тренутно је евидентирано 10 дивљих депонија. 

 

 

7.2 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ КАО ШТО 

СУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА РЕЦИКЛАЖУ, ПОНОВНУ УПОТРЕБУ И ИНСИНЕРАЦИЈУ, СКЛАДИШТЕЊА  

 

Редукција отпада и рециклирање су примарни начини за смањење зависности од одлагања отпада и необновљивих 

ресурса. Иако ће увек постојати потреба за одлагањем отпада, добро планирани и промовисани програми за 

редукцију и рециклирање отпада могу значајно да смање количине отпада који мора да се одлаже на депонију. 

Рециклирање представља извор драгоцених сировина чија цена расте на тржишту што може представљати додатни 

извор финансирања како појединаца тако и неких организација, а свакако ће смањити трошкове управљања 

отпадом. 

 

Организована примарна сепарација постоји само у самом месту Александровцу, покривено је 250 домаћинстава, 

тј.око 3 % укупног броја домаћинстава општине Александровац. Тренутно се примарно издваја само ПЕТ амбалажа, 

а једним делом и папир & картон помоћу контејнера од 5м3. ПЕТ се одвојено сакупља тако што је у општини 

распоређено 30 жичаних и 20 металних контејнера од 1,1м3 за ову врсту отпада. Кроз ГИЗ донацију распоређено је 

додатних 30 контејнера за одвојено сакупљање ПЕТ-а.  

 

У Александровцу не постоји оперативно постројење за секундарно издвајање отпада. Сав примарно сакупљен отпад 

се превози на привремено складиште - простор у склопу гараже ЈКП-а. На овој локацији, сакупљен отпад се 

распакује, уклањају се веће нечистоће уколико их има и ПЕТ амбалажа се пакује у „џамбо“ џакове. ЈКП 

„Александровац“ има потписан уговор са компанијом “АГРОТЕСТ Н&Д“ из Београда која откупљује ПЕТ 

амбалажу. Током 2017. године, предато је свега 2,4 тона издвојене ПЕТ амбалаже.  

Поред тога, на издвајању рециклабилног отпада на депонији раде неформални сакупљачи. У питању су две ромске 

породице од по три члана, које немају уговор са ЈКСП. Ови сакупљачи сакупљају ПЕТ, најлон, папир, картон, метал 

и сл. 

На подручју општине постоје 3 оператера која имају дозволе за управљање отпадом и која се баве одређеном врстом 

рециклаже (Табела 7.2.2). 

 

    Табела 7.2.2 Оператери са дозволама за управљање отпадом 
Назив оператера 

 

Надлежни орган који је издао 

дозволу 

 

Врста дозволе за управљање отпадом 

 

АC STAR 01 Министарство заштите 

животне средине 

Сакупљање и транспорт неопасног отпада, 

амбалаже, разних метала и амбалаже из 

комуналног отпада 

МODA PLUS Александровац Складиштење неопасног отпада од метала 

(цинк, гвожђе, челик, мешани метали) 

ТА-NI LOGISTIC Министарство заштите 

животне средине 

Сакупљање и транспорт неопасног отпада 

(амбалажни отпад и други папир, картон, 

пластика) и опасног отпад од електричне и 

електронске опреме 

 

Друге опције третмана отпада 

Компостирање 

Практично једини облик компостирања у општини је нека врста кућног компостирања. Оваква врста третмана 

биоразградивог отпада углавном је заступљена у оквиру домаћинстава претежно из сеоских подручја, коришћењем 

најелементарнијих техника биолошке разградње отпада. 

У сеоским областима, општа пракса која се односи на управљање органским, биодеградабилним отпадом је: 
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• коришћење кућног биоразградивог и баштенског отпада за храњење животиња; 

• закопавање повртарског и кућног биоразградивог отпада у земљу; 

• гомилање стајског ђубрива (гомиле се не окрећу, већ се после пар година компостирано стајско ђубриво 

користи за побољшање земљишта); 

• спаљивање баштенског отпада и лишћа. 

 

Анаеробна дигестија 

Третман комуналног отпада анаеробном дигестијом није заступљен у општини. 

Инсинерација (спаљивање) отпада 

Овај облик третмана комуналног отпада није заступљен у општини Александровац. 

 

 

7.3 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НАСТАЈЕ ТОКОМ ПРИРОДНЕ НЕПОГОДЕ И ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

Планом сакупљања отпада се предвиђа редовно уклањање отпада пре свега из насеља, како би се спречили 

негативни ефекти који произилазе из дужег задржавања отпадних материја у насељеним деловима, а који се односе 

на угрожавање здравља становништва и животне средине. 

Сакупљање отпада из домаћинства у општини обавља ЈКСП „Александровац“, у централним деловима општине се 

контејнери празне свакодневно, у урбаним срединама три пута недељно, као и градској периферији, а у руралним 

подручјима једном недељно.  

У случају ванредне ситуације и природних непогода као што су пандемије, поплаве и земљотреси план сакупљања 

отпада који настаје током природних непогода садржи следеће регионе опслуживања по приоритету: 

• централни делови урбаних насеља 

• делови урбаних насеља око центра 

• периферни делови урбаних насеља 

• центри већих насеља (месних заједница) 

• остала насеља у општини 

 

Рута сакупљања мора бити пажљиво одређена. Параметри за утврђивање времена сакупљања су: 

• утврђивање путање возила 

• време које је потребно за пуњење возила за сакупљање 

• време потребно да пун камион дође до локације за истовар 

• време на локацији - време потребно за истовар и време чекања 

• време ван руте (непродуктивно време) време које не резултује нити сакупљањем нити транспортом отпада, 

као што је време транспорта од гараже до руте за сакупљање отпада. 

 

Приликом сакупљања отпада неопходно је извршити примарну селекцију и сепарацију отпада како би мгао што 

лакше да се третира и евентуално поновно кориисти. 

Сакупљање оба тока отпада (рециклабилни материјали и несортирани преостали отпад) остају у надлежности 

ЈКСПС „Александровац“. 

Материјали погодни за рециклирање (које у највећој мери чини амбалажни отпад, грађевиснки отпад, електронски 

отпад, отпад од аутомобила) могу се ефикасно додатно сортирати помоћу једноставних механичких процеса у 

комбинацији са ручним одвајањем. Стога је веома важно нагласити да концепт примарне сепарације може дати 

жељене резултате само ако је праћен функционалним и оперативним постројењима за сепарацију отпада унутар 

регионалних центара за управљање отпадом. Опасан отпад је посебно важно издвојити како не би дошло да 

заједничког одлагања на депоније са осталим отпадом и контаминирања осталог отпада и загађења животне 

средине. 

Ток преосталог несортираног отпада који би се састојао углавном од фракција као што су биоразградиви отпад, 

муљ и песак, у првој фази био би одлаган директно на градске/санитарне депоније. Ово је због чињенице да у 

посматраном Региону још увек нису изграђена постројења за третман биоразградивог отпада. 

 

8. ПРОЦЕНА СТАЊА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ТОКОМ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
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8.1 ДЕФИНИСАЊЕ ВРСТЕ ТОКОВА ОТПАДА КОЈИ МОГУ НАСТАТИ ТОКОМ ВАНРЕДНИХ 

СИТУАЦИЈА 

 

Прикупљање података о токовима отпада и важност процена количине отпада прије самог догађаја не могу се 

преценити. Информације о идентификованим токовима отпада омогућавају тачно унапред планирање одговора на 

стварање отпада случају ванредних ситуација, укључујући захтеве за транспорт и могућности одлагања отпада, 

како привремено тако и трајно одлагање отпада. 

Врсте токова отпада насталих у катастрофама и ванредни, ситуацијама укључују: 

• органски отпада који укључује биљне остатке или зелени отпад 

• седимент/земљиште и стене 

• опасни отпад из домаћинства (расхладна средства, уља, пестициди итд.) 

• грађевински отпад и отпад од рушења оштећених зграда и инфраструктуре као што су путеви, цевне мреже 

и отпад из сличних услуга 

• индустријске и токсичне хемикалије, укључујући производе од горива 

• гњиви отпад (попут труљења хране) 

• возила и пловила (од поморских катастрофа) 

• који се могу рециклирати (пластика, метали итд.) 

• електронска и бела техника 

• отпад са одлагалишта пре катастрофе поремећених катастрофом 

• лешеви људи и животиња. 

 

Разумевање типичних токова отпада који могу бити повезани са сваком врстом катастрофе је кључно за планирање 

начина управљања тим отпадом. Дефинисане су различите шеме класификације отпада и сценарији за настанак 

отпада од катастрофа у односу на састав.  

 

Пример након јапанског земљотреса и цунамија 2011. године идентификује следеће категорије: 

• Отпад потрошачких електричних уређаја и електронике и разних предмета за домаћинство; 

• Отпадно дрво, бетон, плочице, рушевине итд .; 

• дрвеће, грмље, биљке и други природни материјали; 

• Велики структурни предмети итд .; 

• Наслаге попут муља за течност; 

• разбијена возила и чамци; 

• Опасни отпад (азбест, пестициди, ПЦБ, опште хемикалије, итд.) 

• Инфективни отпад и лешеви животиња. 

Поред отпада генерисаног катастрофом, и други токови отпада могу се индиректно генерисати након догађаја, 

укључујући прекомерне количине отпада, велике количине медицинског отпада, трула храна која је резултат 

нестанка струје и амбалажа од хране. 

Одговарајуће методе третмана и одлагања за сваку врсту отпада треба одредити од случаја до случаја, имајући у 

виду могућности рециклирања. 

У зависности од њихове природе и тежине, катастрофе могу створити велике количине рушевина. У неким 

случајевима у једном случају може се створити еквивалент вишегодишњег отпада, који често надвлада постојеће 

капацитете и људство за управљање чврстим отпадом. Такође може утицати и на одговор и на дугорочни опоравак 

подручја погођеног катастрофом. Непосредно након земљотреса, остаци могу блокирати путеве, што заузврат 

спречава спасиоце и хитне службе да дођу до преживелих. Дугорочно гледано, лоше управљање отпадом може 

довести до спорог и скупог опоравка. Обнова и опоравака не могу се извршити пре уклањања отпада што је јавни 

показатељ брзине опоравка. 

У наредној табели 8.1 дат је приказ типичних токова отпада у случају ванредних опасности и потенцијалним 

опасностима које могу да изазову, и њихова приоритизација у складу нивоом ризика/опасности које представљању 

 

        Табела 8.1 Одређивање приоритета типичних токова отпада према опасности 
Ток отпада Старост отпада нпр. Да 

ли је отпад стар више од 

5 дана? 

Да ли се отпад налази у 

близини стамбене зоне 

Да ли се отпад налази 

близу река или других 

извора воде? 

Отпад од хране    
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Амбалажни отпад    

Ескрети    

Отпад који потиче од 

прве помоћи пружене 

угроженим подручјима 

   

Бетон/цигле    

Кућни намештај    

Остали отпад као што су 

пластика, картон, папир 

   

Дрво за грађу    

Каблови и слично    

Земљиште и седимент    

Кабасти отпад    

Отпад са потенцијално 

опасним 

карактеристикама 

   

Угљоводоници као што 

су нафта и гориво 

   

Боје, растварачи и 

избељивачи 

   

Пестициди и ђубрива    

Кућна хемија    

Медицнски отпад    

Ризични отпад од 

болничке неге 

   

Остали потенцијално 

инфективни отпад 

   

Комунални отпад    

Отпад од камповања    

УН/војска/НГО отпад    

Комерцијални отпад    

Индустријски отпад    

Неексполодирана 

муниција и средства 

   

Нагазне мине и слично    

Војна возила    

Фосфор и 

контаминирано оружје 

   

    

 Висок приоритет Средњи приоритет Низак приорие 

Комерцијални отпад    

 

8.2 ПРОЦЕНА КОЛИЧИНЕ ОТПАДА ПРЕМА ВРСТИ ОПАСНОСТИ И ГЛАВНИМ 

КАРАКТЕРИСТИКАМА ОТПАДА  

 

Процена обима остатака (отпада) након катастрофе важан је технички изазов са којим се суочава било која власт 

након катастрофе. Да би се одредио обим штете и одредио одговор на насталу штету, важно је да доносиоцима 

одлука што пре буду доступни тренутни и реални подаци о процењеној штети након катастрофе. 

Пример након јапанског земљотреса и цунамија 2011. године идентификује следеће категорије: 

• Отпад потрошачких електричних уређаја и електронике и разних предмета за домаћинство; 

• Отпадно дрво, бетон, плочице, рушевине итд .; 

• дрвеће, грмље, биљке и други природни материјали; 

• Велики структурни предмети итд .; 

• Наслаге попут течности  

• разбијена возила и чамци; 

• Опасни отпад (азбест, пестициди, ПЦБ, опште хемикалије итд.) 

• Инфективни отпад и лешеви животиња. 
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Поред отпада генерисаног катастрофом, и други токови отпада могу се индиректно генерисати након догађаја, 

велике количине медицинског отпада, трула храна која је резултат нестанка струје и амбалажа за храну у хитним 

случајевима. 

Одговарајуће методе третмана и одлагања за сваку врсту отпада треба одредити од случаја до случаја, имајући у 

виду могућности и могућности рециклирања. 

У зависности од њихове природе и тежине, катастрофе могу створити велике количине рушевина. У неким 

случајевима у једном случају може се створити еквивалент вишегодишњег отпада, који често надвлада постојеће 

објекте и особље за управљање чврстим отпадом. Такође може утицати и на одговор и на дугорочни опоравак 

подручја погођеног катастрофом. Непосредно након земљотреса, остаци могу блокирати путеве, што заузврат 

спречава спасиоце и хитне службе да дођу до преживелих. Дугорочно гледано, лоше управљање отпадом може 

довести до спорог и скупог опоравка. Обнова и поправка не могу се извршити пре уклањања отпада. То је такође 

јавни показатељ брзине опоравка. 

Неке компоненте токова отпада од катастрофа представљају потенцијални здравствени ризик који се може 

погоршати након катастрофе, где се количина отпада значајно повећава. Ови укључују; азбест, дрво третирано 

арсеном, лужење гипса и органске загађиваче.  

Остали инертни материјали непотребно ће заузимати витални пројектовани простор депоније и зато је добра мрежа 

чистих депонија важна. Ако се ефикасно њиме управља, неки од овог материјала такође може постати драгоцен 

ресурс у процесу опоравка и обнове и може имати позитиван ефекат на друштвени и економски опоравак. Ово је 

искуство стечено преиспитивањем управљања отпадом од земљотреса у Christchurchu (Brovn ет ал; 2011) и такође 

је било основни приступ који подупире деконструкцију стамбених кућа погођених Каикоура-ом и накнадну 

поновну употребу ресурса грађевинског материјала током обнове или у другим контекстима поновне употребе. 

Током катастрофе и након, настаје комунални отпад којим се мора и даље управљати ако заједница погођена 

катастрофом и даље живи на том подручју. Потреба за наставком предходно успоствљеног система управљања 

комуналним отпадом треба узети у обзир приликом планирања и/или примене система управљања отпадом 

насталим током катастрофалних догађаја. 

