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ИЗВОД
Већ неколико деценија се покушава осмислити квалитетан и одржив систем
управљања отпадом којим ће се спријечити, не само угрожавање животне
средине него и самог човјека односно његовог здравља. Настојања да се
количина отпада за одлагање смањи, те да се исти збрине на еколошки
прихватљив начин покренута су још седамдесетих година прошлог вијека
када су у Европској Унији донешене и прве конкретне законске одредбе. У
задњих тридесетак година осмишљено је и више техничко - технолошких
поступака за обраду различитих врста отпада, који су саставни дијелови
система управљања отпадом на нивоу појединих градова односно регија.
Проблем заштите и очувања животне средине се све више намеће као
императив и обавеза свих земаља, па тако и Босне и Херцеговине. Један од
важних проблема савременог друштва јесте настајање и збрињавање отпада
који се у развијеним земљама рјешава различитим, еколошки прихватљивим
методама, док се у мање развијеним земљама то питање још увијек ставља у
други план и не ријешава на системски и одржив начин. Обзиром на уређење
Босне и Херцеговине и надлежности ентитета, проблем управљања отпадом
је додатно усложњен.
Република Српска има своје законе и регулативу која третира ову област, а
локалне заједнице доносе своје стратешке и остале документе којима
планирају мјере у области управљања отпадом, у складу са важећом
легислативом. У Републици Српској је прихваћено успостављање регионалних
санитарних депонија, што подразумијева удруживање мањих општина са
чијих територија би се сакупљао о одвозио отпад.

Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац
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Општина Соколац је препознала проблем збрињавања отпада и у својим
стратешким документима, а у протеклом периоду важеће Стратегије
развоја општине Соколац 2013-2020. година, направљени су значајни помаци у
области управљања отпадом, што ће бити детаљније елаборирано у
наставку. Поред тога, донешен је и усвојен Локални еколошки акциони план
којим се питање комуналног отпада ставља у први план, када се говори о
квалитету животне средине.

Циљ Студије је да сагледа цјелокупно стање у области управљања отпадом
на подручју Сокоца, анализирају могућности и економска исплативост
увођења рециклажног раздвајања отпада и оснивања рециклажног дворишта,
те да конкретан приједлог мјера за управљање отпадом на подручју Сокоца, у
циљу очувања природних ресурса и животне средине.

Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац
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УВОД

Нагомилавање отпада представља један од крупних проблема наше
цивилизације, како са комуналног, тако и са еколошког, санитарног,
хидролошког и енергетског аспекта. Тачни подаци о количинама произведеног
отпада у Републици Српској не постоје. Претпоставља се да је општи тренд
повећања количине отпада исти као и у већини земаља свијета.
Мултидисциплинарност при управљању чврстим отпадом је неопходна и
реална у данашњим условима, јер неадекватно збрињавање може имати
негативан утицај на основне сегменте животне средине, тј. воду, ваздух и
земљиште, а самим тим и на здравље становништва.
Заштита и очување животне средине је важан сегмент сваког друштва.
Свједоци смо свакодневних настојања да се негативан утицај човјека на
животну средину сведе на минимум, што се рјешава кроз више различитих
аспеката, а један од њих је свакако управљање комуналним отпадом.
Постојећи систем сакупљања и депоновања отпада на територији општине
Соколац и шире, базиран је на неодрживој и застарјелој технологији и нееколошком концепту управљања.
Имајући у виду садашњи концепт, губици који настају пропадањем
вриједности помијешаних отпадних материја (смећа) усљед чега их није
могуће даље користити као сировину, непотребно оптерећавања животну
средину, стварање дивљих депонија у селима су само неке од посљедица
досадашњег начина управљања комуналним отпадом.
Да би се превазишло овакво стање потребно је учинити значајан искорак не
само ка увођењу нових система управљања отпадом, него и ка подизању
еколошке свијести становништва и унапређењу материјално – техничких
могућности ЈКП „Соколац“.
Нови систем управљања отпадом слиједи потребне еколошке критеријуме али
има и своју економску оправданост што има упориште и у закону о управљању
отпадом Републике Српске („Службени Гласник Републике Српске“ бр.
111/13).
Овом Студијом ће се извршити идентификација тренутног стања на подручју
општине Соколац у домену сакупљања и одлагања отпада, стања
инфраструктуре, броја и величине дивљих депонија, те неопходних

Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац
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материјално – техничких услова и капацитета потребних за унапређење
постојећег и увођење интегрисаног сакупљања комуналног отпада.
Студија ће бити основа за планирање будућих корака и инвестиција
усмјерених ка унапређењу управљања отпадом, смањењу ризика по животну
средину и здравље људи, успостављању потребне инфраструктуре за увођење
интегрисаног управљања отпадом, те смањењу количина комуналног отпада уз
ефикасније кориштење ресурса.

Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац
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ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ НА
НИВОУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

2

Имајући у виду уређење Босне и Херцеговине, према Уставу све надлежности
које нису изричито дефинисане као надлежности БиХ, у искључивој су
надлежности ентитета. Област заштите животне средине која обухвата и
управљање отпадом се налази у надлежности ентитета и Брчко Дистрикта. На
нивоу Босне и Херцеговине функционишу министарства која се дијелом баве и
питањима заштите животне средине. Тако нпр. у оквиру Министартсва
спољње трговине и економских односа БиХ, функционише Сектор за природне
ресурсе, енергетику и заштиту животне средине и састоји се од четири одсјека:
-

одсјек за заштиту животне средине;
одсјек за водне ресурсе и туризам;
одсјек за енергетику;
одсјек за имплементацију пројеката.

Поред тога, питањима животне средине се баве и Министарство спољњих
послова БиХ, Дирекција за европске интеграције али у области склапања
међународних споразума, док се преузимање међународних обавеза може
вршити и на нивоу ентитета, али уз предходну сагласност Парламентарне
скупштине БиХ.

3

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ НА
НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Република Српска је донијела и усвојила низ значајних закона и подзаконских
аката из области заштите животне средине, у оквиру које је рјешавано и
питање управљања отпадом. Животна средина и екологија су у надлежности
Министарства просторног уређења, грађевинарства и екологије Републике
Српске, али су и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Министарство локалне управе и самоуправе, Министарство индустрије,
енергетике и рударства и Министарство за економске односе и регионалну
сарадњу дијелом надлежни за ове области.
Питањима заштите животне средине се бави и Фонд за заштиту животне
средине и енергетску ефикасност Републике Српске, који је основан као
правно лице са јавним овлашћењима, чија су права, обавезе и одговорности
утврђене Законом о Фонду и финансирању заштите животне средине
Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац
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Републике Српске1, Статутом Фонда и другим прописима. Дјелатност Фонда
обухвата послове у вези са прикупљањем средстава, као и финансирањем
припреме, провођења и развоја програма, пројеката и сличних активности у
подручју очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређивања животне
средине, те у области енергетске ефикасности и коришћења обновљивих
извора енергије.
Закон о управљању отпадом Републике Српске2

3.1

Овим Законом уређују се:
-

врсте и класификација отпада,
планирање управљања отпадом,
субјекти управљања отпадом,
одговорности и обавезе у управљању отпадом,
организовање управљања отпадом,
управљање посебним токовима отпада,
поступак издавања дозвола,
прекогранично кретање отпада,
извјештавање о отпаду и база података,
финансирање управљања отпадом, надзор, као и друга питања од
значаја за ову област.

Циљ овог закона је да се обезбиједе и осигурају услови за:
-

-

1

2

управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и
животна средина,
превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и
рационалним коришћењем природних богатстава, као и отклањање
опасности од његовог штетног дејства на здравље људи и животну
средину,
поновно искоришћавање и рециклажу отпада, издвајање секундарних
сировина из отпада и коришћење отпада као енергента,
развој поступака и метода за одлагање отпада,
санацију неуређених одлагалишта отпада,
праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада и

„Службени гласник Републике Српске", број 117/11
"Службени гласник Републике Српске", бр.111/13

Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац

10

Март, 2016. године

-

Студија о утицају на животну средину

развијање свијести о управљању отпадом.

Управљање отпадом врши се на начин којим се обезбјеђује најмањи ризик по
угрожавање живота и здравља људи и животне средине, контролом и мјерама
смањења:
-

загађења вода, ваздуха и земљишта,
опасности по биљни и животињски свијет,
опасности од настајања удеса, експлозија или пожара,
негативних утицаја на предјеле и природна добра
вриједности и
нивоа буке и непријатних мириса.

посебних

Према овом Закону управљање отпадом заснива се на сљедећим начелима:
-

начело избора најпогодније опције за животну средину,
начело близине и заједничког приступа управљању отпадом,
начело хијерархије управљања отпадом,
начело одговорности и
начело “загађивач плаћа”.

Врсте отпада у смислу овог закона су:
-

комунални отпад (кућни отпад),
комерцијални отпад и
индустријски отпад.

Отпад се разврстава према каталогу отпада који представља збирну листу
неопасног и опасног отпада према мјесту настанка, поријеклу и према
предвиђеном начину поступања. Управљање комуналним отпадом из
домаћинстава у Републици Српској се састоји од најмање три основне фазе:
-

скупљање на мјесту настајања отпада (најчешће близу стамбених
објеката или на заједничкој локацији гдје се налази више контејнера);
транспорт од подручја сакупљања отпада до мјеста за третман и
одлагање возилима за сакупљање;
одлагање на депонијама.

Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац
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Остали Закони који третирају област животне средине и управљање
отпадом у Републици Српској

3.2
-

Закон о заштити животне средине ("Службени гласник Републике
Српске", бр.71/12)
Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник Републике Српске",
бр.124/11)
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине
("Службени гласник Републике Српске", бр.79/15)
Закон о Фонду и финансирању животне средине ("Службени гласник
Републике Српске", бр.117/11)
Подзаконски акти у управљању отпадом

3.3
-

-

-

-

-

-

Правилник о допуни Правилника о врстама отпада и дјелатностима
управљања отпадом за које је потребна дозвола („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 3/07);
Правилник о условима за пренос обавеза управљања отпадом са
произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање
отпада („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/05);
Правилник о финансијским гаранцијама којима се може осигурати
прекогранично кретање отпада („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 86/05);
Правилник о врстама отпада и дјелатностима управљања отпадом за
које је потребна дозвола („Службени гласник Републике Српске“ бр.
39/05);
Правилник о садржају плана прилагођавања за постојећа постројења и
уређаје за дјелатности управљања отпадом и активностима које
предузима надлежни орган („Службени гласник Републике Српске“ бр.
39/05);
Правилник о управљању медицинским отпадом („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/06);
Уредба о листама отпада и документима за прекогранично кретање
отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 86/15);
Уредба о допунама Уредбе о накнадама за оптерећивање животне
средине амбалажним отпадом („Службени гласник Републике Српске“,
број 76/15);
Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац
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Правилник о методологији прикупљања податка о отпаду и њиховој
евиденцији („Службени гласник Републике Српске“, број 71/15);
Обрасци за евиденцију отпада (Саставни дио Правилника о
методологији прикупљања податка о отпаду и њиховој евиденцији);
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења
и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за
добијање енергије („Службени гласник Републике Српске“, број 61/15);
Правилник о начину складиштења, паковања и обиљежавања опасног
отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 49/15);
Правилник о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих
дозвола за управљање отпадом („Службени гласник Републике
Српске“, број 43/15);
Правилник о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом
(„Службени гласник Републике Српске“, број 43/15);
Правилник о садржини програма мјера са динамиком прилагођавања за
рад постојећих депонија („Службени гласник Републике Српске“, број
41/15);
Уредба о управљању амбалажом и амбалажним отпадом („Службени
гласник Републике Српске“, број 36/15);
Систем класификације и означавања амбалажних материјала (Саставни
дио Уредбе о управљању амбалажом и амбалажним отпадом);
Извјештај произвођача увозника пакера пуниоца и испоручиоца
(Саставни дио Уредбе о управљању амбалажом и амбалажним
отпадом);
Уредба о одлагању отпада на депоније („Службени гласник Републике
Српске“, број 36/15);
Уредба о измјенама и допуни Уредбе о накнадама за оптерећивање
животне средине амбалажним отпадом („Службени гласник Републике
Српске“, број 36/15);
Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово
попуњавање ("Службени гласник Републике Српске", број 21/15);
Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству
за његово попуњавање ("Службени гласник Републике Српске", број
21/15);
Правилник о престанку важења Правилника о транспорту опасног
отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 21/15);
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Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада
("Службени гласник Републике Српске", број 19/15);
Правилник о обрасцу захтјева за издавање дозволе за скадиштење,
третман и одлагање отпада ("Службени гласник Републике Српске",
број 18/15);
Уредба о накнадама за оптерећивање животне средине амбалажним
отпадом ("Службени гласник Републике Српске" број 101/12 и 38/13);
Правилник о начину управљања отпадним гумама ("Службени гласник
Републике Српске" број: 20/12).
Подзаконски акти у области заштите животне средине

3.4
-

-

-

-

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник
Републике Српске", бр: 124/12);
Уредба о успостављању републичке мреже мјерних станица и мјерних
мјеста ("Службени гласник Републике Српске", бр: 124/12);
Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха ("Службени
гласник Републике Српске", бр: 124/12);
Правилник о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и
побољшање квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике
Српске", бр: 3/15) и Образац Извјештаја о мјерењу емисија загађујућих
материја у ваздух;
Правилник о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола
("Службени гласник Републике Српске", бр: 28/13);
Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад
само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике
Српске", бр: 124/12);
Правилник о пројектима за које се спроводи процjена утицаја на
животну средину и критеријумима за одлучивање о обавези
спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину ("Службени
гласник Републике Српске", бр:124/12);
Правилник о условима за обављање дјелатности из области заштите
животне средине ("Службени гласник Републике Српске", бр: 28/13);
Упутство o садржају студије утицаја на животну средину ("Службени
гласник Републике Српске", бр:108/13);
Уредба о постепеном искључивању супстанци које оштећују озонски
омотач („Службени гласник Републике Српске“ бр. 94/05);
Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац
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Правилник о граничним вриједностима квалитета ваздуха („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 39/05);
Правилник о мониторингу квалитета ваздуха („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 39/05);
Правилник о емисији испарљивих органских једињења („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 39/05);
Правилник о условима за рад постројења за спаљивање отпада
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 39/05);
Правилник о ограничењу емисије у ваздух из постројења за спаљивање
биомасе („Службени гласник Републике Српске“ бр. 85/05);
Правилник о начину успостављања и управљања информативним
системом за заштиту природе и систему праћења („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 85/05);
Правилник о методологији и начину вођења регистра постројења и
загађивача ("Службени гласник републике Српске" бр. 92/07).
Просторни план Републике Српске до 2025. године

3.5

Према овом документу област управљања чврстим отпадом карактерише
споро увођење одрживог интегралног система управљања и достизање
европских стандарда. У Републици Српској од 2003. године до данас остварен
је значајан напредак који се огледа у сљедећем:
-

реализација и изградња регијских санитарних депонија,
затварање и санирање одређеног броја нелегалних одлагалишта,
доношење закона и проведбених подзаконских аката у овој области.

Сакупљени комунални отпад се одлаже на двије регијске санитарне депоније
(Бањалука и Бијељина) и на локалне или општинске депоније, од којих је
већина њих на неадекватним локацијама и технички неопремљена.
Процијењена количина произведеног комуналног отпада по становнику у
2011. години износила је 267 kg. Општине не посједују тачне податке о броју
'дивљих' одлагалишта отпада. Претпоставка је да се у Републици Српској
налази око двије стотине таквих одлагалишта отпада, од којих се многа
континуирано уклањају у редовним акцијама или пилот пројектима.3 У
3

Институт за грађевинарство – ИГ (2010): Идентификација, категоризација и израда базе
података локалних и дивљих депонија на територији Републике Српске, Фонд за заштиту
животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.
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Републици Српској не постоји организована берза отпада и недовољно је
заступљено сакупљање рециклабилног отпада у сврху рециклаже и поновне
употребе. Рециклирање комуналног отпада ограничено је на неколико урбаних
средина, у којима је обезбијеђена инфраструктура за селективно прикупљање
појединих врста отпада (папир, картон, метал).
Основни циљ у управљању отпадом је успостављање одрживог
интегрисаног система управљања отпадом и достизање европских
стандарда, из којег произилазе сљедећи оперативни циљеви:
-

Усаглашавање правних аката са европском регулативом;
Даље уређивање и активирање планираних регијских депонија;
Формирање и активирање трансфер станица, гдје би се одвијало
селективно сакупљање отпада и рециклажа;
Управљање посебним токовима отпада и опасним отпадом, као и
опремање локација за његов третман, чување и трајно одлагање;
Стимулисање и укључивање приватног сектора у оквирима
интегралног система управљања отпадом;
Успостављање мониторинга и даља едукација грађана;
Ефикасније рјешавање проблема и третмана течног отпада у
насељеним мјестима, индустрији и саобраћају;
Санација и затварање нехигијенских депонија ‐ сметљишта, са
обавезном ревитализацијом простора.

Концепција увођења одрживог система управљања отпадом дефинисана је
Стратегијом управљања чврстим отпадом у Босни и Херцеговини, која је у
Републици Српској усвојена 2000. године. Националном стратегијом и
Просторним планом Републике Српске предложено је осам регијских цјелина
(Бањалука, Приједор, Мркоњић Град, Бијељина, Добој, Фоча, Гацко и
Зворник) за изградњу регијских санитарних депонија за одлагање комуналног
отпада, а према процјени количина комуналног и комерцијално‐индустријског
отпада до 2020. године, што значи 1.682.460 тона/годишње, са предвиђеном
стопом стварања отпада по глави становника око 3% годишње током цијелог
раздобља. У оквиру другог циклуса пројеката за управљање чврстим отпадом,
проводи се изградња регијских санитарних депонија у Осмцима (регија
Зворник), Приједору и Бањалуци (II фаза – проширење).
Санитарним депоновањем отпада у регији Зворник биће обухваћене општине
Зворник, Братунац, Власеница, Шековићи, Сребреница, Милићи и Осмаци из
Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац
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Републике Српске, и Калесија и Сапна из ФБиХ, а коначно збрињавање отпада
у граду Приједору планирано је за град Приједор и општине Козарска Дубица
и Оштра Лука.
Општине Маглај и Добој, заједно са иностраним партнерима, носиоци су
пројекта у оквиру којег је предвиђена изградња међуентитетске санитарне
регијске депоније на подручју града Добој за четрнаест општина у регији.
Реализација пројекта центра за управљање отпадом у другим регијама биће
настављена након анализе резултата утврђених студијским истраживањима
(Гацко, Фоча). На подручју Мркоњић Града покренуте су иницијалне
активности везане за систем управљања отпадом у смислу подизања јавне
свијести и позитивних промјена у перцепцији управљања чврстим отпадом.
Двије или више јединица локалне самоуправе на чијем подручју укупно живи
најмање 200.000 становника доносе заједнички план управљања отпадом,
којим се дефинишу заједнички циљеви ууправљању отпадом у складу са
Стратегијом. Заједнички план управљања отпадом може се донијети за
подручја двије или више јединица локалне самоуправе на којима живи мање
од 200.000 становника, по претходно израђеној студији оправданости за
доношење заједничког плана. Усвајање локалних планова управљања отпадом
са оперативним програмима за њихову имплементацију реализује се у складу
са Националном стратегијом управљања отпадом и према концепцији
регијског санитарног депоновања отпада.
Према постојећим подацима о индустријском отпаду у Просторном плану до
2025. године предложено је да буду три централизована објекта за третман
отпада (Бањалука, Бијељина и Рогатица). Објекти који су на мањој
транспортној удаљености од 25 km, путем компанија за сакупљање и
транспорт директно би превозили отпад до центра за третман. Већим
транспортним удаљеностима од произвођача индустријског отпада до мјеста
збрињавања претпостављене су трансфер станице за привремено одлагање и
сортирање отпада.
Третирани отпад одлагао би се на регијску санитарну депонију. Отпад би се
одлагао уз комунални отпад или на дијелу санитарне депоније одређеном за
одлагање таквог отпада. Просторним планом Републике Српске до 2025.
године предвиђено је осам медицинских регија са централним објектима за
третман инфективног отпада, лоцираних у главним болницама или њиховој
околини. Третман медицинског отпада спаљивањем је главна опција према
Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац

17

Март, 2016. године

Студија о утицају на животну средину

захтјевима ЕУ, као што одређује Директива о депонијама ЕУ (99/31/ЕЕС), уз
захтијеване стандарде емисије који су одређени Директивом о спаљивању
опасног отпада (2000/76/ЕС). Према томе, у дугорочном раздобљу дефинисана
је потреба увођења модерне спалионице за медицински отпад у Републици
Српској. Локација ове спалионице биће одређена посебним актом.
Планске политике и планска рјешења

3.6

Дугорочно ефикасан систем управљања отпадом у Републици Српској
заснован је на сљедећим претпоставкама:
-

-

-

-

-

Настављање започетог процеса унапређивања организационе, правне и
просторне сарадње са ФБиХ и сусједним државама;
Доношење новог закона о управљању отпадом (у току) и подзаконских
аката којим ће се дефинисати широка и комплексна проблематика свих
видова и обавезних третмана и токова отпада;
Спровођење и унапређивање постојећих планских концепција у оквиру
санитарних регијских депонија, третмана индустријског и медицинског
отпада, тј. опасног отпада у свеобухватном смислу
Дефинисање и фаворизовање подстицајних инструмената, премија и
субвенције: за рециклажу отпада, сакупљање и третман опасног отпада
и токова отпада;
Формирање берзе отпада за сакупљање рециклабилног отпада у сврху
рециклаже и поновне употребе;
Рециклирање комуналног отпада у урбаним срединама, у којима је
обезбијеђена инфраструктура за селективно прикупљање појединих
врста отпада (папир, картон, метал)
Даље јачање институционалних капацитета на нивоу Републике
Српске, формираних регија третмана отпада, локалних самоуправа –
општина, јавних и партнерских предузећа
Стратешки приоритети просторног развоја Републике Српске у
области управљања отпадом

3.7
-

реализација започетог система регијских центара управљања чврстим
отпадом, тј. реализација концепта регијског депоновања отпада на
предложеним санитарним депонијама у Бањалуци, Бијељини, Добоју,
Фочи, Гацку, Приједору, Зворнику и Мркоњић Граду;
Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац
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планирање и реализација основних техничких компонената санитарних
регијских депонија у склопу система интегралног управљања отпадом,
што подразумијева планирање и изградњу мреже локалних пунктова за
одвојено прикупљање отпада, рециклажна дворишта и претоварне
станице за регије за које се оцијени исплативост ове инвестиције;
прилагођавање рада постојећих (локалних) одлагалишта комуналног
отпада, која нису изграђена у складу са минимумом услова прописаним
за депоније, одредбама важећих законских прописа;
покренути поступак затварања постојећих сметљишта, санирати и
рекултивисати у сврху даљег одређивања локације за изградњу и рад
постројења за складиштење, третман или одлагање отпада према
утврђеној међуопштинској сарадњи више јединица локалне
самоуправе;
реализација система регијских центара за третман индустријског и
медицинског отпада, што подразумијева изградњу центара за третман
отпада на ентитетском и међуентитетском нивоу;
успостављање формално‐правног оквира и система управљања
посебним токовима отпада, што се односи на сакупљање, третман и
збрињавање отпадних уља, отпадних гума, истрошених батерија и
акумулатора, отпадних возила, електронског и електричног отпада и
сл.);
подстицање сарадње, заинтересованости и информисаности шире
јавности између органа Републике Српске, јединица локалне
самоуправе, образовних институција, невладиних организација,
комуналних предузећа, медија и грађана;
имплементација међународних обавеза и захтјева који произилазе из
директива Европске уније о управљању отпадом у економски
оправданој мјери за Републику Српску.
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ВЕЗА СТУДИЈЕ СА
ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

4

СТРАТЕШКИМ

ДОКУМЕНТИМА

„Стратегија развоја Општине Соколац за период 2013. – 2020.
година“

4.1

Општина Соколац је усвојила стратегију развоја као базни документ
општинске управе којим се планирају активности и успоставља систем
одговорности надлежних актера за реализацију стратешких приоритета до
2020. године. Визија Стратегије јесте да Општина Соколац постане једна од
најразвијенијих општина у Републици Српској, односно у БиХ, са развијеном
привредом, високом стопом запослености иодговарајућим животним
стандардом, развијеним туризмом и интензивним културним и спортским
дешавањима, добром здравственом и социјалном заштитом, квалитетним
образованим системом, оптималном комуналном структуром, еколошки чиста
и са минималном, али ефикасном и транспарентном, модерном локалном
самоуправом као сервисом њених грађана.
За остварење визије дефинисани су јасни стратешки циљеви који
истовременом представљају и основу за управљање локалном заједницом.
Дефинисани стратешки и оперативни циљеви су конципирани уз пуно
уважавање реалнематеријалне, кадровске, финансијске и друге ситуације, а
степен њихове реализације се анализира сваке године заједно са израдом
Акционог плана за наредну годину.
Приоритетни стратешки циљеви:
-

развој привреде и предузетништва
развој инфраструктуре,
изградња модерне локалне самоуправе,
унапређење општег животног стандарда грађана,
очување животне средине.

У оквиру Стратешког циља очувања животне средине, обухваћена је и област
управљања отпадом. Због релативно слабе развијености привреде, Општина
нема много загађивача ваздуха, земљишта и вода, изузев отпадних вода чији је
извор нерегулисана канализациона мрежа.
Треба напоменути да Општина Соколац имплементира пројекат „Снабдјевање
водом и канализација“, вриједан око 3.000.000 Еура, у сарадњи са Европском
Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац
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инвестиционом банком и ИПА фондовима којим ће се значајним дијелом
ријешити питање канализационе мреже. Као сљедећа фаза овог пројекта,
Општина Соколац је у сарадњи са Владом Републике Српске, ресорним
министарством и Европском инвестиционом банком, добила одобрење за
израду Студије о систему за пречишћавање отпадним вода која ће детаљно
анализирати стање и дати приједлоге за инвестирање, предвиђено по принципу
јавно-приватно партнерство. Соколац не посједује станице за контролу
квалитета ваздуха и мониторинга квалитета земљишта.
У 2011. години усвојен је Локални еколошки акциони план (LEAP4) којим су
дефинисани проблеми и приоритети у овој области, те дати приједлози за
побољшање тренутног стања. Према овом Плану проблеми са којима се
суочава становништво Општине су: лош квалитет водоводне мреже у граду и
сеоским подручјима, недовољно водоснабдијевање питком водом, неадекватна
заштита зоне изворишта на подручју Општине, неуређена корита ријека и
потока (посебно ријеке Решетнице), неконтролисано одлагање свих врста
отпада, дивље депоније, недовољно развијена свијест грађана по питању
одлагања отпада и др.
На територији Општине велики проблем представљају дивље депоније настале
како резултат одлагања отпада од стране грађана на мјестима која нису за то
предвиђена као што су: водотоци и њихове обале, појас магистралног,
регионалних и локалних путева, подручја око изворишта, у шумама и на
пољопривредним земљиштима.