У наредној табели дат је приказ типова отпада који настају током одређених катастрофалних догађаја. Догађаји 

значајни за План су означени сивом бојом. 

 

     Табела 8.2 Матрица повезаност токова отпада са типом катастрофе 
 Токови отпада 
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Урагани/Тајфуни x x x x x x x X x 

Цунами x x x x x x x X x 

Торнадо x x x x x x  X x 

Поплаве x x x x x x x X x 

Земљотрес  x x x x x x X x 

Шумски пожари x x x x x x x X  

Снежне олује x    x     

Вулканске 

ерупције 

x x x x x x x X x 
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Пандемија    x x     

Индустријске 

катастрофе 

x x x x x x x X  

 

 

Стварни састав и количина отпада зависе од природе погођеног окружења и тежине катастрофе, па ће стога било 

коју процену треба довршити након катастрофе. Стога је потребан прилагодљиви одговор на катастрофу и план 

управљања отпадом у случајевима катастрофалних догађаја би требало да садржи одредбе за то шта треба 

предузети и обезбеди како би се олакшао одговор у датим ситуацијама. 

Као пример проблема управљања отпадом након катастрофа, менаџери управљања отпадом као одговор на ураган 

Катрина, су се сусрели мешавином отпада насталих од урагана и поплава, од којих је сваки био различит по 

карактеру и захтевима за поступање и одлагање истим. За сваку од ових врста отпада заправо су били потребни 

различити основни приступи управљања. 

Искуство урагана Катрина недвосмислено је показало да у планирању управљања отпадом у великој мери помажу 

процене количине отпада пре катастрофе. Такве процене су такође корисне за планирање и управљање реакцијама 

након катастрофе и могу се ефикасно извршити помоћу ГИС / мапа опасности. Препоручује се да се ови приступи 

укључе у генерички алат за боље управљање отпадом након катастрофа и пред прирему у случају катастрофа. 

Претходне процене количина генерисаног отпада омогућавају локалним самоуправама да боље разумеју количине 

отпада које би могле настати са сваком врстом катастрофе и процене ефикасност постојеће инфраструктуре у циљу 

задовољавања захтева или потенцијалне потребе за додатним или привременим локацијама. 

Према Brown and Milke препоручују се три приступа процени квантитета који би омогућили прорачун количина 

отпада пре догађаја. Они су описани у наредној табели. 

  

Табела 8.3 Процена количина отапада 
Тип процене количине отпада Начин израчунавања генерисаног 

отпада 

Опис 

По јединици становања Укупна количина отпада 

=∑ 𝑊𝑛𝑛
𝑖=0 𝑁𝑛 

Укупан генерисани отпад израчунава се као 

збир броја кућа у свакој категорији (Н) 

помножен са количином отпада (В, у маси 

или запремини по потреби). 

Помоћу ове формуле могу се 

изградити процене на основу 

тога колико се отпада очекује од 

једне врсте имовине и нивоа 

претрпљене штете. На пример, за 

погођена стамбена подручја, 

својства могу се категоризовати 

с обзиром на ниво оштећења 

(рецимо, потпуно рушење, 

делимична поправка и мање 

поправке). Сваки ниво би се 

затим могао даље поделити на 

основу врсте градње добра, 

његове старости и величине. 

  

Процена на основу запремине  Укупна количина (тоне)= 1/3 запремине 

зграде (m3) 
За зграде различитих величина, техника 

процене запремине може бити 

најприкладнија. Ово се израчунава као 

тежина остатака комерцијалне зграде као 

трећина запремине подигнуте зграде.Ова 

вредност варира у великој мери и да би било 

знатно мање за лагане зграде као што су 

складишта у оквиру од челика, на пример. 

Ова апроксимација би се могла користити 

само за зграде које су у потпуности срушене 

и где је познат обим зграде. Запремине зграда 
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могле су се добити помоћу ЛИДАР слика или 

коришћењем података о зградама које држе 

локалне власти (рецимо висина зграде или 

спратност и површина пода). 

 

Напомена: Свака од ових метода може се даље усавршити поделом зграда на грађевинске типове и додељивањем 

приближних састава отпада за сваку врсту зграде 

Стварни састав и количина отпада зависе од природе погођеног изграђеног окружења. 

У наредним подпоглављима су дефинисане су различите шеме класификације отпада и сценарији за отпад од 

катастрофа у односу на састав.  

 

8.2.1 Генерисане количине отпада током пандемије 

 

Према повезаности токова отпада са типом катастрофе, током епидемије највише се ствара медицински опасан 

отпада и опасан отпада из домаћинства.  

Почетак пандемије ЦОВИД-19 у уведених мера, довео је до паничне куповине хране, тоалетних папира, маски за 

лице, рукавица, производа за чишћење и средстава за дезинфекцију руку на бази алкохола (SARKODIE I OVUSU  

2020). Током овог периода куповина основне заштитне опреме, производа и намирница порасли су за више од 20% 

у једном супермаркет сам (Рекономија 2020). Ова панична куповина повећала је одлагање покварљивог производа 

и остатака, који су на крају створили тоне отпада. У само 15 земаља у Африци, пријављене укупне количине маски 

за лице је било 586,833,053 што је чинило отприлике 80% укупне количине, просечно 2 маске за лице дневно по 

становнику (Nzediegvu и Chang, 2020). Период закључавања (лоцкдоwн) због мера социјалног дистанцирања ради 

сузбијања ширења ЦОВИД- 19 повећало употребу пластике (Кlemis и сар. 2020). Стога, већа употреба пластике 

током мера закључавања и боравка у кући служе као канал за контаминацију између патогена животињског и 

људског порекла - које повећавају ширење болести (Perri 2020). Постоје извештаји о преко милион синтетичких 

маски за лице и рукавица одложених на плочницима већ загађују градове (Еmili 2020). 

Локалне заједнице широм Србије пружале су подршку на много начина, укључујући донације и платформе за 

волонтирање које су окупиле неколико хиљада волонтера да, између осталог, подрже старије људе чије је кретање 

било у потпуности ограничено због успостављених мера физичког дистанцирања. Многа велика привредна 

друштва су самоиницијативно донирала средства за борбу против кризе или су донирала своје производе и услуге 

(УН Србија, 2020).  

Два су главна изазова у здравственом систему у Србији, која су постала јасна као резултат кризе: довољност јавног 

здравственог система да идентификује, изолује, тестира и лечи све случајеве ЦОВИД-19 који се појаве, као и да 

пронађе и стави у карантин одговарајуће контакте зараженихи способност српског здравственог система да 

удвостручи напоре и пружа редовне здравствене услуге, уз истовремено агресивно лечење и решавање ЦОВИД-19 

као свеобухватне националне здравствене кризе. Двадесет болница је одређено за прихват и лечење ЦОВИД-19 

пацијената широм Србије. Тешко је проценити у којој мери је поремећај у здравственим службама утицао на 

морбидитет или трендове морталитета у Србији. Једна од последица која ће вероватно произаћи из потпуне анализе 

утицаја на систем здравствене заштите у Србији је та што су пацијенти којима је у то време било онемогућено 

коришћење јавних здравствених служби често морали да се обрате приватним здравственим службама, што ће на 

крају додатно повећати оптерећење приватних домаћинстава због трошкова „из сопственог џепа“ (UN Србија, 

2020).  

Поред два главна изазова у здравственом систему која су претходно наведена, остали идентификовани изазови 

током првих шест месеци избијања епидемије обухватају: 

• Обезбеђивање довољне физичке инфраструктуре и капацитета радне снаге 

• Коришћење аналитике података за утемељено доношење одлука 

• Изазови у управљању отпадом 

Изградњом две нове болнице у Београду (Батајница) и Крушевцу, реконструкцијом здравствених установа у Врању, 

Пироту,Кикинди и Ћуприји, и испоруком ЛЗО,  а ои других основних залиха, идентификовани су неки кључни 

изазови у овој области – побољшање капацитета за тестирање, тражење контаката и епидемиолошка испитивања и 

ојача психо-социјална подршка здравственим радницима да би се смањили ризици од негативних утицаја на 

ментално здравље основних здравствених радника (UN Србија, 2020). 

До данас нису доступне информације о најпогођенијим групама, укључујући старосну, родну, социо-економску 

или географску дистрибуцију тестираних и потврђених случајева ЦОВИД-19 као и национални план приправности 
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није примењен, што значи да је недостатак јасно дефинисаних критеријума за доношење одлука створио окружење 

неповерења и довео до последичног замора грађана од рестриктивних мера забране кретања. Бољи подаци 

омогућиће јасније доношење одлука, чак и ако не постоје јасно дефинисани критеријуми за доношење одлука који 

би били обухваћени националним планом приправности (UN Србија 2020). 

Изазови у управљању отпадом: процењено је да је од марта до маја 2020. године произведено укупно 170,1 тона 

опасног заразног отпада из здравствених делат ности, што је преоптеретило капацитет система управљања отпадом 

за 20% (Тосовић С., 2020). 

Са стране активности владе Србије као одговор на пандемију ЦОВИД-19, обухватиле су фискалне и монетарне 

мере: ддлагање плаћања пореза и доприноса на плате најраније до почетка 2021, Директна плаћања привредним 

друштвима једнака минималној заради за предузетнике и мала и средња предузећа и субвенције до 50% минималне 

зараде за веће компаније, кредити по повлашћеним стопама и гарантне шеме фокусирани на мала и средња 

предузећа, пољопривредна газдинства и задруге и друге привредне субјекте чије је пословање суочено са ризиком 

и Директне једнократне уплате свим грађанима у износу од 100 ЕУР за све пунолетне грађане и додатних 34 ЕУР 

за пензије (оба износа у динарима) (УН Србија 2020).  

Непосредно реагујући на кризу у марту 2020. године, предузећа су отпустила углавном мушкарце (58.400 

мушкараца је изгубило посао током марта 2020. у поређењу са 2.500 жена), док је у другом кварталу 2020. године 

забележен супротан тренд (тада је у другом кварталу укупно 34.700 жена изгубило посао у поређењу са укупним 

повећањем од 1.500 нових радних места за мушкарце). 

Свакако, појава пандемије је негативно утицала на животну средину у смислу стварања великих количина маска за 

лице на на стазама и плажама у природи, због неправилног одлагања, водене екосистеме чиме је нарушено морско 

станиште у смислу нагомилавања неразградиву пластике (полипропилен) из маски за лице коју живи свет 

перципира као храну (Фарах 2020).  

У Милану (Италија), мере строгог закључавања довела је до пада генерисања комуналног отпада за 27,5%, што 

укључује 24,4% пада резидуалног отпада, смањена је количина отпада од папира и картона за 20%, смањена је 

количина стакленог отпада за 16,7%, смањење пластичног и металног отпада за 16,3%, кућног отпада од хране за 

14,4% и 80,5% смањења комерцијалног отпада од хране (АМСА 2020). Међутим, рециклажа отпада се повећала се 

за 1% у односу на 2019. годину истог периода, док су количине отпада у уличним кантама опале за 38,2%. У месецу 

затварања забележен је пад комуналног отпада од 16,65%, дакле са 282,3 хиљаде тона до 242 хиљаде тона у 

Каталонији (Шпанија). У Барселони стварање генерисање отпада је пало је за 25% због ограничења у туристичким 

и комерцијалним активностима. Папир, стаклена, картонска, органска и лагана амбалажа опала је за 20%, док је 

мешани отпад опао за 12% (АЦР + 2020). 

                                    

                        Табела 8.4 Процењена количина комуналног отпада за Александровац 
Врста отпада Састав отпада (%) Количина отпад (т/год.) 

Баштенски отпад 22,10 1629 

Остали биоразградиви отпад 23,37 1723 

Папир 4,88 360 

Картон 4,83 356 

Стакло 5,25  387 

Композитни материјали 0,91 66 

Метална амбалажа и остало 0,81 60 

Алуминијумске конзерве 0,47 35 

Пластични амбалажни отпад 5,24 386 

Пластичне кесе 9,01 664 

ХДПЕ пластика 2,13 157 

Текстил 5,46 402 

Кожа 1,21 89 

Пелене 4,81 355 

Фина фракција 9,51 701 

УКУПНО 100,0 7,371 

 

У конкретном случају за општину Александровац, укупна претпостављена количина биоразградивог комуналног 

отпада у референтној години (2018.) износила је 3,482 тоне.  
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Неопходно је познавање информација о количинама различитих фракција биоразградивог комуналног отпада не 

само за садашњи период, већ и за потенцијални транзициони период за имплементацију Директиве о депонијама. 

У ту сврху дефинисан је модел за предвиђање количине и састава биоразградивог отпада у општини Александровац 

до 2030. године, да би се могао предложити адекватан акциони план за смањење биоразградивог отпада. Модел је 

базиран на коришћењу вештачких неуронских мрежа, где су улазни параметри (просечна висина нето прихода у 

посматраној општини, укупан број становника и удео урбаног/руралног становништва) коришћени за пројектовање 

одговарајућих излазних вредности. Резултати моделовања, су приказани у табели 8.5. 

 

               Табела 8.5 Пројектована процена будућих количина комуналног чврстог отпада на  

               територији општине Александровац 
Година Укупна количина комуналног отпада (т/год) 

Референтна година 2018. 7.124 

2019. 7.213 

2020. 7.289 

2021. 7.371 

2022. 7.462 

2023. 7.558 

2024. 7.661 

2025. 7.757 

2026. 7.859 

2027. 7.965 

2028. 8.076 

2029. 8.193 

2030. 8.316 

 

Светска здравствена оргнизација (WХО) је 11.03.2020. прогласила пандемију корона вируса у свету, док је у 

Републици Србији проглашена епидемија корона вируса 20.03.2020. године. Од момента проглашења епидмије 

коронавируса у Србији, свакодневно се води статистика броја заразених, хоспитализованих, умрилх од последица 

коронавируса на нивоу Републике Србије и на нивоу Клиничких центара и COVID болница/центара у Србији.  

Количине опасног отпада које генеришу земље са високим приходима су у просеку до 0,5 кг опасног отпада по 

болничком кревету дневно док земље са ниским приходима генеришу у просеку 0,2 кг  (Healthcare wаsте, 2021). 

Истовремено, у земљама у развоју не постоји одвојено сакупљање опасног од неопсаног отпада, чиме се повећава 

количина опасног отпада услед контаминације (Падманабхан анд Барик, 2019) . 

На националном нивоу, количину медицинског отпада која се генерише по болничком кревету рачуна се: 

МW = Број активних случајева COVID-19 дневно x Мwgr (кг кревета дан-1) (1) 

где је Мwгр = стопа стварања медицинског отпад по килограму на дан по болницеком кревету, док је број активних 

случајева COVID 19 број хоспитализованих пацијената, не рачунајући умрле пацијенте и пацијенте који су се 

опоравили. На слици 8.1, приказен је график кретања заразених од почетка проглашења епидемије у Републици 

Србији до 11. фебруара (Б92, 2021). 

 

 
Слика 8.1 Број хоспитализованих пацијената и број пацијената на респиратору 
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Укупан број хоспитализованих пацијената заражених Covid-19 у посматраном периоду у Републици Србији је био 

920.640.  