4

„LEAP - Local Environmental Action Plan“, Општине Соколац
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Слика 1: Депонија крај локалног пута

Слика 2: Дивља депонија близу насеља

Подаци Института за грађевинарство РС из 2010. године, произашли у оквиру
пројекта идентификације дивљих депонија на подручју Републике Српске

Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац

22

Март, 2016. године

Студија о утицају на животну средину

говоре да на територији општине Соколац постоји шест дивљих депонија, чија
је запремина око 8910 m3, за чију је санацију потребно око 329.000 КМ.5
Обзиром да је проблем отпада веома детаљно и квалитетно елабориран у
оквиру Локалног еколошког акционог плана општине Соколац, као
оперативни циљ је дефинисана и имплементације ЛЕАП-а, у оквиру
Стратегије развоја.
4.2

Локални еколошки акциони план општине Соколац

Овај документ је донешен и усвојен током 2011. године и и у њему је тада је
елаборирано стање у области управљања отпадом на подручју Сокоца. Према
ЛЕАП-у у том периоду „Управљање комуналним отпадом је повјерено
комуналном предузећу ЈКП ”Романијски Божур” из Сокоца уз стални надзор
општинског Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
а сведено је на сакупљање, транспорт и одлагање отпада. Како општина
Соколац нема градску депонију, отпад се одвози на депонију “Рудине” која се
налази на подручју општине Рогатица уз новчану надокнаду (40.986,92 КМ за
2010. годину) коју по Уговору општина Соколац плаћа Комуналном предузећу
ЈП “Комрад” а.д. Рогатица за уређење депоније. ЈКП “Романијски Божур” се
сусреће са низом проблема у раду. Наплата одвоза отпада уграду јеизузетно
лоша. Поред овог проблема постоји и проблем застарјеле технологије која
годинама није мијењана. Изражен је проблем одлагања отпада од стране
грађана са ниским нивом еколошке свијести на мјеста која нису предвиђена за
ту намјену као што су корита ријека, појас магистралног, регионалног и
локалних путева, око изворишта, у шумама и на пољопривредном земљишту.
Шумско газдинство “Романија” Соколац је добрим дијелом санирало дивље
депоније на подручју којим газдује, али становништво и даље задржава
навику одлагања отпада на саниране локације. Један од разлога је и то што
нема организованог одвоза отпада из руралних дијелова Општине.
Сакупљање, одвоз и депоновање отпада, према одредбама Закона о
комуналним дјелатностима, је дјелатност од опште друштвеног интереса.
Средства за финансирање ове дјелатности обезбјеђују се из накнада за
извршене услуге, тако да степен реализације зависи искључиво од корисника
услуга, односно од њиховог редовног плаћања рачуна, које је врло лоше.“

5

Стратегија управљања чврстим отпадом Републике Српске
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Основни проблеми препознати у оквиру ЛЕАП-а су:
-

Неконтролисано одлагање свих врста отпада,
Дивље депоније,
Неуређено сакупљање и сортирање отпада,
Недовољан степен развијености свијести грађана по питању одлагања
отпада,
Недовољна материјална оспособљеног постојећег ЈКП „Романијски
божур“,
Недовољно чишћење снијега.

Као најчешћи узроци наведен је недостатак финансијских средстава. Данас је
ситуација нешто другачија. Основано је ново ЈКП „Соколац“ које се бави
питањима управљања отпадом, о чему ће се детаљније говорити у поглављу
Стање у области управљања отпадом на подручју Сокоца.
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ВРСТЕ И ДЕФИНИЦИЈА ОТПАДА

5

Отпад се разврстава према европској Листи отпада (European List of Waste)
Листа отпада садржи попис од 839 врста отпада систематизованих према
особинама и мјесту настанка у 20 група. Већина група односи се на оне
дјелатности у којима отпад настаје, док су неке групе повезане са
материјалима или процесима.6
Највећи број ових врста отпада су дефинисане ДИН-стандардима, док неке
врсте нису дефинисане. Опште прихваћена начела цјелокупног система
привреде отпада у Европској Унији позната су као «4R»:
-

Reduction – смањење или спречавање настанка отпада,
Reuse – поновно употреба отпада без обраде,
Recycling – поновна обрада отпада за материјално или енергетско
искориштавање
Recovery – обнављање, поновна употреба за исту намјену.

Крајњи циљ је потпуно напуштање одлагања отпада, односно развој
бездепонијског концепта управљања отпадом.7 Закон о управљању отпадом
Републике Српске разликује сљедеће врсте отпада:
-

комунални отпад (кућни отпад)
комерцијални отпад и
индустријски отпад

Комунални отпад је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад
који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства. Састав
комуналног отпада варира зависно од средине у којој настаје и зависи од
много фактора као што су стандард становништва, тип насеља, достигнут ниво
комуналне хигијене и слично. Комерцијални отпад је отпад који настаје у
предезећима, установама и другим институцијама које се у цјелини или
дјелимично баве трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом,
рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и индустријског отпада.
Иако се препоруке у области управљања чврстим отпадом од стране Европске
Уније односе и на Босну и Херцеговину, бројни су проблеми који смањују

6

Агенција за статистику БиХ, Одређивање шифре отпада према листи отпада, 2012.
Студија о управљању отпадом у сјевероисточној БиХ, Центар за екологију и енергију Тузла,
2010.
7
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могућност увођења прихватљивих пракси, што нарочито долази до изражаја на
нивоу локалних заједница које неријетко немају довољно ресурса за увођење
систематског рјешавања проблема отпада. Одређена ограничења су
карактеристична само за неке локалне заједнице, а она која карактеришу
подручје општине Соколац су:
-

5.1

Ограничена количина створеног комуналног отпада отпада;
Мали број становника;
Ограничени материјални ресурси за улагање;
Недовољно развијена свијест становника о значају правилног
одклагања отпада и раздвајању истог;
Недовољно развијена свијест о штетности стварања дивљих депонија;
Ограничени приступ одговарајућим фондовима инвестицијског
капитала који треба подржати широки распон побољшаних постројења
и других побољшања потребних у свим подручјима БиХ.
Интегрални систем управљања отпадом –смијернице и значај8

Постоји одређен број смијерница у области управљања и одвојеног сакупљања
отпада које су примјењиве у свим условима, с тим да свака локална заједница,
захваљујући својим специфичностима може прилагодити дате смијернице у
циљу постизања оптималног ефекта. Као опште могу се узети сљедеће: у
посуду, контејнере и вреће за одлагање комуналног отпада не би се смјеле
одлагати корисне врсте отпада (папир, стакло, PET, Al-Fe лименке итд.),
течности, жеравица, пепео, лешеви животиња, биолошки отпад (трава, грање,
коров, кора итд.), грађевински отпад (шута, пиљевина, шљака итд.) и друге
посебне категорије отпада.
Са становишта енергетских уштеда, уштеда на сировинама и заштите животне
средине, посебан значај има поновна употреба различитих отпадних
материјала који су саставни дио комуналног отпада и називају се секундарним
сировинама. Ови материјали се из мијешаног комуналног отпада могу
издвојити на мјесту настанка или његовом накнадном обрадом. Због наведених
разлога, изузетно је важно поштовати мјере управљања отпадом које се
принципијелно гледано универзалног карактера и њихова примјена се једино
може мање или више прилагођавати локалним специфичностима подручја.

8

Извор: Локални план управљања отпадом за територију Града Бања Лука, 2009.
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Основни циљ интегралног система управљања отпадом је остварити
позитивни учинак на животну средину како се не би нарушио постојећи
еколошки биланс и равнотежа. Наведено се може постићи само одговорним и
разумним поступањем са произведеним отпадом чиме се једино може
гарантовати друштвени развој у складу с природом, што је терминолошки
дефинисано појмом одрживог развоја. У том смислу основне поставке
интегралног система управљања отпадом полазе од начела потпуног надзора
отпада од мјеста настанака па до мјеста његове коначне обраде и збрињавања.
Интегрални систем управљања отпадом дефинишу збирне радње у оквиру
техничких и организационих норми које укључују слиједеће хијерархијске
поставке:
-

Избјегавање настанка отпада,
Смањење количина и врста отпада,
Поновна употреба отпада за исту намјену уз обраду,
Поновна употреба без обраде,
Рециклирање отпада, искориштавање уз обраду,
Обрада отпада,
Одлагање отпада.

Наведене поставке установљавају интегралну верзију ИВУО концепта
(Избјегавање – Вриједновање – Употреба - Одлагање) која је општеприхваћена
универзална концепција за поступање са свим врстама отпада. Систем
обједињује употребу великог броја специфичних мјера и метода које су везане
уз претходно наведене активности од избјегавања и смањења количина отпада,
сепаратног прикупљања отпада, употребе и рециклаже тако прикупљеног
отпада, превоза и привременог складиштења отпада, обраде и коначног
збрињавања.
5.2

Концепт и елементи интегралног система управљања отпадом

Свака мјера „интегралног система управљања отпадом“ има специфичну улогу
у планираном систему. За провођење претходно наведених поставки и мјера
које чину теоретску основу интегралног система управљања отпадом потребно
је у пракси дефинисати елементе за његово провођење. Једноставна шема са
главним елементима интегралног система управљања отпадом по ИВУО
концепту може се приказати на сљедећи начин:

Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац

27

Март, 2016. године

Студија о утицају на животну средину

РЕЦИКЛАЖНА
ОСТРВА

Слика 3: Шематски приказ интегралног система управљања отпадом по ИВУО
концепту

Настанак отпада: Отпад настаје готово у свим дјелатностима. Када је у
питању комунални отпад, настанак се већим дијелом веже уз домаћинства а
мањим дијелом на индустријске дјелатности које ипак по својствима
производе отпад различит од комуналног.
-

-

-

-

-

Поступање с отпадом: подразумијева оне активности манипулације с
отпадом којима се исти одлаже у за то предвиђене канте и контејнере.
Наведено укључује и активности одвојено прикупљеног дијела отпада
путем посебних посуда (зелена острва) или у за то предвиђеним
мјестима (рециклажна дворишта);
Привремено одлагање тј. складиштење: обавља се на унапријед
одређеним мјестима у склопу адекватних посуда или претоварних
станица;
Сакупљање привремено складиштеног отпада: укључује радње
његовог претовара;
Превоз привременог складиштеног отпада: подразумијева радње
превоз и претовар отпада у већа/мања возила до мјеста обраде односно
коначног збрињавања;
Обрада отпада: подразумијева активности третирања отпада било у
склопу погона за рециклажу или у компостним односно термичким
јединицама.
Одлагање: одлагање је коначно збрињавање у оквиру уређеног
одлагалишног простора.
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Интегрални систем управљања чврстим отпадом не смије се ограничити само
на управљање комуналним отпадом веће се у исти систем према потреби могу
укључити и други производни токови отпада са својствима сличним
комуналном отпаду. Међутим комунални отпад представља практично једини
ток који се у већим количинама појављује свакодневно, док се из
индустријских активности исти појављује углавном повремено. Управљање
комуналним отпадом започиње на мјесту његовог настанака.
Наиме у овој почетној тачки интегралног система се постављају захтјеви за
смањење настанка отпада који увелико зависе од понашања појединца и
друштва у цјелини.
У интегралном систему управљања отпадом дефинисане су категорије и врсте
отпада. Свака категорија и врста отпада има посебан ток обраде и збрињавања.
Многе корисне компоненте отпада могу се издвојити и сепаратно прикупљати
у за то предвиђеним мјестима. Одвојено прикупљање отпада представља
полазиште савременог управљања и њиме се омогућава очување природних
ресурса (мање сировина), штедња енергије, избјегава се настајање отпада и на
тај начин потенцијално загађење животне средине. У интегралном систему
управљања отпадом, двије су главне одреднице одвојеног прикупљања и то
издвајање искористивих компоненти као секундарних сировина и издвајање
проблематичних материја са циљем њихове детоксикације и рециклирања.
Одвајање отпада на мјесту настанка, било да се ради о корисним или
проблематичним материјама, подразумијева њихово одлагање и привремено
складиштење у посебним прихватним јединицама. Мијешани комунални отпад
се одлаже се у за то припремљене посуде и контејнере који су распоређени у
свакој улици, испред куће односно домаћинстава. Искористиве или
проблематичне материје такође треба да се одлажу у посуде, али у склопу
посебно опремљених простора као што су рециклажна дворишта или зелена
острва. Ови простори су опремљени посебним прихватним спремницима који
су количински постављени обзиром на број гравитирајућих становника
односно домаћинстава. Одложени отпад мора се прикупљати путем
одговарајућих камиона тј. погодног возног парка који мора бити прилагођен
систему прикупљања.
Сакупљање подразумијева једноставне операције пуњења возног парка
отпадом, који се одвози на привремено складиштење према трансфер станици
или директно на обраду односно збрињавање. Обрада прикупљеног
Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац
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комуналног отпада подразумијева поступке механичке обраде, механичкобиолошке обраде, физичко хемијске обраде, биолошке обраде и различитих
облика термичке обраде. Из карактера појединих технологија за обраду
отпада, видљиво је да исте подразумијевају искориштење корисних својстава у
материјалне и енергетске сврхе, смањење запремине отпада и уклањање
њихове евентуалне токсичности.
Постојећи, познати облици обраде чврстог отпада представљају први корак у
реализацији тзв. бездепонијског концепта. Међутим до реализације истог,
одлагалишни простори представљају крајњу тачку интегралног система
управљања отпадом која прихватају неискористиве остатке за коначно
збрињавање. Технички је и економски логично да се уз одлагалишта граде и
системи обраде мијешаног отпада и системи обраде рециклибилних
материјала.
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ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОПШТИНИ СОКОЛАЦ

Општина Соколац је смјештена у источном дијелу Републике Српске и
граничи са општинама Хан Пијесак, Рогатица, Пале, Источни Стари Град,
Илијаш и Олово. Једна је од Општина која се налази у саставу Града Источно
Сарајево. Положај општине Соколац одређен је географским координатама:
43о 50' (најјужнија тачка јужно од насеља Озерковићи); 44о 06' (најсјевернија
тачка је врх Палеж /1193m nv./ сјеверно од Горњег Драпнића) сјеверне
географске ширине; 18о 32' (најзападнија тачка на Озрену, југозападно од
насеља Врховине); 19о 01' (најисточнија тачка на Деветаку,шума Букова гора)
источне географске дужине (по Гриничу). Површина коју општина Соколац
заузима износи 689 km2.