 

                           Табела 8.6 Број заражених и број хоспитализованих пацијента у Србији 
Датум Број 

заражених 

Број 

хоспитализованих 

Прос број (%ечан) 

19-Апр 3900 445 11% 

15 јула 4858 392 8% 

28-Дец 9728 3163 33% 

8-Јун 457 69 15% 

29-Сеп 261 75 29% 

Просек 3840 828 19% 

 

На основу података за општину Александровац, током посматраног периода у просеку се годишње продукује 

минималну количину инфективног опасног отпада односно приближно 2,3 кг годишње. Ипак иако је количина 

инфективног отпада мала потребно је привремено складиштити инфективни опасан отпад у домовима здравља, а 

након тога и периодично транспортовати до најближе локације за третман инфективног отпада. Заштитне маске, 

потребно је сакупити и привремено одложити до коначног третмана. У дому здравља обављају се прегледи 

(тријажа). У зависности од здравственог стања пацијента, исти се упућује на болничко лечење или на кућно лечње. 

Пацијенти се упућују на болничко лечење ван општине Александровац. 

Према табели 8.6, у просеку се у Републици Србији дневно хоспитализовало 19% пацијената у поредјењу са бројем 

инфицираних, односно 51.463 пацијента током посматраног периода. Према доступним информацијама, током 

борбе против епидемије корона вируса употребљена је знатно већа количина заштитне опреме и средстава код 

грађана, али и у медицинским установама у којима је на дневном нивоу било измедју 1,5 и 2 килограма отпада по 

болничком кревету ( Padmanabha К  2019; Мihаi 2020). 

 

Медицински опасан отпад разврстан је у групу отпада 18 00 00 према Каталогу отпада. Управљање медицинским 

отпадом је скуп мера које обухватају сакупљање, разврставање, паковање, обележавање, складиштење, транспорт, 

третман или безбедно одлагање медицинског отпада. Поступање са медицинским отпадом дефинисано је 

Правилником о управљању медицинским отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 48/2019). Медицински отпад се мора 

сакупљати на месту настанка, разврставати опасан од неопасног отпада, односно различите врсте опасног 

медицинског отпада и одлагати у одговарајућу амбалажу прилагођену његовим својствима, количини, начину 

привременог одлагања, превоза и третмана. 

Основни циљ управљања медицинским отпадом је одвојено одлагања опасног од неопасног отпада, што се може 

постићи едукацијом радника и обезбеђивањем адекватних услова за такво раздвајање отпада. Потребно је 

спроводити: 

 Обуке медицинског особља за одвајање отпада, 

 Едукације и повећања активности инспекцијске службе. 

Све установе за здравствену заштиту и ветеринарске организације у којима настаје медицински отпад су дужне да 

израде планове управљања отпадом и именују одговорно лице за управљање отпадом у складу са Законом. 

Одговорно лице дужно је да води евиденцију о количинама медицинског отпада и податке о томе доставља 

Агенцији за заштиту животне средине. 

Старе лекове грађани могу да однесу у апотеке које су одређене и дужне да преузимају неупотребљиве лекове од 

грађана. Апотеке и здравствене установе дужне су да неупотребљиве лекове (лекови са истеклим роком трајања, 

расути лекови, неисправни лекови у погледу квалитета и др.) врате произвођачу, увознику или дистрибутеру ради 

безбедног третмана када год је то могуће, нарочито цитостатике и наркотике. 

 

8.2.2. Генерисане количине отпада током поплава 

 

Према матрици повезаности типа катастрофе са токовима отпада, током поплава ствара се отпад од вегетације, 

грађевински отпад, отпад из домаћинства, кабасте ствари из домаћинства, опасан отпад, опасан отпад из 

домаћинства, бела техника, земља, песак и муљ, аутомобии и трулеж. 
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Постоје различити фактори који могу да утичу на количину отпада која се генерише током поплаве. 

Кључно је да параметри који утичу на стварање отпада од поплаве су добро дефинисани и правилно се одражавају 

на природау поплаве (Chеn ет ал. 2007). Од фактора који могу да утичу на количине отпада које ће се генерисати 

су  

 животни стил, сеоски или урбани; 

 густина насељености; 

 врста зграде; 

 количина укупних падавина; 

 поплављено подручје; 

 дубина поплаве; 

 трајање поплаве; 

 трајање између тренутне и претходних поплава; 

 вредност поплавног земљишта; и 

 вредност мера заштите од поплава. 

 

Нису сви горе наведени параметри лако доступни за употребу у предиктивном моделу. На пример, тешко је 

квантификовање ефеката животног стила. Међутим, густину становништва може одражавати део животног стила 

и његов лако је приступити извору. Висока зграда сигурно ће бити мање погођени поплавом у поређењу са 

типичном двоспратницом кућа (Chеn ет ал. 2007). 

У оквиру овог плана коришћен је линеарни модел за процену количине отпада настале током поплава, и поменути 

модел може бити користан у планирању чишћења отпада након поплава. Модел је линеаран, и представља линеарну 

повезаност између генерисане количине отапада и фактора који допринесе генерисњу отпада. 

Модел преко кога се рачуна количина отпада настала током поплава је: 

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥1 + 𝑐𝑥2+𝑑𝑥3         (1) 

 

где је y- генерисана количина отпада у тонама, x1, x2, x3 су независне променљиве, густина популације 

(становник/км2), плавно подручје (ха, 10-2 км2), количина падавина (мм). Вредности а, б, ц и д су одоговарајући 

коефицијенти корелације (Цхен ет ал 2007). 

Убацивањем коефиецијената корелације у модел коначан изглед модела је: 

 

𝑦 = 31,044.2 + 5,52𝑥1 + 0.538𝑥2+73.2𝑥3       (2) 

 

Општина Александровац заузима површину од 386 км2, густина насељености је 63 становника по км2. У овом 

подручју, просечна годишња количина падавина је 647 мм. Најмање месечне вредности падавина јављају се током 

зимског периода (јануар и фебруар). Добија се да количина отпада која ће се генерисати током поплава изазваних 

падавинама је 16,872 тоне различитог отпада. 

 

8.2.3 Генерисање отпада током земљотреса 

 

Према матрици повезаности типа катастрофе са токовима отпада, током земљотреса генерише се Грађевински 

отпад и од рушења зграда, кабасти отпад из домаћинств, опасан отпад, опасан отпад из домаћинства, бела техника, 

земља, песак и муљ, аутомобил и трулеж. 

Постоји неколико модела на основу којих се могу проценити количине грађевинског отпада након земљотреса. 

Модели за процену количина отапада насталих након земљитреса, засновани на подацима по јединици становања, 

процени на основу запремине зграде изражене у м2 и процена на основу захваћеног подручја/површине.  

Према моделу по јединици становања укупан генерисани отпад израчунава се као збир броја кућа у свакој 

категорији (N) помножен са количином отпада (V, у маси или запремини по потреби). Према моделу засниваном 

на запремини зграде, користе се вредности површине стамбеног/колективног становања. За зграде различитих 

величина, техника процене запремине може бити најприкладнија. Ово се израчунава као тежина остатака 

комерцијалне зграде као трећина запремине подигнуте зграде У моделу заснованом на процени количине отпада 

на основу захваћеног подручја, Процене површине заснивају се на количини отпада на одређеној површини, било 

да је то површина зграде или земљиште. За зграде, количине отпада по јединици површине пода (у м²) могу се 

проценити на основу нивоа оштећења и врсте зграде. Процене ове површине могу се затим помножити са укупном 
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површином те зграде, нивоом оштећења и типом зграде. Ова техника је слична јединичним проценама, с тим што 

се уместо процена по згради (N) процене темеље на површини пода (А). 

У оквиру овог плана коришћен је модел процене количине отпада на основу запремине. Генерисана количина 

грађевинског отпада се рачуна по формули: 

 

Укупна количина (𝑡)=1/3 запремине зграде (𝑚3)     (3) 

 

Према последњем попису становништва у Србији, из 2011. Године (РСЗ, 2011) на територији општине 

Александровац, укупна површина изградјених станова износи 851,503 м2 односно укупан број станова је 10,897  . 

Према проценама наведеним горе, при јаком земљотресу биле би угрожене само зграде подигнуте пре 1964. године, 

а и од њих само би 10% претрпело озбиљна оштећења и било би неупотребљиво за коришћење. Према подацима 

РСЗ од 2011, на територији општине, до 1970. године изграђено је 3,201 станова, површине 250,129 м2. Количина 

отпада која би се генерисала износила би трећину од поменуте површине, 83,376 тона односно 10% зграда би 

претпрело озбиљна оштећења, било би укупно 8,337 тона грађевинског отпада  

 

8.3 ТОКОВИ ОТПАДА КОЈИ НАСТАЈУ ТОКОМ ОДАБРАНИХ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА 

 

На слици 8.2 је илустрован однос количина отпада који настају током различитих ванредних ситуација. Може се 

приметити да током земљотреса настају навеће количине отпада (8,341 тона) односно 10% зграда би претпрело 

озбиљна оштећења тако да настаје углавним грађевински отпад али се поред тога јављају и електронски отпад, као 

отпадни аутомобили (Табела 8.7).  

 

                               Табела 8.7 Количине и врсте отпада које настају током земљотреса 

Укупна 

количина 

отпада 

8,341  100% 

Грађевински 

укупно 
8,338  99.96% 

Врсте 

грађевинског 

отпада 

  
Procenat građevinskog 

otpada 

Шљунак 4,246  50.92% 

Цемент 1,703  20.43% 

Дрво 54  0.65% 

Стакло 576  6.91% 

Грнчарија 1,471  17.64% 

Метал 176  2.11% 

Алуминијум 54  0.65% 

Остало 58  0.70% 

Отпадни 

аутомобили 
2.83  0.0339% 

Електронски 

отпад 
0.37  0.0045% 
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                          Слика 8.2 Графички приказ токова отпада који настају током земљотреса 

 

Током пандемија на територији општине Александровац се јавља само опасан отпад из домаћинства, отпадне маске 

2,3 килограма годишње који је неопходно сакупити посебно, а накандно после привременог складиштења и 

третирати одговарајућим третманом.  

Током поплава најстају најмање количине отпада око 17,388 тона, а отпад је мешани и састоји се од био отпада, 

грађевиснког отпада, опасног отпада, електронског отпада, неорганског отпада и металног отпада. 

 

                                   Табела 8.8 Количине и врсте отпада које настају током поплава (тона) 

Укупна 

количина 

отпада 

17,388 100% 

неоргански 1,391  8% 

бела техника 2,260  13% 

опасан отпад 1,391  8% 

дрвеце/грнае 2,608  15% 

метал 1,913  11% 

градјевински        

отпад 7,825  45% 

   

 

 

                                 
                                 Слика 8.4 Графички приказ токова отпада који настају током поплава 
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На следећим сликама су приказани токови управљања отпqадом који настају током пандемија, земљотреса и 

поплава. 

На следећем дијаграму су приказан ток третмана отпада који настаје током земљотреса. 

 

               
                  Слика 8.5 Дијаграм тока третмана и одлагања отпадо који настаје током земљотреса 

 

Након земљотреса, веома је важно обезбедити локацију за привремено складиштење отпада који настаје, углавном 

инертан грађевиснки отпад, који се касније делимично може рецилклирати и поновно употребити, а вишак након 

тога трајно одложити на депонију.  

Остале врсте отпада као што су аутомобили, електронски отпад се третирају и наконг тога се одређена количина 

отпада може понвно користити, а остатак се трајно одлаже. 

На следећем дијаграму су приказан ток третмана отпада који настаје током поплаве. Опасан отпад, аутомобили, 

грађевински отпад, електронски отпад, као и био-отпад који су издвојени након прирвременог одлагања и 

складиштења, могу се даље третирати и након тога одређене количине се могу поновно користити, осим опасног 

отпада, док се неоргански отпад директно трајно одлаже на санитарну депонију. 

 

 
Слика 8.6 Дијаграм тока третмана и одлагања отпада који настаје током поплава 

 

Током пандемије настаје углавном медицински опасан отпад, као и опасан отпад из домаћинства који се након 

одвојеног сакупљања и привременог складиштења третира и након тога трајно одлаже. 
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Слика 8.7 Дијаграм тока третмана и одлагања отпада који настаје током пандемије 

 

 

8.4 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНЕ ОПРЕМЕ И АДМИНИСТРАЦИЈЕ  

 

Локалне самоуправе су у оквиру Локалних планова управљања отпадом идентификовале постојећу 

инфраструктуру, потребне промене у смислу инфраструктуре и опреме, као и процене трошкова односно 

инвестициона улагања како би се постигли дефинисани циљеви управљања отпадом на нивоу општине.  

У случају ванредних ситуција наведене доступне податке потребно је проширити у смислу пописа свих постојећих 

услуга које се пружају, постојећих и потенцијалних објеката за руковање отпадом, ресурса и особља (укључујући 

опасне материјале) и дефинисати детаљне критеријуме прихватања отпада и условима сагласности, оперативним 

капацитетом, укупним капацитетом и контакт подацима за св: 

• Постројења за рециклирање / сортирање 

• Постројења за руковање отпадом 

• Постројења за третман отпада (укључујући и опасни отпад) 

• Објекти за коначно одлагање / крајња употреба (укључујући чишћење депонија) 

• компаније које с баве рушењем 

• компаније које се баве транспортом и управљањем опасног отпада 

• компаније се тренутно баве транспортом отпада 

• остали субјекти који поседују ресурсе или залихе опреме које се могу користити и искористити у хитним 

случајевима. 

 

Обзиром да није могуће предвидети појаву инцидента, потребно је постићи начелне договоре са субјектима који 

могу помоћи у управљају отпадом у катастрофалним ситуацијама и дефинисати одговорности, чиме би се  

механизми и активности за поступање са отпадом у случају катастрофе били ефикаснији и учинковитији. Такође 

би требало извршити процену ризика на постојећим објектима како би се разумеле њихове рањивости у случају 

катастрофе. Као део одговора на катастрофе и управљање отпадом, потребно је израдити мапе које показују 

локацију сваког објекта за прихватање отпада, с тим што би ове мапе имале уграђене релевантне метаподатке (као 

што су критеријуми за прихватање депоније, услови сагласности, оперативни капацитет, укупан капацитет и детаље 

контакт особе) повезани са сваким објектом.  

  

Сакупљање и транспорт отпада потребно је свести на минимум односно смањити обим транспорта катастрофалног 

отпада и број руковања материјалом на минимум. Као део плаинрања сакупљања и транспорта отпада у случајевима 

катастрофа, јесте предходно наведена идентификација свих субјеката који располажу опремом и ресурсима којима 

се може успоставити систем сакупљања у оваквим ситуацијама. У циљу ефикаснијег одговора на катастрофу, 

потребно је идентификовати ограничења постојећег система сакупљања и транспорта на пример број доступних 

возила, број специјалозованих возила, капацитет тренутне флоте. 