Слика 4: Положај општине Соколац у РС (БиХ)

Од укупне територије Босне и Херцеговине наша општина заузима 1,35%
односно 2,35% од укупне територије Републике Српске. Општина Соколац
Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац
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спада у ред средње развијених општина9. Ово је брдско - планинско подручје,
са релативно високим степеном шумовитости,гдје се простире и неколико
висинских заравни – поља, међу којима се својом величином истичу
Гласиначко, Лубурић и Пољак поље. Доминирају четинарске врсте дрвећа
(бијели бор, црни бор, смрча и јела), а од листопадних су најзаступљенији
храст, буква, граб и друго. Обилује брдско-планинским пашњацима чија је
основна карактеристика богатство травном вегетацијом и врло брза
репродуктивност у постојећим климатским условима. Клима је планинског
карактера, са просјечном годишњом температуром од 6.5°С (период 19511990). Просјечна количина годишњих падавина износи 813 mm. Непосредно
изнад Сокоца је смјештено узвишење Пуховац које представља развође између
ријека Праче и Дрине односно Биоштице и Босне. Носиоци привредног развоја
су привредна друштва: дрвне, текстилне, прехрамбене и грађевинске
индустрије, те шумарства и пољопривреде.
У посљедње вријеме у експанзији је мала привреда, гдје су заступљена
приватна привредна друштва претежно у области трговине, занатства и
угоститељства. Привредни развој општине успјешно прати развој комуналних
и услужних дјелатности.10
6.1

Демографска структура

Са површином од 689 km2 Соколац спада међу веће општине у Републици
Српској. У њен састав улази 12 мјесних заједница са 95 насељених мјеста, у
којима живи око 12.500 становника (прелиминарни подаци Пописа
становништва у 2013. години), са густином насељености од око 22,4
становника/ km2, а чега тога десетак хиљада живи у самом Сокоцу. Према
модификованом критеријуму ОЕCD11 за оцјену руралности, густина
насељености испод 150 становника/km2 даје рурални карактер територији. У
протеклих пет година евидентан је негативан миграциони салдо становника јер
према подацима за период 2007-2011., сваке године се одсели око 150
становника у друге општине Републике Српске, али добрим дијелом и у

9

Члан 43. став 3 Закона о Влади Републике Српске „Службени гласник Републике Српске“ број
118/08; Члан 67. Закона о локалној самоуправи „Службени гласник Републике Српске“ број
101/04, 42/05, 118/05 и тачка IV Одлуке о критеријумима за оцјену развијености општина
Републике Српске „Службени гласник Републике Српске“ број 62/10 и 78/11)
10 Извод из „Стратегија развоја општине Соколац 2013-2020. година“
11
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
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Федерацију БиХ. Најмање становника се одсељава на подручје Брчко
Дистрикта. Слична ситуација је и по питању досељавања, с тим што је број
досељеника мањи.
Просјек Републике Српске је 60 становника/km2, што значи да је и наша
општина предоминантно рурална са свега 22,4 становника/km2. Највећа сеоска
насеља су Подроманија, Каљина, Соколовићи и Кнежина. Конфигурација
терена се одразила на распоред и тип насеља. Подручје општине Соколац је
слабо насељено и постоје разлике у величини насеља. Соколац је градског
карактера гдје ужи дио града одговара ужој урбаној зони којукарактеришу
објекти колективног становања, пословних ицентралних градских садржаја. 12
6.2

Стање путне мреже

Стање и опремљеност путне мреже има пресудан значај за одвијање
производних активности, протока роба и путника, равномјернији распоред
економских активности становништва и др. Опремљеност и развијеност путне
мреже уједно има и велики утицај и на развој туризма. Соколац је значајна
саобраћајна раскрсница магистралнихпутева од Сарајева према Јадранском
мору, Београду, Ужицу,Бања Луци и Бијељини. На подручју општине Соколац
се налази укупно 393 километара путева, од чега је 45 km магистрални пут, 28
km регионални, 118 km су локални и 202 km некатегорисани путеви. Основни
проблем путне мреже на подручју општине Соколац је стање и квалитет.
Стање улица у ширем центру општине је незадовољавајуће због значајних
оштећења асфалтног коловозног застора, ударних рупа и несанираних прекопа
у градској зони односно улицама првог и другог реда. У склопу градске уличне
мреже посебан проблем представља недостатак намјенских површина за
паркирање моторних возила, неуређеност паркинг простора, као и потреба
санације и асфалтирања уличне мреже на подручју ширег дијела града13.
Локални путеви су такође у лошем стању, а од виталног су значаја за
функционисање насеља и сеоских подручја, те промет роба и услуга. Не треба
губити из вида и буџетом издвојена средства за санацију и поправку путева, те
остале инфраструктурне радове који се реализују и који ће дијелом побољшати
стање али не и у потпуности ријешити проблеме у овој области. Подручје

12

13

Програм руралног развоја општине Соколац, 2014-2020.година
Извод из „Стратегије развоја општине Соколац за период 2013-2020. година“ (2013)
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општине Соколац ће бити уређено на начин да је управљање територијом у
значајној мјери децентрализовано и то путем савјета мјесних заједница, као
најнижих нивоа локалне управе. Тиме ће бити омогућено грађанима да дају
своје приједлоге, покрећу иницијативе и активно учествују у креирању
смјерница и изради стратешких докумената битних за њих.
Због комуникацијске повезаности општине са сусједним општинама, регијом и
већим урбаним срединама као једног од предуслова њеног успјешнијег и
бржег развоја од кључног значаја је реконструкција и модернизација
магистралних путева Сарајево – Соколац-Хан Пијесак – Власеница - Зворник и
Сарајево – Подроманија – Рогатица – Вишеград - Вардиште.
6.3

Стање животне средине

Имајући у виду чињеницу да не постоји мониторинг показатеља квалитета
животне средине, стање у овој области се базира на процјени, индиректним
показатељима и неким ранијим подацима. Ниво индстријског загађења је
значајно смањен у поратном периоду, али су неки други облици загађења
повећани, као што језагађење од стране линијских извора (саобраћајнице –
веће саобраћајно оптерећењена већини главних праваца). Квалитет ваздуха је
на високом нивоу, с тим што се лошији квалитет јавља током зимског периоду
усљед сагоријевања енергената за потребе гријања.
У већини планираних заштићених природних подручја шумски екосистеми
представљају кључни вриједносни елемент - регионални паркови Јахорина и
Романија; заштићени природни предјели: парк – шума Булози, парк – шума
Пале, Озрен, Деветак. Негативне тенденције су забиљежене у области чврстог
отпада, пошто је повећан број званичних несанитарних депонија чврстог
отпада, док је број дивљих депонија у садашњемтренутку непознат.
Земљиште као компоненту животне средине највише деградира одлагање
комуналног и индустријског отпада. На подручју Града Источно Сарајево
којем пропада и општина Соколац, не постоји уређена санитарна депонија, већ
се користи више локација за привремено одлагање отпада (привремене
депоније).
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СТАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Прикупљање, транспорт и депоновање чврстог комуналног и индустријског
отпада врши се према плану локалних општинских комуналних организација.
Ову дјелатност обавља ЈК предузеће „Соколац“. На простору обухвата плана
не постоји уређена депонија, већ се користи депонија Рудине која је смјештена
на територији општине Рогатица, а постоји и више локација за привремено
одлагање отпада (дивље депоније).
7.1

Процјена количине и структуре комуналног отпада

Уобичајени извори производње комуналног отпада на подручју Сокоца су
домаћинства, комерцијални извори (занатске радње, трговине, канцеларије,
итд.) те јавне површине. Према подацима Агенције за статистику Босне и
Херцеговине и Завода за статистику Републике Српске, просјечна количина
комуналног отпада у цијелој држави износи 396 kg по глави становника,
односно 274 kg/ст./год ili 0,75 kg/ст./дан на нивоу Републике Српске14.
Имајући у виду чињеницу да ниво производње комуналног отпада зависи и од
економске ситуације и стандарда становника, ово ипак нижи ниво у односу на
земље Европске Уније гдје је просјечна количина у 2010. години била 502
kg/ст./год.
Да би се могао планирати и/или пројектовати систем за управљање отпадом,
неопходно је познавати његову морфологију односно масени удио појединих
категорија отпада у просјечном узорку. У Републици Српској није законски
уређено раздвајање појединих врста комуналног отпада, тако да комунални
отпад представља мјешавину кућног, комерцијалног, отпада са тржница и
отпада из локалних индустријских постројења.15 Из наведеног разлога је тешко
утврдити прави примјер разноврсности и структуре комуналног отпада који би
се могао примјењивати за сваку општину, јер постоје разлике у нивоу
животног стандарда, степена развијености општина, урбаног и руралног итд.

14

АСБиХ, 2011
Пројекат „Управљање отпадом у Републици Српској – Анализа постојећег стања са посебним
освртом на комунална предузећа, 2013.
15
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Да би се извршила процјена структуре отпада потребно је вршити директне
анализе састава морфолошких, структурних, физичких и хемијских особина.
Међутим, како не постоји евиденција нити анализа састава комуналног отпада
који се одвози са подручја Сокоца, даће се општи приказ базиран на
примјерима депонија на којима се врши анализа процентуалног учешће
појединих категорија комуналног отпада (примјер Бања Лука).
Табела 1: Примјер састава комуналног отпада за подручје Града Бања Лука 16

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

7.2

Врста отпада

Масени удио у (%)

Органски отпад
Папир и картон
Фолија
Грађевински отпад
Стакло
Пластика
PET амбалажа
Дрво
Метал
Текстил
Гума
Лименке
Анимални отпад
Електронски отпад
Опасни отпад
Остало
Укупно:

31,45
11,28
11,05
10,98
7,53
6,93
4,57
4,04
3,64
1,30
1,10
1,06
0,49
0,18
0,05
4,35
100,00

Основна физичка својства комуналног отпада

Имајући у виду чињеницу да у Републици Српској не постоје подаци који се
односе на физичко-хемијске показатеље чврстог комуналног отпада, приказ
ових својстава ће се извршити на основу достушпних литературних
показатеља који су релевантни за произведени чврсти комунални отпад.

16

Извор: Локални план управљања отпадом за територију Града Бања Лука, 2009.

Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац

36

Март, 2016. године

Студија о утицају на животну средину

Табела 2: Садржај влаге по појединим компонентама комуналног отпада

Компонента

Садржај влаге

Типични садржај
влаге

50-80%
4-10%
4-8%
1-4%
6-15%
1-4%
8-12%
30-80%
15-40%
10-60%
1-4%
2-4%
2-4%
2-6%
6-12%

70%
6%
5%
2%
10%
2%
10%
60%
20%
25%
2%
3%
2%
3%
8%

Остаци хране
Папир
Картон
Пластика
Текстил
Гума
Кожа
Зелени отпад
Дрво
Органски отпад
Стакло
Лименке
Не-жељезни метали
Жељезни метали
Грађ. отпад

Табела 3: Морфолошки облик појединих компоненти комуналног отпада

Компонента
Храна
Папир и картон
Пластика
Стакло
Метали
Текстил
Прашина, пепео

Подручје величине

Типична величина

(mm)

(mm)

0-200
100-500
0-400
0-200
0-200
0-300
0-100

100
350
200
100
100
150
25

Табела 4: Однос међу појединим фракцијама комуналног отпада

Фракција
Вриједност

0-40

40-100

>100

(mm)

(mm)

(mm)

26%

19%

55%
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Табела 5: Густина појединих компоненти комуналног отпада

Густина
Компонента отпада
Остаци хране
Папир
Картон
Пластика
Текстил
Гума
Кожа
Остаци из врта
Дрво
Мијешани органски отпад
Стакло
Лименке
Не жељезни метали
Жељезни метали
Пепео, цигле итд.