Обезбеђивање додатних услуга и опреме потребно је урадити брзо уколико постоји потреба, што се може постићи 

споразумом између локалних заједница и других субјеката на територији локлне заједнице који могу пружити 

потребну услугу и помоћ у оваквим ситуацијама. Руте сакупљања треба идентификовати на начин да су постројења 
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за третман отпада одмах доступна у случају катастрофе. Такође у случају самог катастрофалног догађаја утврдити 

путеве који су погођени катастрофом, и наћи алтернативне руте са несметано функционисање, или одредити 

приоритете за поновно успостављање рута за сакупљање отпада. Према искуствима приликом катастрофалних 

догађаја, приоритет за сакупљање је отпад који потиче из болница, из разлога заштите јавног здравља. 

 

8.5 ИЗБОР ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 

 

С обзиром на то да ће капацитети постојећих постројења за управљање чврстим отпадом вероватно бити далеко 

премашени у случају катастрофе великих размера, потребно је извршити претходно планирање и промишљање о 

потенцијалним опцијама управљања отпадом: 

• разматрање доступних алтернативних опција одлагања 

• разматрање места за привремено складиштење 

• процена могућих утицаја и ризика на животну средину коришћењем сваке локације 

• испитивање алтернативних могућности рециклирања или поновне употребе 

• идентификовање потенцијалних капацитета сваког објекта или локације, као И број радника 

• успостављање меморандума о разумевању између локалних власти и добављача, где је то потребно 

• консултације са заједницом и припрема стратегија комуникације након догађаја у вези са привременим 

управљањем отпадом и улогом заједнице. 

 

Прелиминарне информације о процењеној штети могу да послуже као индикатор количина отпада које су се 

генерисале током катастрофе и којим је потребно управљати. Из ових информација локалне власти могу да одреде 

да ли су капацитети постојеће инфраструктуре (посторојења за рециклажу и депоније) довољни за збрињавање 

остатака насталих током катастрофалних догађаја. 

  

У случају да постојећи капацитети нису довољни, потребно је уколико је могуће, проширити капацитете за 

управљање отпадом тако да могу да прихвате отпад који је настао након катастрофе, превести отпад на удаљене 

локације које могу послужити као посредна локација за отпад, и путем рециклаже смањити количине отпада, 

идентификовати привремена складишта у близини локације депоније или слободни простор у кругу простројења 

за рециклажу.  

Привремена места за одлагање отпада су уобичајени алат који се користе у управљању отпадом од катастрофа јер 

пружају додатни простор за одвајање отпада на материјал који се може рециклирати и који се не може рециклирати 

и који стварају тампон за ублажавање притиска на постојеће објекте за управљање отпадом. 

 

Предлог изгледа привременог складишта дат је на слици 8.8. 

 
Слика 8.8 Изглед привременог складишта за одлагање отпада током катастрофалног догађаја 

 

Локација односно место за одлагање отпада обухвата простор за одлагање отпада, мобилно или стационарно 

постројење за рециклажу, место за одлагање рециклираног отпада и отпада који се даље транспортује на трајна 

места за одлагање. Отпад који улазу треба проверити и обезбедити да се одвекатно третирају. Сви материјали који 

се могу поново искористити требало би одвојити у неколико група: бетон, камење, метал, зелени отпад, остаци од 
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дрвета, бела техника. Такође, потребно је наведене материјале држати подаље од конатминицаје, лако би се могли 

максимално искористити и рециклирати. 

На следећој слици приказана је шема привременог одлагања отпада који настаје након земљотреса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8.9 Изглед привременог складишта за одлагање отпада који настаје током земљотреса 

 

Места за привремено одлагање и третман отпада треба кориситит у просеку 0-12 месеци од настанка катастрофе. 

Привремене локације за одлагање и третман отпада након употребе треба вратити у првобитно стање или 

претворити у парк, спортско подручје или у неку другу намену. Некада је довољно уклонити машине и остатке, док 

у другим случајевима ако ће локација бити коришћена у рекреативне сврхе итд.мора се урадити узорковање тла и, 

ако је применљиво, тла и воде. 

 

 

 

 

На следећој слици приказана је шема привременог одлагања отпада који настаје након поплава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Слика 8.10  Изглед привременог складишта за одлагање отпада који настаје током поплава 

 

У случају опасног медицинског отпада који настаје у мединциским установама, отпад се редовно третира као и 

иначе, а уколико не постоје довољни капацитети за третман, вишак отпада се одвози до најближег постројења за 

третман медицинског опасног отпада у Крушевцу. Опасан отпад који настаје у домаћинствима би требало да се 

Грађевински 

отпад 
Метални 

отпаци 

Простор за постројење за  рерациклажу 

Неоргански 

отпад 
Био 

отпад 

Улаз/Капија 

Простор за манервисање камиона, 

утоваривача и осталих моторних 

возила 

Електронс

ки отпад 

Опасан отпад 

у бурадима 

Простор за маневрисање 

камиона, утоваривача и осталих 

моторних возила 

Цемент Стакло шљунак и 

грнчарија 

Алумин

ијум 
Остаци 

од 

дрвета 

Мета

лни 

отпац

и 

Простор за постројење за рециклажу 

Аутомоби

ли 

Улаз/Капија 

Електрон

ски отпад 

Остали 

отпад 
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одвојено сакупља и периодуично транспортује до привремених складишта опасног медицинског отпада која морају 

бити наткривена и изграђена у складу са прописима који важе за одговарајуће производе). 

 

На следећој слици приказана је шема привременог одлагања отпада који настаје током пандемија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8.11 Изглед привременог складишта за одлагање отпада који настаје током пандемије 

 

На следећој слици приказан је предлог могуће локација за привремено складиштење отпада отпада који настаје 

током потенцијалних земљотреса и поплава на територији општине. 

Такодје као могућност складиштења отпада насталог током ванредне ситуације је и локација Регионалне депоније 

Расинског округа. 

Простор за маневрисање камиона, 

утоваривача и осталих моторних 

возила 

Неинфективни отпад и 

маске за лице 

Затворени простор (заштићен од 

спољашњег утицаја) за одлагање 

инфективног медицинског отпада 

Улаз/Капија 
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Слика 8.12 Предлог потенцијалне локације за привремено одлагање отпада који је настао током ванредне ситуација 

Зона 5 Александровац 
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Слика 8.13. Предлог потенцијалне локација за привремено одлагање отпада који је настао током ванредне ситуације 

Регионална депонија Срње општина Крушевац 

 

9.ФОРМИРАЊЕ ТИМА УЧЕСНИКА 

 

Управљање отпадом организује се на начин који не представља опасност по здравље људи и животну средину у 

складу са законом. Према Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 

- др. закон) субјекти надлежни за управљање отпадом су Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне 

самоуправе, Агенција за заштиту животне средине, стручне организације за испитивање отпада, невладине 

организације, укључујући и организације потрошача, други органи и организације, у складу са законом. 

Јединица локалне самоуправе својим актом одређује органе и службе надлежне за обављање послова. Јединице 

локалне самоуправе најчешће се удружују и врше поделу послова и одговорности ради остваривања заједничких 

циљева, планова и програма развоја у области заштите животне средине. Обављање комуналних делатности може 

се организовати за две или више јединица општина, односно насеља, под условима утврђеним законом и 

споразумом скупштина тих општина. Јединица локалне самоуправе ради остваривања својих права и дужности и 

задовољавања потреба локалног становништва оснива предузећа, установе и друге организације које врше јавну 

службу. 

Према Броwn ет ал. (2011) у случају земљотреса, важно је да су следеће организације у различитом степену 

укључене у процес планирања управљања отпадом од катастрофа: 

• Представници органа за одговор на катастрофе и обнову; 

• Оперативни представници за управљање отпадом (локалне власти, али је важно укључити индустрију тамо 

где је то потребно) 

• Представници компанија које се баве управљањем отпадом 

• Органи задужени за заштиту животне средине 

• Органи задужени за здравље и безбедност 

• Јавни здравствение институције 

• Надлежни органи и компаније које се баве производњом опасних супстанца 
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• Службе за спасавање (критичне инфраструктуре) (посебно у вези са радовима на рушењу) 

• Поморске службе (за случајеве цунамија и / или догађаја који испуштају остатке у морском окружењу) 

• Службе за транспорт 

• Службе за заштиту споменика културе, наслеђа и археолошких налазишта 

• Стране агенције (нпр. Међународне владине и невладине групе, ако постоје) 

• Представници локалне заједнице 

• Невладине организације 

 

Влада је одговорна за све аспекте управљања ванредним ситуацијама.У њено име, одговорност за планирање и 

спровођење превентивних мера, спремности, одговора на ванредне ситуације и отклањање последица истих, 

пренета је на заједничку активност надлежних органа државне управе, аутономних покрајина и јединица локалне 

самоуправе. Одговорности сваког од набројаних субјеката дефинисане су Законом о ванредним ситуацијама. (чл. 

9–15). 

На следећој слици је приказан блок дијаграм деловања и шема одговорности за општину  Александровац у случају 

поплава. 

                    
Слика 9.1 Блок шема тока одговорности и начина комуникације за општину Александровац током поплава 

 

Штабови за ванредне ситуације, јединице цивилне заштите, ватрогасно-спасилачке јединице, полиција, Војска 

Србије, и субјекти чија је редовна делатност заштита и спасавање, као и правна лица, Црвени крст Србије, Горска 

служба спасавања Србије, и удружења која су оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање. 

На следећој слици је приказан блок дијаграм деловања и шема одговорности за општину  Александровац у случају 

земљотреса. 

                 
Слика 9.2 Блок шема тока одговорности начина комуникације за општину  Александровац током земљотреса 
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На челу кризног штаба је Председник општине , а остали чланови су чланови по функцијама, чланови Градског 

већа, Директори јавних предузећа, начелници градских управа, директори јавних установа у општини. 

На следећој слици је приказан блок дијаграм деловања и шема одговорнсти за општину Александровац у случају 

пандемије. 

                    
Слика 9.3 Блок шема тока одговорности начина комуникације за општину  Александровац током пандемије 

 

У табели 9.1. приказани су институционални учесици у случају ванредних ситуација. 

 

Табела 9.1. Врсте, називи, контакт детаљи, одговорне особе за институционалне учеснике  

у случају ванредних ситуација 
Врста институције и 

фирме 

Назив фирме/установе/службе Контакт 

детаљи 

Одговорно лице службе 

ЈКП, приватне фирме 

које се баве 

управљањем отпадом 

- ЈКСП Александровац   Директори компанија и задужена 

лица за управљање отпадом  

Служба – сектор за 

ванредне ситуације 

(штабови за ванредне 

ситуације, јединице 

цивилне заштите) на 

нивоу локалне 

самоуправе 

Општински штаб за ванредне 

ситуације 

 Председник општине 

Александровац-командант штаба 

Ватрогасно спасилачка 

служба 

Ватрогасна јединица  Командир добровољног 

ватрогасног друштва 

Полицијска управа Полицијска станица 

Александровац 

 Командир полицијске станице 

Медицинске установе Дом здравља Александровац  Директор дома здравља 

Центар за социјални рад    

 

 

10.ПОСТУПАК УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ  

 

Избор опција за третман отпада након катастрофалног догаја не треба да укључује само трошкове већ и еколошке 

и инжењерске ризике. 

Потребно је свеобухватно разумевање процеса рециклаже након катастрофалног догађаја. Фактори као што су: 

ефекат вишка материјала на постојећим тржиштима за рециклажу; потреба за успостављањем тржишта након 

катастрофе (нпр. еколошка санација земљишта, мелиорација, добијање енергије из отпада и реконструкција 

стамбених делова); укључена логистика; дефинисање потреба за простором и повезана питања коришћења 
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земљишта; и економија рециклаже након катастрофе. Све горе наведене активности захтевају даље анализе како 

би се помогло планирању и одговору на катастрофе. 

Процес рециклаже зависи од следећих фактора : 

• Са повећањем количине отпада, повећава се потреба за рециклирањем новонасталог отпада  

• Са повећањем количине отпада, економска одрживост рециклирања вероватно ће се смањивати. 

• Како се количина отпада повећава, недостатак ресурса (пре свега радне снаге) вероватно ће ограничити 

капацитете за рециклажу. 

• Како се географски обим штете повећава, изводљивост рециклирања ће се вероватно смањити. 

• Географска изолација ће смањити вероватноћу да ће рециклажа након катастрофе бити изводљива. 

• Како се опасност по људско здравље повећава, изводљивост рециклирања опада. 

• Што је отпад више измешан т што је теже руковати њиме, то је мање изводљиво рециклирање. 

• Рециклирање зависи од доступности и релативних трошкова алтернативних опција управљања отпадом. 

• Механизми и политике финансирања морају узети у обзир индиректне трошкове, јер еколошки корисне 

опције попут рециклирања нису увек најмање скупа опција. 

• Проценити ниво свести јавности о значају рециклаже и узети у обзир могућност активног учешћа јавности 

у процесу рециклаже и поновне употребе отпада након катастофалног догађаја  

 

У оквиру локалних планова управљања отпадом дефинисани су циљеви управљања отпадом за регион и важно је 

да се они узму у обзир приликом планирања одговора након катастрофе.  

Пажњу је потребно посветити рециклажи и поновној употреби на месту настанка отпада након катастрофалног 

догађаја као и на местима где ће се отпад настао током катастрофалног догађаја рециклирали и поново искорисити. 

Раздвајање отпада на месту настанка је изводљива када постоји више отпада који потичу од порушних зграда и 

других  објеката. Генерално, што је отпад који је настао хетерогенији (више потешкоћа у руковању истим), то је 

мање вероватно да ће се сепарација на месту настанка бити ефикасна. Могућност ослањања на учешће јавности у 

раздвајању отпада на месту настанка (стамбеним објектима) опада како се повећава број расељених лица; међутим 

способност добављача да одвоје отпад (на стамбеним имањима) расте како се повећава број расељених лица. 

Одвајање отпада насталог током катастрофалног догађаја ван места настанка је потребно спровести у случајевима 

где постоје (физичке) опасности по људско здравље, јер се опасностима и ризицима који постоје по здравље људи 

и животну средину се може боље управљати одвајањем отпада ван места настанка. Такође смањује време потребно 

за рушење објеката на лицу места. Раздвајање ван места настанка зависи од приступа и доступности објектима за 

управљање отпадом, релативно близу погођеног подручја. Одвајање ван места настанка отпада омогућиће боље 

кретања камиона ако дође до поремећаја у путној мрежи. 

Такође треба узети у обзир еколошке ризике око раздвајања насталог отпада на месту настанка и изван њих. 

Чишћење што је више могуће на лицу места омогућава мање загађења и веће могућности за одвајање и поновну 

употребу предмета. Такође примери из праксе, да подстицање локалног становништва и пружањем могућности 

људима да остану да раде у том подручју док се оно опорави и повратак туризма, уместо да људи буду присиљени 

да напусте подручје у потрази за послом како би подржали своје породице. 

Еколошки стандарди, као што су степен рециклаже, употреба спаљивања на отвореном, критеријуми за прихватање 

отпада и прописи о одлагању често се спуштају како би се убрзао опоравак. Међутим, ризици или ефекти промена 

у еколошким стандардима морају се узети у обзир као део плана поступања у оваквим ситуацијама и као део 

одговора на катастрофалне догађаје пре него што се промене изврше. 