(подручје густине)

Типична
густина

(kg/m3)

(kg/m3)

120-480
30-130
30-80
30-130
30-100
90-200
90-260
60-225
120-320
90-360
160-480
45-160
60-240
120-1200
320-960

290
85
50
65
65
130
160
105
240
240
195
90
160
320
480

Мјерења су показала да се за густину мијешаног комуналног отпада у
растреситом стању (током прикупљања) узима густина од 260-300 kg/m3.
7.3

Постојећи контејнери за сакупљање отпада и њихова запремина

На подручју урбаног дијела општине Соколац распоређено је укупно 98
обичних контејнера за сакупљање мјешовитог комуналног отпада запремине
1.1 m3, и 13 сетова контејнера (папир, стакло, пластика) за одвојено сакупљање
отпада који су распоређени на укупно 13 зелених острва. На сваком зеленом
острву се поред контејнера за селективно одлагање отпада запремине 1.1 m3,
налази по један обични контејнер за прикупљање мјешовитог комуналног
отпада исте запремине.
Општина Соколац је у протеклом периоду реализовала пројекте у сарадњи са
Чешком развојном агенцијом и Америчком амбасадом, који су дијелом били
усмјерени и на набавку нових контејнера за мјешовити комунални отпад, али и
за одвојено сакупљање који су распоређени у урбаном дијелу општине.
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Слика 5: Зелено острво

Набављена су и четири комплета за селективно одлагање отпада (један
комплет садржи четири канте запремине 120 литара, за прикупљање папира,
стакла, метала и пластике. Тренутно нема жичаних контејнера за одлагање
ПЕТ амбалаже. На сеоским подручјима општине Соколац нема контејнера за
одлагање отпада што вишеструко отежава проблем одлагања од стране сеоског
становништва и доприноси стварању дивљих депонија.
Поред већ поменутих депонија, уз водотоке, путеве, сеоска насеља, као и на
земљиштима са нерегулисаним власништвом, примјетне су мање депоније које
настају као посљедица неодговорног понашања становништва. Према
сазнањима са терена, одвоз отпада из удаљених руралних подручја се не врши,
те је становништво из наведених подручја принуђено да се сналази те већином
отпад одлажу на недозвољеним мјестима у природи односно стварају дивље
депоније које су често на веома неприступачним мјестима за уклањање.
Генерално, привремене депоније које се користе за одлагање комуналног
чврстог отпада, технички су неадекватне, неуређене, неограђене, без
обезбјеђења. Ради се о неконтролисаним одлагалиштима која загађују животну
средину и представљају опасност по здравље људи. Површине за одлагање
отпада се не санирају, што доводи до појаве запаљења, ширења неугодних
мириса, те разношења отпада путем вјетра на околни простор. Помоћу
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атмосферских падавина стварају се оцједне воде које испирају депоновани
отпад, те долази до контаминације земљишта и подземних токова. Поред
мањих депонија на којима се нелегално одлаже чврсти отпад различитог
поријекла, евидентно је и недозвољено депоновање отпада уз рубни појас
саобраћајница.

Слика 6: Дивља депонија крај пута

7.4

Потребан број контејнера на подручју општине Соколац

Према прелиминарним резултатима посљедњег пописа, општина Соколац има
око 12.500 становника, од чега око 10.000 становника живи у урбаном дијелу, а
остатак живи у 12 мјесних заједница. У протеклих пет година евидентан је
негативан миграциони салдо становника јер према подацима Републичког
завода за статистику, сваке године се одсели око 150 становника у друге
општине Републике Српске, али добрим дијелом и у Федерацију БиХ. Најмање
становника се одсељава на подручје Брчко Дистрикта. Слична ситуација је и
по питању досељавања, с тим што је број досељеника знатно мањи. Просјечно
домаћинство броји 3.1 члан.
Конфигурација терена се одразила на распоред и тип насеља. Подручје
општине Соколац је слабо насељено и постоје разлике у величини насеља.
Соколац је насеље градског карактера гдје ужи дио града одговара ужој
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урбаној зони коју карактеришу објекти колективног становања, пословних и
централних градских садржаја.
Према броју контејнера који тренутно постоје произилази да на један
контејнер гравитира око 33 домаћинстава, уз напомену да се овај податак
односи само на становнике градског језгра. Уколико се узму у обзир сви
становници општине Соколац, онда се може закључити да на један контејнер
гравитира око 41 домаћинство што је значајно више од предвиђеног стандарда
(20 домаћинстава).
Табела 6: Процјена количине отпада у 2015. години

ГОДИНА
Број становника
Број домаћинстава
УКУПНА КОЛИЧИНА ОТПАДА (t)

2015
12.500
4.032
3.425

Подаци ЈКП „Соколац“ говоре да се годишње депонује око 1786 тона
комуналног отпада, док процијењене количине на бази броја становника,
указују на већу количину отпада које у просјеку један становник произведе
годишње. Наведено указује на чињеницу да се огромне количине отпада
депонују на дивљим депонијама или локацијама на којем се тај отпад спаљује
периодично, чиме се причињавају огромне еколошке штете. Да би се направио
план набавке оптималног броја контејнера за сакупљање отпада, неопходно је
утврдити оптималан број контејнера за подручје Сокоца и припадајућих
мјесних заједница. Имајући у виду распоред насеља на подручју општине
Соколац, количину отпада која се тренутно одлаже, те постојећи број
контејнера, процјена је да је неопходно формирати још 12 зелених острва са по
четири контејнера. Три контејнера за селективно одлагање отпада и један
контејнер за одлагање мјешовитог отпада.
Упркос чињеници да општина Соколац има довољан број контејнера за
одлагање мјешовитог комуналног отпада (98), евидентно је да је потребно
извршити замјену најмање 50 контејнера, јер је више од 50% у лошем стању и
не задовољава функцију.

Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац

41

Март, 2016. године

Студија о утицају на животну средину

Слика 7: Дотрајали контејнер које треба замијенити

Осим тога, неопходно је поставити по један контејнер у свих десет мјесних
заједница, гдје ће становништво моћи одлагати мјешовити комунални отпад.
Контејнери требају имати запремину 5 m3 и празниће се једанпут седмично.
Поред броја контејнера, потребно је водити рачуна и о њиховом правилном
распоређивању, у циљу добре организације прикупљања и даље манипулације
са отпадом. Контејнери за одлагање мјешовитог комуналног отпада се могу
распоредити уз улицу, крај зграда и на јавним површинама. Најчешће се
постављају на улицу и тротоаре, с тим што је оптимално да буду груписани
како би се на најбољи могући начин заштитило здравље људи и очувала
животна средина колико је то могуће. Некада та сабирна мјеста требају бити
ограђена из хигијенских или естетских разлога. Положај сабирних мјеста треба
бити такав да задовољавају саобраћајне услове у смислу правилног прилаза и
могућности манипулације са контејнерима.
Као неписано правило поставља се услов да сабирно мјесто не смије бити
удаљеније од саобраћајнице више од 20 m, слиједећи логику задовољења
потреба грађана с обзиром на распоред стамбених и пословно-стамбених
простора. Подлога за сабирно мјесто мора бити с благим нагибом (до 2%) да
не долази до задржавања воде. У циљу осигурања хигијенских захтјева
контејнери се морају прати најмање једном мјесечно. Сабирна мјеста за
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прикупљање комуналног отпада требају поштовати постојећи, принцип уз
уважавање општег критеријума тј. гравитирајућег броја становника односно
броја домаћинства.
Такође, потребно је водити рачуна о оптималној удаљености постављених
контејнера од извора отпада, при чему се узима да је за комунални отпад
просјечна оптимална удаљеност око 30 - 90 m. Свако сабирно мјесто мора
нужно имати и контејнере за биоотпад. Број сабирних мјеста у суштини
одговара броју контејнера за сакупљање биоотпада. Када су у питању сеоска
(рурална подручја) за унапређење система одвоза отпада предвиђа се
постављање додатних 10 контејнера запремине 5 m3 и то у селима:
-

Ћаварине, раскрсница;
Mалуш;
Палеж, скретање за Врапце;
Бјелосављевићи, код Дома културе;
Заштитни појас иза Војничког спомен гробља;
Видрићи;
Примчићи;
Кути;
Крушевци.

Осим недостајућег броја контејнера, евидентно је да недостају и корпе за
одлагање смећа у урбаном дијелу Сокоца. Потребно је поставити још 50 корпи,
чиме би се оптимално покрило урбано подручје.
7.5

Анализа ЈКП „Соколац“

Предузеће обавља дјелатности од општег интереса односно производи и
преноси топлотну енергију, бави се одржавањем чистоће града и зелених
површина, врши услуге сакупљања и одвоза комуналног отпада, те погребним
услугама у складу са Законом о Комуналним дијелатностима и Уредбом о
класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у
РС („Службени гласник РС“ бр:74/10).
Предузеће је основано 2013. године, а са одвозом комуналног отпада почињe
од 01.06.2015. године. Раније је ову дјелатност обављало предузеће
„Романијски Божур“ у којем је због негативног пословања покренут стечајни
поступак. ЈКП „Соколац“ располаже са три теретна моторна возила за одвоз
комуналног отпада, те једним теретним возилом за пружање погребних услуга.
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Током 2016. године извршена је набавка трећег комуналног возила за одвоз
отпада (слика 8), у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине и
енергетску ефикасност Републике Српске, чиме се значајно унаприједила
материјално – техничка опремљеност предузећа и створили предуслови за
сакупљање комуналног отпада и санацију одређеног броја дивљих депонија.

Слика 8: Возило набављено у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине РС

ЈКП „Соколац“ тренутно запошљава 24 радника. Од укупног наведеног броја
радника, њих 12 (дванаест) ради на пословима који се односе на услуге одвоза
и депоновања комуналног отпада од чега је осам радника распоређено на
послове сакупљања, одвоза и депоновања отпада, док четири радника раде на
административним пословима. Укупне бруто плате свих запослених на
мјесечном нивоу износе око 22.500 КМ. Трошкови за запослене чине преко
30% трошкова у току разматраног периода. Може се констатовати да су
запослени подијељени на раднике који раде у котловници и на мрежи
(оперативни радници) и радници у администрацији (административни
радници).
Pосебну ставку у трошковима одвоза комуналног отпада заузимају трошкови
који се издвајају на име утрошака горива за рад 2 (два) камиона који на
мјесечном нивоу утроше 2800 литара горива, што када се изрази у новчаној
вриједности у просјеку износи од 3.920,00 КМ до 5.040,00 КМ у зависности од
кретања цијене нафте на тржишту.
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Када је ријеч о локацији са које се врши одвоз комуналног одпада, треба
напоменути да се исти одвози из центра града и приградских насеља града
Сокоца према зони и приоритету у складу са Програмом за одвоз комуналног
отпада који доноси надлежни орган Општине.
Сакупљени отпад се два пута седмично одвози на депонију која се налази на
локалитету Рудине, на подручју општине Рогатица, а за коју Општина Соколац
плаћа накнаду на годишњем нивоу у износу од 49.140,00 КМ (податак из 2016.
Године). Наведена депонија је неуређена, односно не врши се евидентирање,
разврставање и третман отпада. Површина депоније износи 40.000 m2,
капацитета 100.000 m3, а до сада је попуњена око 70%, будући да се користи од
1978. године.
ЈКП „Соколац“ остварује основни приход од продаје кроз наплату услуга од
корисника система даљинског гријања. Значајан извор прихода, представља
субвенција општине Соколац, која је за период 2013-2014 представљала 23%
укупног годишњег прихода. Субвенције се обезбјеђују у нивоу који је
неопходан да би предузеће избјегло губитак на крају године. Кључни
трошкови у пословању предузећа односе се на набавку горива и трошкове за
запослене.
Цијена услуга одвоза комуналног отпада за физичка лица износи 0,12 КМ по
квадратном метру корисне површине, без ПДВ-а. Цијена услуга за правна лица
одређује се према квадратном метру корисне површине пословног простора и
према намјени и то:
-

Грађани-домаћинства – 0,120 КМ
Канцеларијски простор - 0,641 КМ
Самосталне трговинске радње и прехрана - 1,111 КМ
Самосталне угоститељске радње -0,812 КМ
Киосци и уличне тезге– паушал 12,821 КМ
Контејнер/тура -17,094 КМ
Камион/тура – 273,504 КМ.

Просјечна мјесечна количина произведеног и депонованог комуналног отпада
износи око 640 кубика, што на годишњем нивоу износи око 7680 кубика.
Предузеће тренутно не располаже инфраструктуром у смислу рециклаже и
прераде отпада (преса) имајући у виду да се овим услугама бави веома кратко.
ЈКП „Соколац“ планира да, сходно својим потребама и финансијским
могућностима, ради на проширењу ове врсте услуга која би се односила
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управо на прераду и рециклажу амбалажног отпада што би било од стратешког
значаја не само за предузеће већ и за заштиту животне средине на подручју
општине Соколац.
Постављањем адекватног броја контејнера у градском и сеоским зонама би се
значајно унаприједио систем сакупљања комуналног отпада, нарочито у
сеоским подручјима гдје становништво одлаже отпад на недозвољеним
мјестима због чињенице да нема контејнера гдје би се могао одлагати тај
отпад.
Програм услуга заједничке комуналне потрошње за 2016. годину
(извод)

7.6

Програм је донешен и усвојен од стране Скупштине општине Соколац на
редовној сједници одржаној 17. децембра 2015. године. Према овом Програму,
заједничку потрошњу чине сљедеће ставке:
-

Ручно чишћење асфалтних површина
Прање асфалтних површина
Одржавање саобраћајних површина –улични сливници
Прољетно изграбљивање зелених површина
Јесење изграбљивање зелених површина
Одвоз крупног и кабастог отпада
Чишћење зелених површина
Кошење траве и уклањање покошеног отпада
Орезивање и заштита украсног шибља
Орезивање живе ограде
Одржавање дрвореда
Обнављање и одржавање парковских клупа, контејнера, корпи за смеће
и заштитних ограда
Одржавање споменика
Цвијетњаци
Одржавање неуређених зелених површина
Одржавање градске фонтане
Уређење депоније

Средства за финансирање заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из
сљедећих извора:
-

Дијела комуналне накнаде
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Дијела комуналне таксе
Дијела накнаде за кориштење добара од општег интереса
Дијела пореза на имовину и прихода од имовине
Дијела пореза на промет непокретности
Дијела пореза на наслијеђе и поклоне
Дијела боравишне таксе и других средстава.

Из наведеног се види да је ЈКП између осталог задужено и за одвоз крупног и
кабастог отпада, те уређење депоније под којим се подразумијева накнада за
кориштење депоније коју плаћа Општина Соколац на годишњем нивоу. Одвоз
крупног и кабастог отпада са јавних површина се врши два пута годишње
(према указаној потреби) што налаже орган управе.
Табела 7: Приказ оријентационих трошкова ЈКП „Соколац“ за сакупљање и одвоз
отпада

Р.б.

Врста трошка

Број/Количина

Плате радника на
пословима сакупљања,
8 радника
одвоза и депоновања
отпада
Трошкови горива
2800 литара
Закуп депоније
година
УКУПНО

1.

2.
3.

Мјесечно
(КМ)

Годишње
(КМ)

937,5 (бруто)

7500.00

4480. 00

53.760,00
49.140,00
110.400,00

Табела 7 показује да се на годишњем нивоу издваја око 110.400,00 КМ за
основне трошкове сакупљања, одвоза и депоновања мјешовитог комуналног
отпада. Када се додају и трошкови одвоза кабастог и гломазног отпада, те
трошкови амортизације возила који су такође високи (имајући у виду њихову
старост), може се закључити да би се увођењем основног раздвајања отпада
постигао вишеструки ефекат смањења настајања отпада, смањења трошкова
одвоза и депоновања, уз повећање прихода усљед продаје секундарних
сировина.
На основу претходно изложеног, може се закључити сљедеће:
-

Мјешовити комунални отпад се просјечно два пута седмично прикупља
и одвози на депонију Рудине на територији општине Рогатица;

Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац

47

Март, 2016. године

-

-

-

-

Студија о утицају на животну средину

Укупно постављени број контејнера омогућава да се седмично прикупи
око 37.2 t, односно 160 m3 мијешаног комуналног отпада, уз
претпостављени фактор попуњености од 0,8;
Претпостављена минимална густина прикупљеног мијешаног
комуналног отпада отпада је 260 kg/m3;
Укупна мјесечна количина мијешаног комуналног отпада која настаје у
општини Соколац износи 640 m3 или 148.8 тона односно 7680 m3
годишње 1786 тона;
Отпад који се депонује на дивљим депонијама није обухваћен овим
подацима;
Укупне бруто плате свих запослених у ЈКП „Соколац“ на мјесечном
нивоу износе око 22.500 КМ;
Значајни су мјесечни трошкови за гориво горива за рад два камиона
који на мјесечном нивоу утроше око 2800 литара, а када се изрази у
новчаној вриједности то би у просјеку износило од 4480,00 КМ;
Општина плаћа годишњу накнаду за кориштење депоније у износу од
49.140,00 КМ.
Могућност избјегавања настанка и смањења отпада на подручју
општине Соколац

7.7

Мјере за избјегавање и смањивање настајања отпада треба проводити у:
-

производњи материјалних добара,
потрошњи материјалних добара.

У производњи материјалних добара избјегавање отпада обухвата развој:
-

чистије производње и берзе отпада,
рециклаже (поновно кориштење) материје и енергије
производње производа са мањим потенцијалом отпада
производње са кориштењем секундарних сировина.

У потрошњи материјалних добара избјегавање отпада обухвата развој:
-

17

кориштења производа са мањим потенцијалом отпада,
рационалног кориштења производа,
рационалног поступања с отпадним материјама.17

Студија EEA (European Environmental Agency) о избјегавању и смањивању отпада (2003)
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Избјегавање настајања отпада је најповољнија метода за рјешавање проблема
отпада и заједно са другим мјерама за смањење настајања чини најважнију
карику у систему управљања отпадом и заштите животне средине. У
садашњем начину пословања ЈКП „Соколац“ генерално нису предвиђене нити
укључене мјере смањења и превенције настанка отпада. Оне нису развијене јер
не постоји потребна комунална инфраструктура за њихову примјену, уз
чињеницу да је свијест грађана о важности смањења настајања отпада на
ниском нивоу ово представља значајан проблем чије ће рјешавање захтијевати
дужи временски период.
Директни учесници у смањењу настајања отпада су домаћинства, услужне
дјелатности, трговине, индустрија, спорт и рекреација, туризам, друштвене
дјелатности (култура, образовање и др.) и здравство. Обзиром да провођење
мјера за смањивање настајања отпада захтијева знатна финансијска улагања,
која стварне резултате постижу за 2 до 3 године, финансирање мора бити
континуелно.
Мјере за избјегавање и смањење отпада такође укључују:
-

Провођење сталне едукације свих циљних група и учесника у систему
управљања отпадом;
Континуелна комуникација са јавношћу, те промоција са циљем
избјегавања настајања отпада у процесима производње и потрошње.

Ако се смањи настајање отпада, потреба за сакупљањем и управљање отпадом,
а тиме и притисак на животну средину, ће бити значајно смањени или чак у
потпуности уклоњени. Опште превентивне мјере за смањење отпада које
укључују сектор производње и потрошње материјалних добара су:
-

-

-

Спријечити непотребно настајање појединих врста отпада;
Спријечити да се у производ за тржиште уграђују штетни састојци;
Спријечити мијешања разних врста материјала при производњи нових
роба за тржиште који онемогућава да се отпадни материјал користи за
поновну употребу;
У оквиру техничких и привредних могућности треба робу тако
обликовати, производити и прерађивати да се остаци могу максимално
поново искориштавати;
Начине продаје нових производа и преузимања искориштених
производа регулисати тако, да се количина отпада код крајњих
потрошача ствара у што мањем обиму;
Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац
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Производе употребљавати тако да након њихове примјене остаје што
мање штетних материја односно што мање отпада;
Развити тржишта за материјале који се могу рециклирати и подстицати
потражњу за таквим материјалима, увођење производа од
рециклираног материјала или са повећаним удјелом таквог материјала;
Проводити промотивне и едукационе активности на промовисању
мјера за смањење отпада.

Превентивне мјере за избјегавање и смањење количине отпада су универзалне
мјере које се могу примијенити на било којем подручју и за било које врсте
отпада.
7.8
7.8.1

Елементи интегралног система управљања отпадом општине
Соколац
Прикупљање комуналног отпада

Прикупљање и превоз комуналног отпада проводи постојеће овлаштено
комунално предузеће ЈКП „Соколац“ до депоније Рудине. Прикупљање се
проводи по принципу једне посуде за мијешани комунални отпад. Отпад се
одвози два пута седмично у просјеку.
7.8.2

Рециклажна дворишта

Одвојено прикупљени комунални отпад моћи ће се одложити и у рециклажно
двориште, које је планирано за формирање, а у којем ће се за почетак вршити
ручно раздвајање комуналног отпада и његово пресање.
7.8.3

Зелена острва

Уз рециклажна дворишта, одвојени прикупљени комунални отпад (ПЕТ,
стакло, папир, метална амбалажа, батерије, стари лијекови) моћи ће се
одложити у склопу зелених острва којих тренутно има два на подручју Сокоца,
а планирано је да се изгради још 8 зелених острва у урбаној зони, док се зелена
острва неће градити по сеоским насељима.
7.8.4

Крајње збрињавање отпада

Збрињавање отпада представља завршни дио интегралног система управљања
отпадом и врши се на на регионалној депонији ''Рудине''.
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Одвојено сакупљање отпада

7.9

Одрживи развој захтијева управљање отпадом у складу са свим начелима
заштите животне средине, друштвене прихватљивости и економичности. Као
општи консензус, може се узети да отпад у првом реду треба избјегавати.
Отпад који се не може избјећи, потребно је поново употријебити колико год је
то могуће у датим економским и еколошким условима подручја. У ту га је
сврху посебно важно одвојено скупљати (по врстама) на мјесту његовог
настанка, у циљу издвајања искористивог дијела (папир, стакло, картон,
биоотпад, пластика и др.). На овај начин се постиже вишеструк ефекат,
избјегава се одлагање отпада и тиме неискориштавање многих корисних
састојака, јер се одвојено прикупљене врсте отпада лако користе као сировине
за добивање нових производа. Тиме се смањује загађење животне средине, а
посебно штеди енергија. Осим тога, на овај начин се смањује увоз секунарних
сировина, повећавају приходи радника и ЈКП, смањују трошкови превоза и
депоновања отпада итд. Систем одвојеног сакупљања отпада подразумијева
постојање неколико компоненти:
-

Постављање (замјена) контејнера на јавним површинама за одлагање
мјешовитог комуналног отпада;
Формирање додатних „зелених острва“ за одвојено одлагање отпада;
Формирање рециклажног дворишта.

Превенција и редукција отпада ће увијек бити високи приоритети у сваком
одрживом друштву, али за онај отпад који се не може избјећи, рециклирање је
широко прихваћено као први приоритет када се разматрају опције за третман и
одлагање. Као прва фаза у одвојеном сакупљању отпада може се навести
раздвајање на мјесту настајања. Становници могу да сортирају отпад код куће
у вреће и да исти доносе на посебне платое као што су зелена острва или
рециклажна дворишта. Међутим, имајући у виду низак ниво еколошке
свијести, веома мали број становника рециклира и одвојено одлаже отпад
упркос низу предности као што су: смањење контаминације животног
простора, сировине су квалитетније јер имају мање нечистоћа, смањење
трошкова транспорта и одлагања, прикупљени материјали се могу директно
пласирати на рециклажу итд.
Према основним постулатима ИВО концепта (Издвајање-ВредновањеОдлагање) постоје и одређени захтјеви који се морају испунити као предуслов
за издвајање отпада на мјесту настанка:
Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац
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морају се осигурати капиталне инвестиције у потребну опрему и
објекте,
морају постојати оспособљени и квалификовани радници за вођење
система,
опрема захтјева редовно одржавање и по потреби замјену,
потребно је осигурати простор за одлагање неупотребљивих дијелова
отпадних материјала и
мора се обављати контрола квалитета издвојених рециклибилних
материјала.

Према томе, примарна рециклажа заузима посебно мјесту у ИВО концепту јер
осим издвајања корисних подразумијева и издвајање неких штетних
компоненти комуналног отпада у циљу смањења штетног потенцијала
преосталог дијела комуналног отпада који се обрађује и одлаже. Примарно
раздвајање отпада се спроводи звог заштите животне средине, економске
исплативости и потребе задовољавања постојеће законске регулативе.
Примарним рециклирањем се смањује и количина отпада, а тиме и притисак
на животну средину.
Економски разлози се могу сагледати у чињеници да мања количина отпада
значи и мањи трошак за његово одлагање, те уштеду на сировинама и
енергији. Поновна употреба отпада и рециклажа нису организоване на
подручју општине Соколац. ЈКП „Соколац“ показује тенденцију проширивања
својих материјално – техничких капацитета, као и иницијативу за оснивање
основног рециклажног дворишта гдје би се мјешовити комунални отпад
раздвајао ручно у првој фази.
Додатни проблем представља чињеница да се не ради анализа одбаченог
чврстог материјала, тако да се не располаже тачним подацима о врсти,
количини и саставу одбачених материја, тако да ће се користити подаци о
структури мијешаног комуналног отпада са територије Града Банја Лука, као
оријентациони показатељ процентуалног учеше појединих материја које се
могу рециклирати.
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Табела 8: Масени удио у % појединих компоненти отпада у укупној количини
комуналног отпада.18

Врста отпада

Масени удио (%)

Количина (t)

1.

Органски отпад

31,45

22111,24

2.

Папир и картон

11,28

7930,52

3.

Фолија

11,05

7768,81

4.

Грађевински отпад

10,98

7719,60

5.

Стакло

7,53

5294,04

6.

Пластика

6,93

4872,21

7.

PET амбалажа

4,57

3212,98

8.

Дрво

4,04

2840,36

9.

Метал

3,64

2559,14

10.

Текстил

1,30

913,98

11.

Гума

1,10

773,37

12.

Лименке

1,06

745,24

13.

Анимални отпад

0,49

344,50

14.

Електронски отпад

0,18

126,55

15.

Опасни отпад

0,05

35,15

16.

Остало

4,35

3058,31

Укупно:

100,00

70306,00

Према овим подацима, од укупне количине произведеног отпада, 11,28%
отпада на папир и картон што би значило да се годишње на територији Сокоца
одбаци око 201,46 тона папира и картона, 81.6 тона ПЕТ амабалаже, а 134.5
тона стаклене амбалаже. Ове вриједности се морају узети са резервом јер су
базиране на структури комуналног отпада једног града, а при томе нису узете
у обзир дивље депоније којих има значајан бројна подручју општине Соколац.
Искуства развијенијих земаља показују да се, теоретски, издвојеним
скупљањем искористивих отпадних материја, количина комуналног отпада за
одлагање може смањити од 3% до више од 50%. Материје које се могу
18

Извор: Локални план управљања отпадом за територију Града Бања Лука, 2009.
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искористити као секундарна сировина из комуналног отпада су: папир и
картон, пластика, текстил, стакло, метали, гломазни отпад претежно металног
састава, биоразградиви и зелени отпад.
Поред тога, постоји и одређени проценат опасних фракција као нпр:
акумулатори, батерије, лијекови, боје итд. Да би се комунални отпад на
подручју општине Соколац прије свега прикупљао како треба, потребно је
учинити неколико ствари:
-

-

Поставити додатна рециклажна острва (зелена острва) за издвојено
скупљање папира, стакла, PET амбалаже и металне амбалаже на
недостајућем броју мјеста;
Организовати издвојено скупљање гломазног отпада;
Одлагати папир и картонску амбалажу из трговина у свежњевима који
ће се одлагати у контејнер постављен на рециклажним острвима;
Провести едукацију грађана путем радија, телевизије, натписима у
новинама и свим осталим начинима јавног информисања;
Континуелно едуковати грађане почевши од најраније доби преко
вртића, у основним и средњим школама, на вишим школама и
факултетима те у предузећима.