 

10.1 ПРВО ОБАВЕШТАВАЊЕ 

 

Отпад сам по себи не представља опасност по људско здравље и локално окружење. Отпад представља опасност 

по људско здравље или локално здравље окружење када су испуњена три услова:(1) отпад мора поседовати опасне 

карактеристик (тј. да је токсичан по здравље људи) или представљају опасност; мора постојати (2) рута или „стаза“ 

којом опасни отпад може (3) да утиче на „рецептор“, нпр. на пример особа или извор воде. Тамо где су присутна 

ова три елемента ризика, отпад може имати негативан утицај и мора се узети у обзир као потенцијални приоритет.  

У првих 72х од непосредног настанка/почетка катастрофе почиње се са активностима да спасу животи, ублажи 

патњу и олакшају акције спашавања. Било која друга разматрања у овој фази су секундарни приоритет.  

У период од 0-72х од почетка започињу активности који се односе на рангирање опасности користећи следеће 

кораке за идентификацију приоритета: 
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1. Идентификација проблеме са отпадом, одређивање географске локације отпада кроз владине изворе, 

географски информативни систем, вести и информације прикупљене од локалних агенција. 

2. Карктеризација отпада – Одређивање токова отпада и количина отпада, идентификација сметлишта, 

депоније кроз посете локацији и узорковање отпада, чак и ако је ово површно. 

3. Одредити на мапи локације отапда на оснвову горе наведених података за погођено подручје. Мапе ће бити 

неизоставно средство током целог процеса и може се ажурирати како информације постају доступне. 

4. Процена отпада- Утврдити где је присутан отпад тј где и ако постоји  „пут“ и „рецептор“. 

5. Урадити приоритизацију активности -  Сваки идентификовани ток отпада потрбно је: 

• Утврдити одговарајућа одлагалишта за одлагање различитих врста отпада сакупљених у ванредној 

ситуацији. Ако постоји доступно место за одлагање, требало по убрзаном поступку утврдити његова усклађеност 

са проценом утицаја на животну средину. Тамо где није доступно место за одлагање отпада, треба га 

идентификовати и успоставити. 

• Главне улице треба очистити да би се обезбедио приступ службама за трагање и спашавање и пружање 

помоћи 

• Сваки премештени отпад настао током катастрофалног догађаја треба, ако је могуће, оставити у подручју 

ванредне ситуације тј на месту настанка. Не би требало да буде одложен нигде другде пре одређивања одговарајућег 

места за одлагање 

• Сву расположиву опрема и ресурсе (субјекте) треба ставити у функцију одбране од катастрофе. Тачке 

(колица на један точак) и коњске запреге могу се користити тамо где багери, камиони немају приступ. 

• Ако су катастрофалним догађајем погођене болнице или клинике, у оквиру њих треба да се одвоји заразни 

и / или медицински отпад, одложити га посебно и транспортовати на привремена одлагалишта или постројења за 

њихов третман. 

 

На наредним сликама су приказане блок шеме за поступак управљања отпадом током ванредних ситуација у случају 

земљотреса и поплаве и пандемије. 

 

 
Слика 10.1 Блок шема са корацима и временском линијом управљања отпадом након земљотреса 
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Слика 10.2 Блок шема са корацима и временском линијом управљања отпадом након поплаве 

 

У наредном периоду, након 72х од катастрофалног догађаја, у року од неколико дана од катастрофе потребно је 

предузети следеће активности: 

1. Уколико у зони катастрофе остану људи потребно је сакупити њихов отпада из домаћинства и однети где 

постоји могућност могуће. 

2. У овој фази би требало да буде убрзана процена количина генерисаног отпада који је настао током 

катастрофе са циљем давања информација ради даљег доношења одлука. Поддаци не морају бити тачни и прецизни, 

али треба да пруже информацију о о статус отпада, способност локалних власти да решити ситуацију и 

идентификацију критичних места за коју је потребно тражити  међународну помоћ јер превазилазе локалне 

могућности и капацитете. 

 

Количине отпада које се генеришу током пандемије варирају, у зависности од броја хоспитализованих пацијената 

и инфицираних пацијента и самог тока епидемије/пандемије. У складу са ситуацијом, потребно је прилагодити 

однос/број сакупљања отпада. Инфективни отпад је потребно да се сакупи од стране овлашћеног лица који има 

дозволу за транспорт опасног отпада, а неинфективни отпад се сакупља од стране надлежног предузећа. 

              

 
Слика 10.3 Блок шема са корацима и временском линијом управљања отпадом током пандемије 

 

10.2 АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОСТИ СИТУАЦИЈЕ - ИДЕНТИФИКАЦИЈА КРИТИЧНО ПОГОЂЕНИХ 

МЕСТА И ОБЈЕКАТА, РАДНЕ СНАГЕ 

 

Након активности које су се спрведене у привих 72х од настанка катастрофе, потребно је одредити програм 

поступања и управљања отпадом, који ће се применити током фаза опоравка.  У току ове фазе идентификују се 
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критично погођена места и објекти, и процењу се неопходна радна снага која би даље радила на санирању 

последица катастрофе и генерисаног отпада.  

Такође и даље је потребно бавити се кључним питањима као што је локација одлагалишта за различите врсте 

отпада, рационализација логистике за сакупљање отпада, активности превоза и поновне употребе/рециклаже. Овде 

се напори надовезују на процену предходне фазе, првог обавештења, али је сада потребно ићи даље са нагласком 

на дугорочна решења. 

У оквиру анализе комплексности и даље треба радити процену количине отпад од катастрофе (обим отпада, 

локације, врсте отпада итд.). Даље је потребно одредити локације за средњорочно привремено одлагање и места за 

одвајање отпада за несортирани шут и комунални отпад. Ово може подразумевати надоградњу или побољшање 

тренутних депонија. Процените захтеве за затварање тренутних депонија ако ови представљају претњу по људско 

здравље. 

Након идентификације критично погођених места, припремити практичне савете и смернице за локално 

становништво, као привремена решења за минимизирање негативног утицаја на животну средину и минимизирања 

утицаја катастрофалног отпада на здравље. Спровести комуникациони план за погођене заједнице са фокусом на 

могућности (тј. поновну употребу и рециклажа), ризици (тј. ризици по људско здравље) и шеме сакупљања. План 

управљања медицинским отпадом у ситуацијама катастрофе може подразумевати изградња привремене 

спалионице за медицински отапад и развити посебан план за опасан отпад и његово  прикупљање и обрада 

(укључујући азбест).  

Све активности у оквиру идентификације критично погођених места, постребно је планирати уз консултацију 

погођене локалне заједнице, првенствено у вези питања које се односе на јавно здравље, отпад, доступност 

основних средстава за живот.  

Утврдите излазне стратегије и могућности примопредаје за планирани системи управљања отпадом од катастрофа 

оснивање. Излази из оваквих ситуација укључују податке и информације за израду програма управљања отпадом 

од катастрофа који ће се применити у фази опоравка. 

Процена комплексности ситуације обухвата и процену утицаја на животну средину, односно идентификацију и 

процену других објеката за управљање отпадом у или у близини подручја погођеног катастрофом, односно њихов 

утицај на животну средину. Да би се све планиране активности спроводиле, потребно је проценити локалне 

капацитете, након катастрофе, и идентификовати потребе за додатном помоћи. Помоћ може бити упућена од 

најближих локалних заједница које нису погођене катастрофом, или у неким случајевим и међународна помоћ 

одосно тимови експерата који имају предходно искуство у поступању у оваквим ситуацијама. 

Субјекти система заштите и спасавања су: -органи државне управе, органи аутономне покрајине и органи јединица 

локалне самоуправе; -привредна друштва, друга правна лица и предузетници (даље: правна лица); -грађани, групе 

грађана, удружења, професионалне и друге организације. Снаге заштите и спасавања су:штабови за ванредне 

ситуације, јединице цивилне заштите, ватрогасно-спасилачке јединице, полиција, Војска Србије, и субјекти чија је 

редовна делатност заштита и спасавање, као и правна лица, Црвени крст Србије, Горска служба спасавања Србије, 

и удружења која су оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање. 

За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама на територији општине образује 

се Општински штаб за ванредне ситуације. 

У случају земљотреса постији функција сеизмичког аларма, која захтева хитну реакцију после јаких земљотреса, 

намењена је првенствено функцији заштите становништва (смештена у Сектору за ванредне ситуације) и издаје се 

са циљем ублажавања социјалних и економских последица од оштећења изазваних јаким земљотресом. Цео 

поступак је аутоматизован и завршава се у року од 10 минута по догађању земљотреса. Листа за информисање је 

примерена јачини земљотреса и саставља се на основу критеријума величине магнитуде и географског положаја 

епицентра, а према логичкој шеми. 

За реаговање у случају земљотреса су на располагању ватрогасно – спасилачке јединице на нивоу општине , као и 

одређени број Добровољних ватрогасних друштава и субјеката од посебног значаја за ЗИС, која располажу 

средствима и обученим особљем за указивање прве помоћи, медицинско збрињавање и рашчишћавање рушевина. 

У случају епидемије, обавештења и препоруке се добијају на националном нивоу од кризног штаба, и у складу са 

њима се поступа на нивоу целе државе.  

У случају поплава, на територији општине одговорна је јединица локалне самоуправе на чијој се територији река 

налази.  

Такође, у Србији постоји систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања организује се ради 

откривања, праћења и прикупљања података о свим врстама опасности које могу угрозити људе, животну средину, 

материјална и културна добра. Субјекти тог система су: Служба 112, органи државне управе, полиција, Војска 
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Србије, привредна друштва, службе од јавног интереса и друга правна лица која се у оквиру своје редовне 

делатности баве осматрањем, евидентирањем, анализом и прогнозирањем одређених појава и стања у 

хидрометеорологији, сеизмологији, заштити од пожара и другим областима од значаја за заштиту и спасавање. 

Према Закону, Службу 112 чине Национални центар 112, оперативни центри 112, осматрачке станице и систем 

јавног узбуњивања. 

 

10.3 ПЛАНОВИ РЕАГОВАЊА ЛОКАЛНИХ ТИМОВА 

 

План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама обухвата планиране превентивне и оперативне мере за 

спречавање и умањење последица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа -удеса и катастрофа, као 

и снаге и средства субјеката система заштите и спасавања, њихово организовано и координирано ангажовање и 

деловање у ванредним ситуацијама у циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и 

обезбеђења основних услова за живот. План се израђује на основу процене угрожености, којом се идентификују 

извори могућег угрожавања, сагледавају могуће последице, потребе и могућности спровођења мера и задатака 

заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа. 

Приликом реагоања локалних тимова потребно је водити рачуна о начелу заштите и спасавања који се заснива се 

на праву свих на заштиту, солидарности, јавности, превенцији, одговорности, сарадњи и правовременом и 

усклађеном деловању субјеката система заштите и спасавања. Посебно је важно начело поступности при употреби 

снага и средстава које се своди на то да се у заштити и спасавању користе прво снаге и средства са територије 

јединица локалне самоуправе (даље: ЈЛС). У случајевима када због обима несреће односно угрожености, снаге и 

средства са територије ЈЛС нису довољне, надлежни орган обезбеђује употребу снага и средстава са територије 

Републике Србије. Полиција и Војска Србије употребљавају се за заштиту и спасавање ако расположиве снаге и 

средства нису довољне. 

 

10.4 КОМУНИКАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ТИМОВА ЗА РЕАГОВАЊЕ  

 

Руковођење у ванредним ситуацијама уређено је тако да се за координацију и руковођење заштитом и спасавањем 

у ванредним ситуацијама образују штабови за ванредне ситуације, и то: -за територију Републике Србије -

Републички штаб за ванредне ситуације, који образује Влада; -за територију аутономне покрајине -покрајински 

штаб, који образује извршни орган аутономне покрајине; -за територију управног округа -окружни штаб за 

ванредне ситуације, који образује Републички штаб за ванредне ситуације; -за територију града -градски штаб за 

ванредне ситуације, који образује скупштина града; -за територију општине -општински штаб за ванредне 

ситуације, који образује скупштина општине. Штаб чине командант, начелник и чланови штаба, а у градском и 

општинском штабу и заменик команданта штаба. Штаб образује, по потреби, помоћне стручно-оперативне тимове 

за специфичне задатке заштите и спасавања.  

Када у заштити и спасавању учествују јединице Војске Србије, њима командују њихове надлежне старешине, у 

складу са одлукама штаба за ванредне ситуације који руководи и координира заштитом и спасавањем.   

Снагама за заштиту и спасавање ангажованим у акцијама и операцијама у којима учествују и снаге Министарства 

унутрашњих послова (даље: Министарство), на територији за коју је проглашена ванреднаситуација, непосредно 

руководи надлежни орган Министарства. 

 

10.5 КООРДИНАЦИЈА СПОЉНЕ ПОМОЋИ НА НИВОУ ДРЖАВЕ 

 

У случајевима када због обима несреће односно угрожености, снаге и средства са територије јединице локалне 

самоуправе нису довољне, надлежни орган обезбеђује употребу снага и средстава са територије Републике Србије. 

Полиција и Војска Србије употребљавају се за заштиту и спасавање ако расположиве снаге и средства нису 

довољне. 

Када у заштити и спасавању учествују јединице Војске Србије, њима командују њихове надлежне старешине, у 

складу са одлукама штаба за ванредне ситуације који руководи и координира заштитом и спасавањем. Снагама за 

заштиту и спасавање ангажованим у акцијама и операцијама у којима учествују и снаге Министарства унутрашњих 

послова (даље: Министарство), на територији за коју је проглашена ванреднаситуација, непосредно руководи 

надлежни орган Министарства. 
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11. ПРОГРАМ ОБУКЕ 

 

Обука за управљање отпадом у случају емергентних ситуација би требало да изгради компетенције радника и 

волонтера за помоћ и побољшање припремљености и бржег времена реаговања на свим нивоима пре и после 

ванредних ситуација. 

Програми обуке за управљање отпадом током ванредних ситуација корисни су не само за побољшање техничких 

вештина радника и волонтера за пружање помоћи већ служе као ефикасна алатка  за управљање особљем и 

тимовима који се могу ангажовати током ванредних ситуација. 

Поред тога, такође треба побољшати координацију и приправност у случају ванредне ситуације, као и компетенције 

и доступност алата за управљање у ванредним ситуацијама. Дакле, да би се синхронизовале све различите јединице, 

потребна је анализа потреба за обуком. Анализа потреба за обуком је систематски процес спроведен пре 

дизајнирања програма обуке који укључује утврђивање потреба за обуком на организационом, оперативном или 

индивидуалном нивоу, идентификовање врсте обуке која је потребна и коначно идентификовање особа које треба 

обучити или преквалификовати. 

Обука је систематско стицање знања и вештина са циљем развијања компетенција неопходних за ефикасно 

извођење у радном окружењу. Обука се такође може дефинисати као кораци који се укључују у припрему и 

ублажавање. Сваки послодавац је обавезан да обезбеди обуку за особље, било у производној или услужној 

индустрији. 

Програм обуке за људски развој требало би да буде саставни део подстицања радника да буду стручњији и 

оспособљени да изврше задатке који су му је додељени. Кроз обуку запослени такође имају прилику да 

комуницирају и размењују идеје, искуство и знање са другим квалификованим послодавцима, што такође повећава 

ниво њиховог самопоуздања, а такође и даје додатну мотивацију за рад. 