Поред претходно побројаног, неопходно је имати у виду и спровођење мјера за
одлагање и третирање других врста отпада као што је анимални, органски и
други отпад. Међутим, подаци добијени од стране ЈКП „Соколац“ и локалне
администрације указују на то да за сада не постоји потреба за планирањем и
спровођењем ових мјера имајући у виду незнатне количине отпада који
припада овим категоријама, а који се одлаже на територији Сокоца.
„Зелено острво“ је први искорак који је општина Соколац направила када се
говори о правилном одлагању отпада. Као што је већ речено, тренутно постоји
13 „зелених острва“, али је обзиром на број становника и распоред насеља,
неопходно поставити још 12 зелених острва. Максимална удаљеност од мјеста
становања до „зеленог острва“ не смије бити већа од 350 m, а једном зеленом
острву треба гравитирати око 500 становника.
На „зеленим острвима“ треба прикупљати отпадни папир, стакло, PET и
металну амбалажу од пића и напитака, а неопходно је прикупљати и
проблематичне материје као што су лијекови и батерије. То треба бити
асфалтирана површина са добром дренажом кишнице, уочљив, освијетљен,
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прегледан простор довољно велик за смјештај предвиђених контејнера и за
манипулације пражњења.
Проблем који све више долази до изражаја када се говори о мјешовитом
комуналном отпаду из привредних субјеката, јавних и услужних дјелатности
јесте неопходност замјене одређеног броја обичних металних контејнера у
њиховој близини, а затим и постављање додатних контејнера за рециклажно
одлагање.
Сваки производни субјекат дужан је примјенити одвојени систем прикупљања
према својој дјелатности уз обавезно издвајање корисних компоненти
комуналног отпада. Наведено значи да у оквирима радног простора мора бити
осигурано једно или више мјеста за одлагање папира, пластике, металног
отпада, PET-а и компоненти гломазног отпада. Када говоримо о јавним и
услужним дјелатностима, потребно је прилагодити систем прикупљања отпада
типу дјелатности. Код школа и високошколских установа нагласак је потребно
ставити на прикупљање папира, а у државним службама и на одвојено
прикупљање проблематичних материја (тонери, пластика, канцеларијски
материјал). Општина Соколац је у протеклом периоду поставила мини
контејнере за одлагање папира у свим јавним институцијама, чиме се значајно
смањила количина папира који завршава на депонији.
Ресторани и сличне дјелатности уз искористиве компоненте комуналног
отпада, требају водити рачуна и о одвојеном прикупљању биоотпада.
Здравствене установе морају такође одвојено прикупљати папир и пластику, а
остале отпадне материје одлагати према Правилнику о поступању са
медицинским отпадом.
Примарна рециклажа са једне стране обухвата одвојено сакупљање појединих
потенцијално искористивих отпадних материја, а с друге стране подразумијева
цјеловито искориштавање односно тржишно вредновање одвојено сакупљених
врста отпада. Као општа мјера, наведено је да се примарна рециклажа и
одвојено сакупљање отпада проводи само за оне отпадне материје које се могу
технички и финансијски вратити у кружни ток. Ефикасност примарне
рециклаже је одређена количином али и квалитетом одвојеног отпада.
Квалитет секундарне сировине одређује и могућности касније употребе
материјала.
Одвојено прикупљени комунални отпад у рециклажним двориштима, зеленим
острвима и компоненте гломазног отпада морају се прослиједити на даљу
Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац

55

Март, 2016. године

Студија о утицају на животну средину

обраду искључиво путем овлаштених прикупљача и обрађивача како би се
током рециклаже гарантовали високи стандарди заштите животне средине.
ПРИМАРНА
РЕЦИКЛАЖА
КОМУНАЛНОГ
ФОРМИРАЊЕ РЕЦИКЛАЖНОГ ДВОРИШТА

8

ОТПАДА

–

Примарна рециклажа мјешовитог комуналног отпада представља један од
облика одвојеног прикупљања отпада како би се смањила потреба за његовим
накнадним одвајањем. Рециклажа представља издвајање специфичних
састојака отпада у сврху поновног кориштења као сировине секундарног
поријекла. Примарна рециклажа најчешће подразумијева провођење сљедећих
активности:
-

Формирање „зелених острва“,
Формирање рециклажних дворишта,
Прикупљање гломазног отпада (периодично или по позиву).

Одвајање појединих врста отпада у рециклажним двориштима представља
главну окосницу за провођење примарне селекције. Функција „зелених острва“
је незаобилазна код селекције папира, стакла, алуминијума и пластике.
Међутим, значајно је истаћи и улогу рециклажних дворишта нарочито у
неразвијеним локалним заједницама у којима становништво и поред
доступних „зелених острва“ за одлагање отпада, усљед ниског нивоа еколошке
свијести, ипак одлаже сав отпад заједно. У таквим условима је рециклажно
двориште незаобилазно код прикупљања и раздвајања папира, стакла,
алуминијума и пластике из мијешаног комуналног отпада.
Постоје различита мишљења о успјешности провођења примарне рециклаже,
гдје се степен успјешности креће од 10% до 60%, у зависности од више
претходно побројаних фактора. За оцјењивање прецизних вриједности битно
је оријентисати се првенствено на кућни комунални отпад без грађевинског и
осталих категорија отпада који се усмјеравају другим токовима прикупљања.
У принципу код примарне селекције ријетко када можемо говорити о
ефикасности већој од 30%, али искључиво код комуналног отпада који настаје
у двориштима. За квалитетно провођење примарне рециклаже потребно је
имати постављене организацијске и привредне принципе који подразумијевају:
-

правни оквир (државни, регионални, локални - закони, оперативни
планови, одлуке, правилници итд.)
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систем прикупљања (дефинисан правним оквиром и допуњен локалним
техничким захтјевима)
тржиште прикупљених и издвојених материјала (код постојања
локалног или регионалног тржишта могућа промоција провођења
примарне селекције)
рециклажна дворишта, те „зелена острва“ као технички минимум
(мјеста одвојеног сакупљања)
спецификације прикупљених секундарних сировина (специфициране
прикупљене секундарне сировине ради специфичних нечистоћа
одржавају тржишну вриједност истих и економски одржив овај дио
система управљања)
подршку јавности и свих учесника (програм активности са јавности
треба бити перманентан и то како на локалној тако и на регионалном
нивоу како би јавности била јасна цјеловитост поступка управљања
отпадом)

За успоставу и развој примарне рециклаже, потребно је познавати основне
карактеристике разматраног подручја те установити:
-

Количине комуналног отпада на разматраном подручју,
Врсту и састав мијешаног комуналног отпада,
Основна физичко - хемијска својства отпада,
Постојеће стање рециклаже, могуће начине поновне употребе и
рециклаже искористивих и опасних компоненти отпада,
Економско/еколошку оправданост провођења система рециклаже и
осталих сегмената интегралног система управљања отпадом,
Посљедице по животну средину уколико се не проводи примарна
рециклажа и издвајање појединих компоненти.

Као што је већ елаборирано, на подручју општине Соколац се не врши анализа
врсте и састава мјешовитог комуналног отпада, као ни анализа основних
физичко-хемијских особина, што додатно отежава тачност анализе, имајући у
виду да су и подаци о количинама комуналног отпада који настаје на
територији општине у принципу само процјена, без егзактних показатеља.
Искуства других локалних заједница у БиХ и региону показују да је за
примарну рециклажу утврђена оправданост увођења не само због економских
(корисне компоненте) већ и због еколошких разлога. Свјетска искуства
показују како се провођењем примарне рециклаже уз постојање одговарајуће
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инфраструктуре и објеката могу краткорочно постићи резултати сакупљања
између 20-30%.
Одвојено сакупљање компоненти гломазног отпада које прелази 30-40% је
врло ријетко и условљено је високим стимулацијама и субвенцијама. Узевши у
обзир стање у овој области на територији општине Соколац, је веома тешко
очекивати достизање удјела примарне рециклаже од 20%, не само због
потребних финансијских улагања, него и због ниске еколошке свијести
становника и лоших навика када је у питању однос према отпаду и животној
средини уопште.
Формирањем оптималног броја „зелених острва“, постављањем нових
контејнера у мјесним заједницама, замјеном дотрајалих контејнера и
формирањем основног рециклажног дворишта за ручно одвајање комуналног
отпада постигле би се сљедеће предности:
-

смањење количине отпада за обраду и збрињавање,
уштеде у транспорту отпада на депонију,
смањење трошкова амортизације возила,
смањење трошкова радника,
повећање прихода ЈКП „Соколац“ од секундарних сировина,
уштеде енергије,
умањење потенцијала загађења животне средине,
смањење броја дивљих депонија и
очување природних ресурса.
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Слика 9: Депонија формирана поред регионалног пута
Табела 9: Начини сакупљања појединих компоненти комуналног отпада

Врста отпадног материјала
Папир и картон
Стакло
Пластика (PET)
Метална амбалажа

Биоотпад и зелени отпад

Гломазни отпад
Текстил

Опасни отпад

Начин/мјесто сакупљања
Контејнери -стационарно
Рециклажно двориште
Свежњеви
Контејнери -стационарно
Рециклажно двориште
Контејнери -стационарно
Рециклажно двориште
Контејнери -стационарно
Рециклажно двориште
Предузећа за промет сек.сировинама
Посуде-стационарно
Рециклажно двориште
Објект за компостирање
Сабирно мјесто за прихват и обраду
Рециклажно двориште
Предузећа за промет сек.сировинама
Рециклажно двориште
Предузећа за промет сек.сировинама
Специјализоване трговине
Предузећа за промет сек.сировинама
Рециклажна дворишта
Контејнери-стационарно
Зелена острва
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Рециклажно двориште1920

Рециклажна дворишта се граде на мјесту на које грађани лако могу доћи
пјешице или аутомобилима. Из тог разлога неопходно је на самој локацији
рециклажног дворишта или у непосредној близини осигурати минимално 5
паркирних мјеста за паркирање сопствених возила са теретном приколицом.
Исто тако, потребно је осигурати простор за манипулацију возила која одвозе
сакупљене отпадне материје. Рециклажна дворишта морају бити организована
тако да се временом рада прилагоде потребама свих старосних структура
становништва. У том смислу врло је битно да неколико дана у седмици
рециклажна дворишта раде и изван уобичајног радног времена од 8-19 сати.
Такође је битно да се и викендом омогући рад рециклажног дворишта
минимално од 8-12 сати. За контролу уноса отпада потребно је да буде
опремљено једном мањом преносивом вагом до 200 kg. Током рада
рециклажног дворишта, надзор мора бити повјерен квалификованом и
стручном особљу. У правилу се осигурава рад барем једне особе која има
неколико функција, која са једне стране помаже грађанима у издвојеном
одлагању отпада, а са друге стране онемогућава неовлаштене уласке и
неконтролисано одлагање отпадних материја, посебно оних штетних. Такође
спречава одлагање свих отпадних материја који нису предвиђени за
привремено одлагање у склопу овог простора.
У рециклажном дворишту није дозвољено одлагање производног опасног
отпада, а посебно опасног отпада из разних индустријских и занатских
активности. На улазу у рециклажно двориште мора се јасно истакнути начин
рада, радно вријеме и попис материјала који се могу привремено одложити.
Такође у својој организацији рада, рециклажна дворишта морају дефинисати и
мјеста на којима ће се развијати и потицати мотивација грађана према
правилном управљању с отпадом.
За привремено одлагање издвојених отпадних материја треба осигурати
одговарајуће посуде, које са једне стране омогућују једнострано одлагање
донесеног отпада, а са друге стране економично и сигурно по животну средину
одвожење прикупљених количина отпада. Уз сваку посуду потребно је
поставити велики и видљив натпис који се односи на врсту отпада. Такође је

19
20

Локални план управљања отпадом за територију Града Бања Лука, 2009
План господарења отпадом града Загреба до 2015.године.
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на улазу у рециклажно двориште потребно поставити и распоред посуда и
спремника с назнаком садржаја.
-

-

-

-

-

Папир и картон (све врсте): Картонска амбалажа се прикупља одвојено
од осталог папирнатог отпада, у посебном плавом спремнику РАЛ
5015.
Папир се такође посебно прикупља у истим спремницима.
Стаклени амбалажни отпад: (флаше различитих димензија и боја) се
одвојено прикупљају у засебним посудама зелена боја РАЛ 6001 - за
отпадну обојену стаклену амбалажу и бијела боја РАЛ 9001 - за
отпадну безбојну стаклену амбалажу.
Чврста полиетиленска (PЕ) амбалажа и остала PЕТ и PP амбалажа и
отпадне твари, одлаже се у жуте спремнике - жута боја РАЛ 1021 - за
отпадну пластичну амбалажу. Уколико се ради о вишеслојној
пластичној односно металној амбалажи тада се иста одлаже у
спремнике плаве/жуте/сиве боје РАЛ 5015/1021/7001 - за отпадну
вишеслојну амбалажу.
За амбалажу од дрвета користи се спремник смеђе боје РАЛ 8001.
Прозорска равна и остала стакла као и кабли, челични и метални отпад
те отпадна електроопрема прикупља се у контејнерима отвореног типа
запремнине 5-10 m3.
Текстил и плуто се прикупљају у мањим контејнерима затвореног типа.
Биоотпад се може прикупљати у мањим смеђим посудама које се не
постављају само уз сваки стамбени објекат, већ могу бити и саставни
дио рециклажног дворишта. У склопу рециклажног дворишта биоотпад
се може прикупљати у већем контејнеру за комунални отпад,
затвореног типа како би се спријечило ширење могућих неугодних
мириса.