Поплаве и земљотреси су честа појава поготово у неким деловима земље, а поплаве постају и неизбежне због 

климатских промена. Такође постоји и све већа учесталост епидемија. Имајући наведене чињенице у виду 

послодавци су ти који су одговорни за обуку и управљање активностима запослених током анредних ситуација и 

природних непогода. Правилна обука о томе како и шта треба радити током катастрофе пођеднако је важна као и 

ватрогасне вежбе. Новозапослене треба посебно упознати са стандардним оперативним процедурама сваке 

компаније током ванредних ситуација као што су пожари, поплаве, земљотреси и епидемије. Без обзира на радно 

окружење, попут хотела, инжењера и других, целокупно особље би требало да буде обучено како да се на адекватан 

начин ангажовсали, а такође и упознали са превентивним мерама. 

 

Национални тренинг центар за ванредне ситуације у свом саставу има Одељење за специјалистичку обуку и 

усавршавање СВС и Одељење за обуку цивилне заштите. 

Циљ Националног тренинг центра за ванредне ситуације је стандардизација и подизање обуке из области заштите 

и спасавања на виши ниво, у складу са законом и европским стандардима. 

Задатак Националног тренинг центра за ванредне ситуације је обука и оспособљавање припадника система заштите 

и спасавања и то: 

• запослених у Сектору за ванредне ситуације, 

• штабова  за  ванредне  ситуације   (Републички,   покрајински,   окружни, 

• градски и општински штаб за ванредне ситуације), 

• специјализованих јединица цивилне заштите, 

• органа привредних друштава и 

• других правних лица од значаја за заштиту и спасавање. 

 

Ради стицања потребних знања из области личне и колективне заштите, у Националном тренинг центру за ванредне 

ситуације, обучавају се и грађани. 

У Националном и регионалним тренинг центрима за заштиту и спасавање могу се обучавати и страни држављани, 

у складу са прописима, уз одговарајућу накнаду утврђену билатералним или мултилатералним уговорима. 

 

11.1 ПРИПРЕМЉЕНОСТ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Припремљеност за ванредне ситуације је иницијатива која има за циљ да повећа спремност и знање особља и 

заједнице. Настоји се побољшати укупна спремност за ванредну ситуацију или барем оне врсте природних непогода 

које ће се вероватно догодити на одређеном месту. 
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Према FEMA препоручена је индивидуална спремност до 72 сата. У Републици Србији је Национална стратегија 

за заштиту и спашавање (NSZS) главна смерница која уређује стратегију за унапређење ефикасне координације и 

интегрисаног приступа у изградњи културе превенције, заштите и јавне безбедности у заједници. Визија NSZS је 

стварање безбедног окружења за заједницу путем управљања катастрофама и одрживим развојем у 21. веку. 

Приоритет треба дати више на програмима јавне спремности усмереним на локалне заједнице у подручјима 

подложним катастрофама кроз тимску практичну обуку. 

 

11.2 АНАЛИЗА ПОТРЕБА ЗА ПРОГРАМОМ ОБУКЕ 

 

Постоји много је фактора који утичу на успех или неуспех програма обуке. Поред недостатка подршке руководства 

и става полазника, један од највећих разлога неуспеха је када се у погрешно време изводи неправилан тренинг за 

погрешног полазника. Овде процена потреба за обуком игра важну улогу у обезбеђивању успеха обуке. 

Спровођењем анализе потреба за обуком открива се где су и какви програми обуке потребни, ко претпоставља се 

ко ће бити уклучен у програме обуке и критеријуми програма обуке. 

Анализа потреба за обуком је систематски процес који се спроводи пре дизајнирања програма обуке који укључује 

утврђивање потреба за обуком на организационом, оперативном или индивидуалном нивоу, утврђивање врсте 

обуке која је потребна и коначно утврђивање ко су појединци који треба да буду обучени или преквалификовани.  

Промена акцента курса обуке заснива се на идеји да ће обука такође бити ефикаснија за сваког ученика када прво 

идентификују проблеме специфичне за Републику Србију, а затим проактивно проуче на који начин се решавају 

наведени проблеми. Неопходно је обезбедити обуку за оне који ће применити делове плана заштите и спашавања . 

Они који су одговорни за издавање упозорења морају бити обучени, као и они који ће бити одговорни за директне 

функције пружања помоћи и управљања отпадом. Обука не може бити једнократни догађај, а спровођење нових и 

ажурираних курсева обуке од суштинског је значаја. Тренинг треба да буде активан на сваки могући начин. Треба 

изводити стварне вежбе, као што су вежбе за евакуацију, као и обуке за управљање отпадом током ванредних 

ситуација. 

Иако су анализа и дизајн потреба за обуком уобичајени међу организационим активностима, важно је узети у обзир 

специфичне изазове у обављању ових активности за хитне оперативне центре. На пример, анализа потреба за 

обуком обично се одвија у контексту у којем се радни учинак може редовно посматрати. Ретка природа природних 

непогода и њихова сложеност и непредвид природа значи да се радни учинак не може посматрати. Сходно томе, 

потребни су нови приступи анализи потреба за тренингом и дизајну вежби. 

Јавност и радници у Републици Србији нису у обавези да пролазе кроз обуку за припремљеност на ванредне 

ситуације. Углавном је то због недостатка ресурса и спремности за похађањем обуке. Обука која је обавезна не 

обухвата основно знање о поступцима реаговања у ванредним ситуацијама. Иако поплаве и земљотреси у 

Републици Србији нису тако озбиљни као у другим деловима света, свест о овом питању није правилно адресирана. 

Ако појединац није прошао програм обуке, требала би да се одржи неформална обука како би добио преглед пре 

стварне обуке. То би могао бити разлог неких проблема са којима се суочавају на обуци на послу. Нови ученик 

треба да прође кратак курс, попут програма „приступ курсу“, пре него што буде могао да искористи програм обуке. 

Први корак би требао бити анализа потреба за обуком како би се утврдила почетна тачка за анализу појединачних 

потреба како би се одредила полазна тачка за појединца и обим обуке. 

Ефекат формалне обуке треба индивидуализовати да одражава стил учења. Неки људи преферирају да уче 

гледајући како други раде тај посао, а затим га прате. Други добро слушају и то постаје корак који користе да схвате 

концепт. Затим постоје они који практично искуство стичу вежбањем. Ако је познат преферирани стил запосленог, 

може се формулисати или дизајнирати формални програм обуке који ће испунити жеље корисника. Ако 

информације нису доступне, најбоља пракса би била дизајнирање програма који има различите стилове учења, 

попут играња улога, гледање филмова и тако даље. 

Сектор за ванредне ситуације нема довољно средстава за пружање обуке широј јавности о томе како се носити са 

ванредним ситуацијама пре и после догађаја. Током обуке за пружање помоћи током ванредних ситуација потребно 

је дистрибуирати разне алате, референце и опрему као припрему за раднике и јавност да се упознају са њима пре 

почетка обуке. Свака обука захтева довољан износ средстава како би се обезбедила неометана расподела материјала 

за обуку. 

Други важан фактор је незнање шире јавности у вези са ванредним ситуација  и контролом управљања, што може 

зауставити читав процес. То је такође питање које није озбиљно разматрано. Ово је можда због мале изложености 

и свести о програму обуке за управљање отпадом током ванредних ситуација. Недостатку такође може допринети 

неадекватна подршка других страна у промоцији програма. Сарадња између укључених страна је пресудна јер 
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помаже у развијању свести јавности о питању управљања отпадом током ванредних ситуација. Сарадња са разним 

странама сигурно може користити сектору за ванредне ситуације у припреми програма за управљање отпадом 

током ванредних ситуација како би се осигурало да програм обуке буде ефикасан. 

 

11.3 ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПОТРЕБЕ 

 

Организације имају своје потребе за обуком. Морају да примене тренутне стратегије и да управљају променама у 

унутрашњем и спољном окружењу. Са аспекта пословања, веома је важно изградити или утврдити стварну потребу 

због трошкова. Потребе појединца и организације треба да буду на истом путу да би се постигао исти циљ. 

У општини Александровац постоји потреба за спровођењем обуке о управљању опадом током ванредних ситуација 

за идентификоване учеснике у поглављу 4. 

Програм обуке је осмишљен да припреми људе да помогну не само себи, већ и својим породицама и комшијама 

похађањем обуке о приправности и одговору на ванредне ситуације. Програме обуке треба редовно прегледати и 

ажурирати како би се осигурало да је текући програм обуке веродостојан, практичан и релевантан за опасности 

специфичне за одређену локацију. Ако обука не испуњава услове или је застарела, нема сврхе је спроводити јер 

неће дати жељени ефекат као што се очекивало. Стога, да би се осигурало да се правилно обука одржи у складу са 

захтевом, анализа потреба за обуком је неопходна. 

Људи се могу обучавати или од куће или похађати посебан програм обуке. Организација мора да тежи да препозна 

потребу за обуком запослених и развојем вештина. Најважније је претварање технологије кроз људе у боље 

организационе перформансе. Вештине на радном месту односе се на стратешко оспособљавање и развој људских 

ресурса у развоју капацитета вештина радне снаге и постизању пословних циљева. 

 

11.4 ПРЕПОРУКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ 

 

Влада Републике Србије као и сецтор за ванредне ситуације би требало да раде заједно како би подстакли ширу 

јавност да учествује у програму за управљање отпадом током ванредне ситуације кроз низ промоција програма 

обуке. Такође би требало да се обуче радници у фокусираном подручју где се природне непогоде често јављају 

(плавна подручја, земљотеси епидемије). Наведена иницијатива такође побољшава знање и подиже свест радника 

о томе шта да раде у стварним ситуацијама. Осим тога, обука је такође у стању да побољша комуникацију у 

ванредним ситуацијама и истовремено изгради ефикасну приправност и одговор на катастрофе. 

Размена информација на свим нивоима друштва путем организовања симпозијума, радионица, семинара и обука 

може повећати интензитет свести и учешћа заједница у програму превенције и приправности на ванредне 

ситуације. Размена информација може задржати научене вештине ии утицати на спремност за суочавање са 

катастрофом. 

  

Акт о обавезној обуци трабало би да садржи делотворне и ефикасне препоруке за поједине учеснике:  

• Листа свих организација и институција које су укључене у стандарде вештина управљања отпадом током 

ванредних ситуација за које је одговоран надлежни орган (Поглавље 4),  

• Развијање аранжмана за извођење обуке која ће полазницима омогућити да достигну те стандарде , 

укључујући аранжмане.  

 

Обука не само да побољшава знање, вештине и понашања већ повећава свест о важности спремности током 

ванредних ситуација. Током обуке о приправности за ванредне ситуације, тренер се подстиче да користи 

вишеструке приступе образовним методама у изношењу садржаја као што су јавно предавање, семинар, радионице 

и обука како би се повећала свест учесника. 

Поред изграђене инфраструктуре и неопходне опреме, потребно је и стално јачање кадровског потенцијала, у 

смислу едукације и тренинга. 

У Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације је формиран Национални 

тренинг центар за ванредне ситуације који едукује и обучава припаднике професионалних и добровољних 

ватрогасно-спасилачких јединица, као и грађане који учествују у цивилној заштити. У Националном и регионалним 

тренинг центрима за заштиту и спасавање могу се обучавати и страни држављани, у складу са прописима, уз 

одговарајућу накнаду утврђену билатералним или мултилатералним уговорима.  

Од 2006.године, Америчка агенција за међународни развој (USAID) у оквиру Програма за планирање и реаговање 

у ванредним ситуацијама пружа техничку и материјалну помоћ како би Сектор за ванредне ситуације наставио да 
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пружа висококвалитетну обуку својим припадницима као и свим члановима штабова за ванредне ситуације на 

локалном нивоу. Тренутно 80 општина у Републици Србији учествује у програмским активностима током којих 

пролази вишемесечну обуку и стиче услове за сертификацију. 

Постоји потреба за спровођењем курсева који се односе на управљање отпадом током ванредних ситуација, тако 

да је препорука да се навдени курсеви за заинтересоване идентификоване учеснике у Националном тренинг центру. 

У сарадњи са другим службама и међународним организацијама, присутно је континуирано јачање кадровског 

потенцијала Републичког сеизмолошког завода кроз различите врсте обука, курсева и семинара.Такође, 

Републички сеизмолошки завод је, у циљу стварања услова за већу безбедност грађана Републике Србије и њихове 

имовине у случају земљотреса, организовао предавања у центрима за обавештавање са темом разумевања основних 

информација са терена о земљотресима. 

  

Државни службеници Републичког хидрометеоролошког завода, у циљу јачања капацитета, редовно учествују на 

курсевима, радионицама и обукама по програмима: 

– системи раног упозорења, телекомуникациони системи контрола, обрада и архивирање метеоролошких 

података у организацији Светске метеоролошке организације (СМО); 

– коришћење сателитских и радарских продуката у детектовању и прогнози опасних атмосферских појава у 

организацији Европске агенције за експлоатацију метеоролошких сателита (EUMETSAT) и Европске мреже 

националних метеоролошких служби; 

– коришћење и развој најсавременијих нумеричких модела који се користе за прогнозу (врло краткорочну, 

краткорочну, средњорочну и сезонску) опасних атмосферских појава у Организацији Европског центра за 

средњорочну прогнозу времена (ЕCSPV). 

У Институцијама које су идентификоване као учесници укључени у област управљања отпадом током ванредих 

ситуција неопходно је организовање програма обуке у складу са постојећим програмима обуке увођењем додатне 

области управаљања отпадом токо ванредних ситуација. 

 

12. УКЉУЧИВАЊЕ НЕФОРМАЛНОГ СЕКТОРА САКУПЉАЧА ОТПАДА  
 

Неформални сакупљачи отпада, најчешће Роми и Ромкиње, односно сакупљачи секундарних сировина живе испод 

доње границе сиромаштва, без социјалне и здравствене заштите, раде у нехигијенским условима, безадекватне 

опреме и заштите.Према подацима YUROM Центра, сакупљањем секундарних сировина у Србији бави се око 8000 

породица, од цега је једна четвртина радника млађих од 18 година. Просецан животни век сакупљаца знатно је 

краћи од просечног животног века остатка ромске популације и износи око 46 годин. Радни дан траје просецно 11 

сати.  

Тешке економске прилике и маргинализација, те врло често недостатак других опција за обезбеђивање 

егзистенције, у потпуности утичу и на сам процес сакупљања отпада од стране неформалног сектора и на 

перспективе даљег развоја ове приходовне активности. Осим тога, процес сакупљања није унапред организован и 

у великој мери има одлике стихијског сакупљања, Препреке које утичу на развој ове делатности и бољу сарадњу са 

неформалним сектором сакупљања отпада могу се поделити на следеце поткатегорије: 

• Институционалне препреке; 

• Финансијске препреке; 

• Организационе препреке. 

 

Слабо спровођење јавних политика које се односе на побољшање полозаја Рома сакупљача секундамих сировина, 

као  одредбе Закона о комуналним делатностима и Одлуке о одржавању чистоће. Ове препреке су умногоме 

скопчане са “политицком вољом” и нису биле директно погодене спроведеним пројектним активностима. 

Финансијске препреке су уз организационе свакако најозбиљније и њихово решавање представљало би решавање 

саме сржи проблема. С друге стране, сама чињеница да се ради о изузетно сиромашним грађанима подразумева да 

је макар за прво време неопходно обезбедити финансијску или техничку подршку. 

Такоде, велики проблем када је рец укључивање негормалног сектора у систем управљања отпадом представља 

цињеница да је неопходно обезбедити финансијска средства за набавку основног алата, резервних и потрошних 

делова. Као најпрактицније решење током трајања ванредних ситуација наметнуло се формирање заједницког 

формирања задруге, синдиката или неке врсте социјалног предузеца које би окупљало неформалне сакупљаче 

отпада и повећало њихову ефикасност и конкурентност. 
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Организационе препреке односе се пре свега на сам процес планирања руте коју један сакупљач треба да пређе у 

току дана. Наиме, услед непостојања извесности када је реч о тачкама које је потребно обићи током вожње (јер не 

постоје стални добављачи секундамих сировина), сакупљачи не планирају руту којом ће се кретати, већ она зависи 

искључиво од тога које сировине они могу да прикупе током вожње.  

Мреже сакупљача, који би заједно кроз Синдикат или друге иницијативе захтевали унапређење свог положаја и 

решавање неких од кључних проблема у овој области. У складу са Националном стратегијом за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња, потребно је подстицати локалне самоуправе да укључе индивидуалне сакупљаче 

секундарних сировина у легалне токове управљања отпадом. 

Да  би  се  смањио  негативан  утицај,  потребно  је  интегрисати  неформални  сектор  у  формални  сектор управљања 

чврстим комуналним отпадом организовањем радника неформалног сектора и додавањем вредности  

рециклираним  материјалима  пре  продаје  истих. 

Током ранијих природних непогода било је позитивних примера о укључивању неформалног сектора за сакупљање 

отпада током ванрдних ситуација. Механизми који су подстицали укључивање неформалног сектора су били 

финанскијске накнаде приликом ангажовања неформалног сектора за помоћ приликом сакупљања различитих 

врста отпада. 

С обзиром да неформални систем управљања комуналним чврстим отпадом и даље има значајну улогу у земљама 

у развоју, локалне самоуправе треба да размотре организацију и управљање тим системом како би га општинске 

институције боље регулисале и како би неформални сектора могао да се укључи у свим активностима управљања 

отпадом па и управљањем отпадом током ванредних ситуација. 

 

13. ПЛАН МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ  

 

13.1 ЕПИДЕМИЈЕ И ПАНДЕМИЈЕ 

 

13.1.1 Епидемије 

 

План превенције  

• Истицање значаја општих мера превенције вирусних инфекција на сајту Института за јавно здравље Србије 

и у медијима је од изузетног значаја у превенцији преношења вирусних инфекција у популацији.  

• Будући да су вирусне инфекције обољења које се може превенирати вакцинацијом, неопходно је сваке 

године пред сезону надзора над вирусним респраторним инфекцијама спровести озбиљну медијску кампању чији 

ће циљ бити промовисање имунизације не само у стручној јавности него и у општој популацији са истицањем свих 

предности високог обухвата имунизацијом свих становника који су у ризику од развоја компликација у случају 

оболевања од вирусних респираторних инфекција.  

• Активностима Комисија за болничке инфекције на свим нивоима здравствене заштите обезбедити да сви 

здравствени радници пред сезону појачане активности вирусних респираторних инфекција буду вакцинисани, као 

и да у оквиру рутинског рада буду препознате све ризичне категорије у складу са важећим Правилником о 

имунизацији ради спровођења вакцинације.  

• Увести рутинску проверу вакциналног статуса свих пацијената који се примају на болничко лечење, 

поготово на одељењима високог ризика (педијатријска одељења, одељења интензивне неге, хематолошка одељења, 

онколошка одељења, пулмолошке и кардиолошке клинике и др.) и свим невакцинисаним пацијентима препоручити 

вакцинацију код изабраних лекара Дома здравља.  

• Обезбедити довољне количине антивирусних лекова у терапији и хемиопрофилакси вирусних 

респираторних инфекција ради започињања лечења код свих лабораторијски потврђених случајева вирусних 

инфекција који су због тежине клиничке слике примљени на болничко лечење.  

• Обезбедити „резервне― смештајне капацитете на сваком болничком одељењу посебно ради изолације 

пацијената са сумњом на вирусну респираторну инфекцију и оних са лабораторијском потврдом присуства 

репираторног вируса. У недостатку просторних (смештајних) капацитета за ову намену, а у случају повећаног 

притиска на болничке капацитете, размотрити обезбеђивање једне или више клиника (нпр. дерматовенеролошка 

и/или офталмолошка) чији пацијенти по природи обољења не морају бити хоспитализовани за време 

најинтензивнијег ширења вируса у популацији Града (око 2 месеца).  

• Континуирано обавештавати општу јавност о актуелној епидемиолошкој ситацији током целе сезоне 

надзора и у складу са тим давати препоруке становништву. У ситуацији када је интензитет респираторних вируса 

у општој популацији висок са истовременом појавом интрахоспиталне епидемије на одељењу са 
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имунокомпромитованим пацијентима, може се размотрити привремено ограничавање посета, одлагање одржавања 

студентских и/или школских вежби и одлагање пријема нових пацијената из опште популације. Привремене мере 

ограничења на високо ризичним одељењима спроводити до периода када вредности индикатора показују силазни 

тренд активности и пад интензитета вируса у општој популацији у трајању од најмање две недеље надзора над 

вирусним инфекцијама, као и до евидентног одсуства новооболелих у болничкој средини у трајању од најмање две 

максимлане инкубације за вирус инфлуенце.  

• На свим нивоима здравствене заштите одредити одговорне особе за споровођење активности у вези са 

сезонском епидемијом. 

•  Израда планова активности са циљем минимизирања евентуалних последица апсентизма због вирусних 

респираторних инфекција на свим нивоима друштвеног живота Града (здравствени систем, предшколски и 

школски колективи, социјалне и јавне службе и др), чије је несметано фукционисање од виталног значаја за грађане. 

• Укључити санитарну инспекцију у послове инспекцијског надзора у вези са спровођењем свих мера 

препоручених од надлежног Института, а у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести.  

• Континуирано радити на подизању свести становништва о превенцији оболевања од вирусних 

респираторних инфекција. Пипремити материјале који су прилагођени различитим групама становника (женама, 

деци, особама са инвалидитетом и слично ) са правовременим инфромација о превентивним мерама заштите, 

описом симптома, корисним саветима и контактима институција. 

 

Реаговање  

Узимајући у обзир умерени ниво ризика, у епидемијама се мало може допринети на његовом сузбијању на нивоу 

опште популације, због чега је од изузетног значаја ранија припрема (вакцинација, лекови, расположиви болнички 

капацитети) на нивоу хоспиталних установа у циљу оптималне подршке оболелима од тежих форми обољења. 

Вирус инфлуенце се најефикасније шири у предшколским и школским колективима.  

У случају интрахоспиталних епидемија предузимају се све мере у циљу сузбијања епидемије која се шири 

респираторним путем:  

• стриктно спровођење општих-стандардних мера спречавања и сузбијања преношења инфекције 

респираторним путем (хигијена руку, маске, рукавице) уз чешће чишћење, дезинфекцију и проветравање 

просторија,  

• скрининг при пријему нових пацијента у болницу за време трајања епидемије и издвајање оних са сумњом 

на вирусну респираторну инфекцију у односу на пацијенте без симптома/знакова сличних обољења, 

• обезбеђивање просторија за изолацију оболелих и пацијената са сумњом на оболевање, 

• обезбеђивање ефикасне сарадње са националном лабораторијом за надзор над инфлуенцом у циљу добијања 

што ранијег лабораторијског резултата тестирања пацијената, 

• што раније увођење адекватне антивирусне и супортивне терапије оболелих уз обезбеђивање оптималног 

броја здравственог особља оспособљеног за реаговање у епидемији и адекватне медицинске опреме,  

• свакодневни пресек стања на одељењима у циљу разматрања што ранијег отпуста на кућно лечење свих 

пацијената чије стање не захтева даљи болнички третман,  

• удаљавање са посла здравственог особља са развијеним симптомима/знацима оболевања до оздрављења, 

односно најмање до 24 сата након нестанка повишене телесне температуре,  

• ограничење посета и пријема нових пацијената,  

• свакодневна комуникација са надлежном епидемиолошком службом ради стицања увида у тежину 

епидемије. Редовна и адеквтна комуникација са становништвом. Припрема материјала са корсисним 

информацијама и саветима. Осигурати партнерство са локалним организацијама цивилног друштва, посебно онима 

које раде директно са посебно угроженим становништвом (Роми, бескућници и слично).  

У случају избијања епидемија у другим колективима, мере сузбијања су сличне наведеним за интрахоспиталне 

епидемије, а специфичности спровођења мера одређују се у складу са врстом колектива и карактеристикама 

штићеника тих колектива. Надлежнима, али и општој јавности, потребно је што раније дати прву информацију о 

регистрованој епидемији унутар колектива, као и мерама које су предузете, односно о мерама које ће се предузети 

у циљу сузбијања епидемије. Смиривањем или престанком епидемије општа јавност мора бити упозната са 

информацијом о току и трајању епидемије и њеним последицама по здравље особа погођених епидемијом. 

Прецизнији подаци о апсентизму на територији свих колектива захваћених сезонском епидемијом могли би дати 

приближан увид у величину економског оптерећења на територији  

 

13.1.2 Пандемије 
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Активација и покретање Плана  

Акционим плановима за пандемију вирусне инфекције дефинишу се одговорности, организација, начин и линије 

комуникације, мере, задаци, људски и материјални ресурси (објекти, лекови, вакцине, опрема).  

- Све здравствене установе су у обавези да размотре своје акционе планове и прилагоде их актуелној 

ситуацији. Важно је имати једноставне планове и пратити процедуре за поступање које треба да буду са што мање 

разлика у односу на редовну праксу. План мора бити широко доступан свима (запосленима, пацијентима, 

волонтерима). 

- Институти/заводи за јавно здравље треба да обезбеде имплементацију и координацију активности кроз 

активирање рада окружних координационих тимова са свим здравственим установама и локалним самоуправама 

на својим територијама као и да изврше обнављање листа комуникације. 

- Локалне самоуправе треба упознати са епидемиолошком ситуацијом, мерама које се предузимају, као и о 

активностима и мерама које локална самоуправа треба да предузима зависно од развоја ситуације. 

- Неопходно је идентификовати постојеће капацитете и ресурсе и са локалним самоуправама размотрити 

могућности за ангажовање допунских људских и материјалних ресурса као и просторних капацитета у случају 

потребе. 

- Републичка санитарна инспекција треба да спроводи надзор над контролом примене планова за пандемију 

у здравственим установама. 

- Успотавити план комуникације са јавношћу. Неопходно је брзо, проверено и адекватно информисање 

становништва.  

 

Праћење ситуације и процена 

- Неопходно је појачати епидемиолошки надзор, и у случају постављања сумње на обољење успоставити 

дневно праћење случајева и контаката.  

- Успоставити хитно пријављивање сваког случаја сумње на обољење изазавано новим вирусом, у складу са 

Стручно-методолошким упутством за надзор над пандемијском вирусном инфекцијом, које израђује Институт за 

јавно здравље Србије и усваја Републичка стручна комисија за заразне болести.  

- Лабораторијско испитивање случајева сумњи на пандемијску вирусну инфекцију спроводити у складу са 

Стручно-методолошким упутством за надзор над пандемијским вирусним инфекцијама Института за јавно здравље 

Србије и расположивим капацитетима Националних Центара за инфлуенцу („Торлак―, Београд и Центар за 

вирусологију Института за јавно здравље Војводине, Нови Сад).  

- Детектовати угрожено становништво и збрињавати оболеле. 

- Направити базу података за праћење пацијената који су стављени под здравствени надзор  

- Информисати здравствене раднике о мерама које се предузимају, као и о мерама које ће се предузимати у 

случају неповољног развоја епидемиолошке ситуације. 

- Обезбедити телефонску линију у институтима/заводима и домовима здравља за помоћ грађанима и онлине 

подршку. Кроз партнерство са организацијама цивилниг друштва осигурати подршку за посебно угрожене 

категорије (Роми, бескућници.,..) 

 

Повезивање и сарадња са нездравственим службама Неопходно је успоставити сарадњу са следећим 

нездравственим службама:  

- службе за снабдевање животним намирницама 

- ватрогасне службе, полиција, друге државне службе и организације локалне самоуправе  

- службе за комуналне послове (водовод, канализација, уклањање смећа)  

- служба за погребне услуге  

- - центри за социјални рад  

- - хуманитарне и невладине организације  

- правна лица и приватне организације  

- академске институције 

- средства јавног информисања  

 

13.2 ЗЕМЉОТРЕСИ 

 

Превенција 
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Хазарди, природне опасности, у већини случајева не могу бити снижени. Сеизмичка опасност као део природне 

опасности, везана је за феномен природе на чији разарајући потенцијал људска активност не може да утиче. 

Тектонски покрети не могу бити заустављени никаквим силама. Сеизмички хазард се не мења током читаве 

геолошке историје. И поред чињенице да живимо у периоду највећег техничко технолошког и економског развоја, 

сведоци смо апсурда да се сеизмички ризик (штетни ефекти сеизмичке опасности на објекте, становништво, 

изграђену средину) перманентно повећавају.  

Сеизмички ризик представља вероватни исход интеракције најмање три елемента ризика:  

• Сеизмичког хазарда,  

• Повредљивости зграда, инфраструктурних објеката и становништва,  

• Изложености ове имовине у смислу њиховог инвентара и просторне расподеле у области истраживања. 

 

Концепт смањења сеизмичког ризика подразумева: утврђивање ризика и контролу ризика, односно управљање 

сеизмичким ризиком. Данас више него икада раније постоји потреба да управљамо сеизмичким ризиком, што нам 

омогућава да се штитимо од рушилачких дејстава јаких земљотреса са циљем да не дозволимо да нас деструктивно 

дејство будућег земљотреса надвлада и поприми обележја катастрофе. Хазарди, природне опасности, не могу бити 

снижени. Тектонски покрети се не могу зауставити никаквим силама, али се зато ефекти сеизмичке опасности на 

објекте, становништво и терен скоро увек могу смањити управљањем сеизмичким ризиком, било да  се ради о 

инжењерским или неким другим регулаторним мерама. 

Управљање сеизмичким ризиком упућује на: 

- дугорочно инвестирање у један цели комплекс интегративних и других аспеката смањења сеизмичког 

ризика; 

- оспособљавање заједнице да адекватно управља коришћењем земљишта; 

- доношење и контрола примене прописа о изградњи којима ће се заштитити зграде од рушења у случају 

земљотреса. 

Реаговање 

Осигурање потребних перформанси и континуиран рад кључних објеката (владиних центара, болница и школа), 

важних система виталне инфраструктуре (транспортних система за снабдевање и одлагање, брана, хидроцентрала), 

да заштити људе, имовину, природне ресурсе и екосистем у условима кризног окружења и најзад, да доведе у 

нормално стање и остале виталне функције заједнице одмах након земљотреса. Осигурати адекватно збрињавање 

становништва. Такође, успоставити стратегију комуникације са становништвом, правовремене информације, 

подршку за угрожене групе (пример стара и непокретна лица, особе са инавлидитетом). 

 

13.3 ПОПЛАВЕ 

 

Поплава уз Техничко технолошке опасности остаје можда и најдоминантнија и увек присутна опасност по 

територију општине Александровац и његове штићене вредности. 

С обзиром да је планска градња и превентива основ заштите од поплава можемо констатовати да је од најеће 

важности поштовати и придржавати се мера из ова два домена које прописује закон и струка. 

Директни узроци поплава најчешће су: падавине (киша и снег), појава леда на рекама, стање водостаја у време 

његовог пораста, меандрирање тока, појава клизишта и појава коинциденције великих вода. 

Најважнији индиректни узроци поплава су: промена климе на нашем географском подручју, величина и облик 

слива, густина речне мреже, рељеф и његове карактеристике, засићеност земљишта водом, стање водостаја 

подземних вода, степен пошумљености и начин обрађивања пољопривредних површина у сливу. 

Као посебан, а врло чест узрок, можемо навести људски фактор, односно: непридржавање одређених прописа 

(саобраћај аутомобила и трактора насипом на начин како то није предвиђено; одлагање смећа на косинама насипа 

и принасипским појасевима; својевољна изградња рампи за силаз и успон на насип; обрађују се делове насипа – 

принасипски појас и косину насипа), нередовно и недовољно чишћење наноса од стране надлежног водопривредног 

предузећа. 

Ради заштите људи, смањења штета и негативних друштвено – економских последица од штетног дејства вода 

спроводи се низ активности које могу бити инвестиционе (грађевинске) и неинвестиционе (административне, 

регулативне и институционале ). 

Главни циљ заштите од поплава је заштита људи и смнајење штете , што се постиже различитим мерама.Величина 

штете од поплава зависи од величине и вредности плавног подручја, и на основу тога се одређује повратни период 

за који се спроводи обдрана од поплава. Људска насеља су се одувек развијала уз обале река, о чему је писано у 
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претходним поглављима. Упоредо са развојем насеља расла је свест да се смањењем ризика од поплава повећава 

корист од воде и смањују штете по људе и друштвено економски развој. Мере и активности којима се тежи 

разумном смањењу штета од великих поплава могу се поделити на инвестиционе и неинвестиционе мере. 

  

Инвестиционе мере заштите од поплава: 

• Изградања одбрамбених и других насипа (локализациони, летњи), кејских и заштитних зидова ради 

спречавања директног изливања вода и њиховог продора у заштићена подручја; 

• Побољшање капацитета за протицај на речним деоницама (смањење рапвости, повечање протицајног 

профила, скраћење речног тока); 

• Задржавање дела поплавног таласа у резервисаним просторима једнонамнских или вишенаменских 

акумулација или ретензионих басена; 

• Редукција низводног протицаја скретањем дела полавног таласа у растеретне канале. 

 

Неинвестиционе мере заштите од поплава: 

Превентивне и оперативне мере представљају укупну делатност на смањењу негативних полседица поплава у свим 

фазама одбране од поплава. Најзначајнија превентивна мера је доношење и спроводјењње планова и правилника за 

одбрану од поплава којима се дефинишу обавеза и права свих учесника у одбрани од поплава.  

Опративне мере  заштите од поплава обухватју прогнозу наиласка полавног таласа, пренос информација на терен, 

обавештавање и узбуњивање надлежних органа и становништва у складу са унапред припремљеним планом. Овај 

план мора обухватити и евентуалну дислокацију становништва и покретних добара у случају наиласка екстремно 

великих вода. На речним токовима где се користе акумулације за заштиту од поплава раде се посебно опаративна 

упутства за управљање, ово је нарочито важно код вишенаменских акумулација; 

Регулативне и институционалне мере чини скуп мера које су дефинисане законом, прописима, уредбама или на 

други начин, којима се утврђује коришћење полавама угрожених подручја (формирање структуре угроженим 

подручјима, административне надлежности, организовање стручних слжби, функција надзора и предузимање мера 

ради поштовања законске регулативе). Ове мере имају највећи ефекат у планирању развоја на поплавом угроженог 

подручја,такође могу утицати на становништво и привреду који су већ лоцирани на угроженом подручју. Зонирање 

терена на онову степена угрожености од поплава је основна мера на коју се ослањају све остале мере за регулисање 

употребе терена. Засновано је на утврђивању степена и граница различитог нивоа угрожености који се израђава 

преко усвојене вероватноће појаве протицаја или водостаја који плави терен; 

Прописи који уређују намену терена којима се одређује начин коришћења терена и врста градње која је дозвољена 

(на пример најнижа кота дозвољеног објекта); 

Општински прописи регулишу врсте конструкција, начин грађења  и врсту материјала које је дозвољено користити 

у зависноти од степена угрожености; 

Мере солидарности за ублажавање последица од полава имају за циљ смањење штета које настају у току и након 

поплава услед поремећаја друштвено - економских услова. У ову меру делимично улази и противпоплавно 

осигурање, ако мера смишљене расподеле ризика од полава у времену и простору; 

Информисање и едукација кадрова и становништва је неопходан предуслов за ефикасно спровођење одбране од 

поплава. 

Ради ефикасног спровђења регулативно – институционалних мера, потребно је обезбедити ефикасност 

водопривредне инспекције и осталих надлежних органа. 

Нека уврежена мишљења у јавности које се односе на заштиту од поплава представљају препреке рационалном 

приступу решењима и одржавању постипнутог степена заштите, као на пример: 

Лажан осећај потпуне заштићености након изградње одбрамбених објеката; 

Неодговоран однос према објектима који имају функцију одбране од поплава (депоновање крупног отпада у 

коритима река, изградња у небрањеним подручјима, и друго). 

Како је у новије време опште прихваћено мишљење да се заштита од штетног дејства вода може обезбедити само 

комбиновањем инвестиционих и неинвестиционих мера, тежи се интегралном приступу “управљању плавним 

подручјима“ које се може дефинисати као сталан процес доношења одлука да ли и како потенцијано плавна 

подручја треба користити уз одређени (дозвољени) степен ризика. Овај приступ има за циљ да заштити људске 

животе и добра и очување или поновно успостављање природних функција и ресурса у оквиру плавног подручја. 

Интегрална стратегија управљања ризиком од поплава у речном сливу приказана је шематски на слици 13.1. 
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Слика 13. 1 Интегрална стратегија управљања ризиком од поплава у речном сливу , прилагођено на основу  УНЕЦЕ 

извештаја ) 

 

13.4 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ КОЈИ НАСТАЈЕ ТОКОМ ПРИРОДНИХ 

НЕПОГОДА И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА 

 

У овом делу студије приказан је ациони план за управљање отпадом током ванредних ситуација након пре и након 

природних непогода. Еколошки, економски, социјални и критеријуми за опоравак узимају се у обзир приликом 

стратешког планирања и ефикасног управљања отпадом који настаје током природних непогода. Израђени акциони 

план структуриран је у фазама превенције, приправности, уклањања и опоравка са временским оквиром, потребним 

ресурсима и одговорним лицима за сваку акцију. Кратки акциони план представљен је у табели 13.1. 

 

          Табела 13.1 Акциони план за управљање отпадом који настаје током ванредних ситуација  

          услед земљотреса, поплава и апандемија 
ФАЗА 

 

СТРАТЕГИЈА 

 

АКТИВНОСТ 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

ОПИС 

ПРЕВЕНЦИЈА Припрема политике 

управљања отпадом 

који настаје услед 

природних непогода 

током ванредне 

ситуације уз 

партиципативни 

приступ 

Формулација 

политике, стратегије и 

акционог плана за 

управљање отпадом 

који настаје током 

катастрофа (на нивоу 

државе) 

Процена катастрофалних догађаја; 

Преглед и припрема нацрта; учешће 

грађана и Консултације са 

заинтересованим странама; Одобрење; 

Ширење; Примена. 

Ревидирани закони 

(на нивоу државе) 

Процена и преглед; Нацрт закона; 

учешће грађана и Консултације са 

заинтересованим странама; Одобрење; 

Ширење; спровођење 

Процена и преглед; 

припрема нацрта; 

Консултације са 

заинтересованим 

странама; Одобрење; 

Ширење; 

Имплементација. 

 

СПРЕМНОСТ НА 

ОДГОВОР 

Спремност за 

интегрално 

управљање отпадом 

који настаје током 

катастрофа 

Процена отпада који 

настаје током 

катастрофа 

 • 

Додела средстава и 

мобилизација за 
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ванредне ситуације 

током катастрофа; 

Идентификација 

одговарајуће опреме и 

технологије; 

Куповина 

одговарајуће опреме и 

технологије; 

   

  Програми за изградњу 

капацитета 
 • 

Сигурно уклањање 

отпада 
 • 

 

 
  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

14. ЛИТЕРАТУРА 

 

Републички завод за статистику (РСЗ) (2021) Економска кретања у Републици Србији, 2020 (процена). Доступно 

на  

https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20201230-ekonomska-kretanja-2020/?s=090201 
Chen JR, Tsai HY, Hsu PC, Shen CC (2007) Estimation of waste generation from floods. Waste Management (27) 1717–
1724. 
MWH Stantec (2017) Report Disaster waste management planning.  
Републички завода за статисктику (2011) Попис становништва, домаћинстава, и станова 2011. у Републици Србији. 

Станови према врсти зграде. 

Health-Care Waste. Available online: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste  
Padmanabhan, K.; Barik, D. Health hazards of medical waste and its disposal. In Energy from Toxic Organic Waste for Heat 
and Power Generation;Woodhead Publishing: Cambridge, UK, 2019; pp. 99–118 
B92 (2021) Statistika COVID-19 u Republici Srbiji, https://www.b92.net/info/koronavirus/statistika.php  
UNEP/OCHA (2011) Disaster Waste Management Guideline, Joint UNEP/OCHA Environment Unit 
Brown, C., Milke, M., & Seville, E. (2011). Disaster Waste Management: a Review Article. Waste Management, 31, 1085-
1098. 
Brown C, Milke M., & Seville E (2011) International Journal of Integrated Waste Management, Science and Technology 
Paper – “Disaster Waste Management: a Literature Review Article”, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand. 
ACR+. (2020). Municipal waste management and COVID-19. Dostupno na https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-
management-covid-19#data_catalonia  
Klemeš, J. J., Fan, Y. V., Tan, R. R., & Jiang, P. (2020). Minimising the present and future plastic waste, energy and 
environmental footprints related to COVID-19. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 127, 109883. 
Owusu, P. A., & Asumadu, S. S. (2020). Investigating the cases of novel coronavirus disease (COVID-19) in China using 
dynamic statistical techniques. Heliyon, 6(4) 
Sarkodie, S. A., & Owusu, P. A. (2020a). Impact of meteorological factors on COVID-19 pandemic: Evidence from top 20 
countries with confirmed cases. Environmental Research 
Nzediegwu, C., & Chang, S. X. (2020). Improper solid waste management increases potential for COVID-19 spread in 
developing countries. Resources, Conservation and Recycling, 161, 104947 
Perry, W. (2020). Industry should not exploit COVID-19 to push more plastic pollution 
Emily, A. (2020). UBC researchers develop biodegradable medical mask. 
Farah, M. A. Y., Chow. (2020). Discarded coronavirus masks clutter Hong Kong’s beaches, trails 
AMSA. (2020). Waste management and cleaning services in Milan during COVID-19 
Asari M., Sakai S., Yoshioka T., Tojo Y., Tasaki T., Takigami H., Watanabe K. (2013) Strategy for separation and treatment 
of disaster waste: a manual for earthquake and tsunami disaster waste management in Japan, Journal of Material Cycles 
and Waste Management, 15, pp. 290–299, https://doi.org/10.1007/s10163-013-0154-5. 
Brown C., Milke M., Seville E. (2011) Disaster waste management: A review article, Waste Management, 31, pp. 1085–
1098, doi:10.1016/j.wasman.2011.01.027. 
Rown C. (2012), Disaster Waste Management: a systems approach, PhD Thesis, Department of Civil and Natural Resources 
Engineering University of Canterbury. 
UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS ENVIRONMENTAL EMERGENCIES 
SECTION (2011), Disaster Waste Management Guidelines, Published in Switzerland, January 2011 by the Joint 
UNEP/OCHA. 
Zhanga F., Caob C., Lia C., Liud Y., Huisingh D. (2019) A systematic review of recent developments in disaster 
wastemanagement, Journal of Cleaner Production 235, pp. 822-840, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.229. 
Закон о ванредним ситуацијама, Службени гласник РС”, број 111/09 

Brown, C., Milke, M., & Seville, E. (2011). Disaster Waste Management: a Review Article. Waste Management, 31, 1085-
1098 
Закону о управљању отпадом, Службени гласник РС, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 - др. Закон. 

Процјена ризика од катастрофа за Републику Хрватску;Влада Републике Хрватске 2015, 106-133. 

Процена ризика од катастрофа у Републици Србији, Министарство унутрашњих послова Републике Србије, 2017. 

https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20201230-ekonomska-kretanja-2020/?s=090201
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste
https://www.b92.net/info/koronavirus/statistika.php
https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#data_catalonia
https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#data_catalonia
https://doi.org/10.1007/s10163-013-0154-5
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.229


95 
 

T. Tabata, Y. Wakabayashi, P. Tsai, T. Saeki, Environmental and economic evaluation of pre‒disaster plans for disaster 
waste management, Waste Manag. 61 (2017) 386–396 
Agamuthu, P., Milow, P., Nurul, A. M. N., Nurhawa, A. R., Fauziah, S. H (2015) MPACT OF FLOOD ON WASTE GENERATION 
AND COMPOSITION IN  KELANTAN; Malaysian Journal of Science 34 (2) : 130-140 
United Nations Environment Programme (2020) Waste Management during the COVID-19 Pandemic From Response to 
Recovery 
Sarawut Sangkham (2020) Face mask and medical waste disposal during the novel COVID-19 pandemic in Asia, Case 
Studies in Chemical and Environmental Engineering 
Тосовић, С. (2020), Управљање инфективним медицинским отпадом у Србији, искуство током пандемије ЦОВИД-

19, у сарадњи са Заводом за јавно здравље, привремени наслов „Милан Јовановић - Батут“ (публикација се очекује 

у септембру 2020) 

Уједињење нације Србија (2020) Процена социо-економског утицаја ЦОВИД-19 у Републици Србији  

Florin-Constantin Mihai (2020) Assessment of COVID-19 Waste Flows During Emergency State in Romania and Related 
Public Health and Environmental Concerns. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 5439 
Бјелић, М., Лазаревић М. (2016) Финансијски аспекти елементарних непогода. Студија случајева поплаве у Србији 

2014. , Програм Уједињених нација за развој (УНПД) у Србији 

 

 