Услови за изградњу рециклажног дворишта су непропусна подлога,
канализација с сепаратором - таложником, ограда, киоск за запосленика са
санитарним чвором и гардеробним простором. Објекат за запослене може бити
монтажног типа са свим потребним инфраструктурним прикључцима. Све
проблематичне материје окарактерисане као опасан отпад требају бити унутра
затвореног, наткривеног простора с танковима одговарајућег капацитета.
Такође потребно је имати средство за прикупљање масноћа и неутрализацију
киселине. Због физичко-хемијских својстава издвојених компоненти гломазног
отпада и њихове запаљивости потребно је извести све прописане мјере
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противпожарне заштите према Закону о заштити од пожара. Објект
рециклажно двориште мора имати засађен и уређен високи зелени појас како
би се простор визуално издвојио од осталог терена. При изградњи
рециклажног дворишта, почетна инвестициона улагања су релативно висока,
нарочито када се ради о слабије развијеним срединама са мањим бројем
становника.
Процјена потребних инвестицијских улагања у изградњу и опремање једног
рециклажног дворишта површине 1000 m2 приказана је у Табели 10. Такође је
дата оријентациона процјена трошкова рада рециклажног дворишта
укључујући и амортизацију и личне дохотке. Процјене се темеље на
искуственим спознајама изградње и рада сличних рециклажних простора.
Табела 10: Процјена трошкова рециклажног дворишта површине 1000 m2

Трошак

Цијена (КМ)

Напомена

Трошкови изградње и опреме
Земљиште
0
Општинско земљиште
Грађевински радови
135 000
паушал
Опрема
50 000
паушал
Укупно грађевински радови и
185 000
опрема
Трошкови рада за једну годину
Енергија, вода, гориво
2 000
паушал
Одржавање
3 000
паушал
Остало
2 000
паушал
Амортизација
33 750
Аморт. рок 5 год, уз стопу
од 25%
Лични доходак - година
10 800
Један запослени
Укупно годишњи трошкови рада
51 550

Улагања у изградњу и опремање рециклажног дворишта процјењују се на ccа
185 000 КМ, а годишњи трошкови рада су око 50 000 КМ. Треба напоменути
да је цијена изградње и рада оријентациона и може се мијењати уколико дође
до повећања количине сепаратно прикупљених компоненти комуналног
отпада. Такође, могућа су мања одступања у предвиђеним трошковима рада
посебно путем промјене цијена енергента, струје и воде, што у мањем опсегу
може утицати на цијену коштања рада рециклажног дворишта.
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Процјена трошкова набавке контејнера и корпи за комунални отпад

На подручју Сокоца је за збрињавање комуналног отпада постављено 98
контејнера запремине 1,1 m3. Према анализираним подацима потребно je
извршити замјену 50 контејнера запремине 1,1 m3 који су у веома лошем
стању. Поред тога, неопходно је поставити додатних 80 корпи за одлагање
смећа. Процјена цијена набавке и постављања контејнера за комунални отпад
и корпи приказана је у доњој табели.
Табела 11: Процјена трошкова набавке контејнера и корпи

Трошак
Земљиште
Контејнери
Контејнери
Корпе
УКУПНО

8.3

Ком.

Цијена
(КМ)

Укупн
о (КМ)

Напомена

50
10
80

0
550
1500
200

0
27.500
15.000
16.000
58.500

Општинско земљиште
Запремина 1,1 m3
Запремина 5,0 m3

Процјена трошкова изградње „зелених острва“

У Сокоцу постоји 13 „зелених острва“ на којима се налази укупно 39
контејнера за ПЕТ и 13 контејнера за мијешани комунални отпад, дакле
укупно 52 контејнера. Према проведеним процјенама, за Соколац потребно је
инсталирати још 12 „зелених острва“.
Табела 12: Процјена трошкова изградње зелених острва

Трошак
Земљиште
Припремни радови,
документација итд.
Зелена острва
УКУПНО

Ком.

Цијена
(КМ)

Укупно
(КМ)

Напомена

-

0
3000

0
3000

Градско земљиште
Паушално

12
-

3900
-

46.800
49.800

Паушално
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УЛОГА ЈАВНОСТИ У УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ
ОТПАДОМ - ЈАЧАЊЕ СВИЈЕСТИ

Управљање отпадом је дјелатност од општег интереса, што подразумијева
спровођење прописаних мјера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања,
транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор
над тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом послије
затварања. (Закон о управљању отпадом, Сл. гласник РС, број 111/13).
Проблем комуналног отпада који настаје у домаћинствима, канцеларијама и
слично, директно се тиче грађана који су прва карика у ланцу настајања овог
отпада. Један од највећих проблема политике за заштиту животне средине у
Републици Српској и општини Соколац представља неадекватно и недовољно
развијено поступање са отпадом. Овакво стање је првенствено посљедица
слабог и недовољно изграђеног става друштва према отпаду, као и
необразованости и неразумијевања важности система одрживог управљања
отпадом, те несхватања позитивних ефеката овог процеса.
Стратегија управљања отпадом у Републици Српској предвиђа рјешавање
проблема прикупљања и одлагања, а из ње произилазе обавезе општина од
којих је најбитније истаћи обавезу доношења плана управљања отпадом на
нивоу јединице локалне самоуправе. У оквиру овога плана управљања веома
важну улогу има едукација и подизање еколошког нивоа свијести
становништва.
Како би се организовао функционалан систем управљања чврстим комуналним
отпадом, неопходно је успоставити хијерархијски усклађене активности.
Будући да исте зависе од политика и интереса једне државе у датом тренутку,
у сврху превенције стварања отпада и одрживог управљања системом,
утврђена је јединствена листа приоритета која подразумијева активности и
мјере превенције, поновне употребе, рециклаже и одлагања. Стога се локална
заједница, као и држава у цјелини, морају ангажовати и реализовати оне
активности унутар система управљања отпадом које ће дати најбоље резултате
у односу на очување и унапређење укупног квалитета животне средине. Ниво
јавног информисања има велики утицај како на степен учешћа, тако и на
квалитет издвојених материја из отпада.
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Превенција у настајању отпада

9.1

Успјешан систем управљања отпадом почиње превенцијом настајања отпада.
То значи да је нужна промјена устаљених навика и замјена новим корисним
методама када је ријеч о одлагању и збрињавању комуналног отпада.
Потреба за превенцијом настанка отпада настала је из неколико релевантних
фактора, као што су:
-

потреба за смањивањем штетности отпада по животну средину,
смањивање количина произведеног отпада гдје се произвођачи
охрабрују да производе производе које је лакше рециклирати,
смањивање трошкова у систему управљања отпадом.

Превенција настајања отпада, као једна од мјера за смањење, свакако је
најпожељнија метода за рјешавање проблема управљања комуналним отпадом.
Ако се ограничи настанак отпада, потреба за сакупљањем и збрињавањем
отпада, а тиме и притисак на животну средину, бити ће знатно смањени.
Настајање отпада се не може спријечити, али се могу подузети одређене
активности на смањењу његовог настајања и у овом процесу грађани имају
основну улогу.
Мјере које могу довести до смањења и превенције настајања отпада су
сљедеће:
-

Редукција отпада на самом извору,односно смањење коришћења
ресурса и смањење количина насталог отпада,
Поновна употреба производа, односно поновно коришћење производа
за исту или другу намјену,
Рециклажа, односно третман отпада ради добијања сировине за
производњу истог или другог производа,
Искоришћење,
односно
коришћење
вриједности
отпада
компостирањем, спаљивањем уз искоришћење енергије и сл.
Правилно одлагање и депоновање отпада.

Мјере за постизање циља превенције настајања отпада усмјерене су ка
смањењу пораста у количинама отпада, успркос сталном економском расту и
повећању потрошачке моћи.
Како би се наведене мјере на превенцији настајања отпада могле ефикасно
провести потребно је креирати одређене предуслове који се заснивају на:
едукацији и раду с јавношћу, унапређењу, стимулацији, мотивацији и
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одрживој потрошњи, и представљају мјере које захтјевају дугорочно,
континуирано дјеловање, током низа година. За остваривање тих циљева
унапријед треба осигурати финанцијска средства и стручне људе.
Да би систем управљања отпадом и активности на његовом смањењу биле
ефикасне, посебна пажња се мора посветити едукацији и раду са јавношћу, тј.
искључиво развоју људских ресурса за одговарајуће и одрживо управљање
отпадом. Ово се прије свега односи на професионалну обуку кадрова и на
развијање и јачање јавне свијести становништва.
Превенција настајања отпада је постала глобална тема, те представља један од
основних елемената зштите животне средине и одрживог развоја. Активности
на смањењу ризика од загађивања животне средине депоновањем или
третманом отпада у развијеним земљама досегнуле су завидан ниво. У већини
земаља чланица Европске Уније смјернице за смањивање и превенцију
настајања отпада су регулисане законским актима и посебно су надгледане.
Стратегијом управљања отпадом у Босни и Херцеговини је дефинисано да
Владе ентитета, односно надлежна министарства треба да буду носилац
политике превенције отпада. Такође, Стратегијом се наглашава да је
подупирућа структура у управљању отпадом потреба за подизањем нивоа
стручности професионалаца који раде у овој области кроз увођење техника и
технологија у образовни систем будућих радника на пословима који су везани
за животну средину. Суштински је неопходно показати јавности утицај
погрешног управљања отпадом на животну средину, на заједницу у којој
живимо и дугорочно, на наше здравље и квалитет живота. На слици бр.10
шематски је приказано одређивање појма смањења отпада према студији
European Environmental Agency из 2003.године.
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Слика 10: Одређење појма смањење отпада21

Како би се испунили циљеви превенције стварања и смањивања количина
отпада за коначно одлагање који су дефинисани стратешким документима
управљања отпадом на нивоу државе и ентитета, неопходно је извршити
систематичну едукацију свих циљних група, тј. учесника у систему управљања
отпадом и одржавати континуирану комуникацију са јавношћу и
континуирану промоцију важности правилног управљања отпадом и заштите
животне средине.
Битно је континуирано едуковати грађане, кроз дужи временски период,
нарочито када је у питању систем селективног прикупљања отпада, рециклаже
и поновне употребе. За реализацију успјешног процеса смањивања отпада, уз
континуирану едукацију грађана, неопходно је укључивање и узајамна
сарадња неколико различитих актера: законодавна и извршна тијела,
образовни систем, индустрија, трговина, услужне дјелатности и коначно
домаћинства.
9.2

Јачање свијести грађана

Сакупљање комуналног отпада из домаћинстава је само у неким општинама
Републике Српске добро организовано. Генерално, обрада прикупљеног

21

Студија ЕЕА (European Environmental Agency) о избјегавању и смањењу отпада (2003.)
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отпада није ријешена на одговарајући начин, те се не врши раздвајање
комуналног, опасног и инертног отпада.
Јединствени функционалан систем управљања отпадом није могуће
реализовати ако се занемарује димензија еколошке едукације становништва
(подизања еколошке свијести грађана) и развоја људских ресурса за
одговарајуће и одрживо управљање отпадом. Еколошка свијест представља
саставни дио еколошке културе, те обухвата стечена знања и навике, као и
усвојене ставове и вриједности. Она подразумијева прихватање норми о томе
шта је у животној средини здраво и корисно, а шта није. Такође указује на који
начин у постојећим условима се може побољшати свијест и живот људи.
Васпитање и образовање о животној средини је незаобилазан сегмент сваког
интегралног система управљања отпадом. Између еко - едукације и еко културе постоји узајамни однос са узрочно - посљедичним везама. Еколошком
едукацијом омогућава се стицање еколошких знања и вјештина са циљем
повећања нивоа свијести сваког појединца ради ефикасног учешћа у
спровођењу система управљања отпадом. Еколошка едукација код људи
развија нова сазнања и ствара нове вриједности које ће их упутити на промјене
у понашању.
Подизање јавне свести би требао бити један од кључних сегмената политике
управљања отпадом. У циљу подизања свести и повећања нивоа учешћа
грађана у процесима доношења одлука потребно је подстицање и промовисање
низа практичних опција које имају најбоље шансе да постану одрживе и лако
применљиве без донаторске или спољне подршке и интервенције.
Подизање јавне свијести грађана може се спровести кроз различите активности
као што су:
-

Израда едукативног и промотивног материјала,
Објављивање основних информација у свим средствима информисања
(радио, новине, ТВ, интернет),
Потицање на правилно управљање отпадом,
Креирање информација, еколошких порука и савјета намијењених
грађанима, тј. одређеним циљним групама,
Провођење промотивних кампања за поједине програме (селективно
сакупљање отпада, проблем дивљих депонија, потицање коришћење
обновљивих извора енергије и сл.),
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Оснивање јавне базе података о отпаду, увођење „отвореног телефона“
за комуникацију са грађанима и сл.
Провођење испитивања јавног мишљења о аспекту управљања отпадом
и заштити животне средине на подручју општине Соколац.

У Републици Српској невладине организације, односно организације цивилног
друштва, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, активно утичу на
подизање еколошке свијести грађана спроводећи разне медијске кампање,
пројекте и еколошке радионице. Њихове активности су оријентисане на
конкретне проблеме произашле из неодговарајућег управљања посебним
токовима отпада. Нажалост, недостатак донаторских средстава у Републици
Српској је очигледан и директно утиче на рад оваквих организација. У
претходном периоду је спроведен низ значајних еколошких пројеката у
сарадњи са еколошким невладиним организацијама, гдје је сваки пројекат
имао и едукативну компоненту.
9.3

Значај едукативних активности

Интегрални систем управљања отпадом није могуће успоставити без адекватне
едукације јавности. Образовање у пољу заштите животне средине и односу
према отпаду незаобилазан је сегмент сваког интегралног система управљања.
Провођењем еколошке едукације у појединцу се развијају нова сазнања и
изграђују нове вриједности које потичу на промјене у понашању. Мјере
превенције и смањења настајања отпада подразумијевању неколико група
активности, и то кроз едукацију јавности и подизање јавне свијести и обуку
стручних кадрова и административних тијела који су директно везани за
проблематику управљања отпадом, односно заштите животне средине
уопштено. Едукације грађана се спроводе кроз имплементације различитих
пројеката у области животне средине, и обухватају различите циљне групе, од
дјеце школског узраста до едукација пунољетног становништва и особа
ангажованих на пословима у областима заштите животне средине.
У оквиру едукације грађана веома важну улогу имају дискусије, размјена
мишљења и сазнања грађана о управљању отпадом, поготово у сегманту
селективног прикупљања, рециклаже и поновне употребе рециклираних
производа. Генерално на подручју општине Соколац постоји потреба за
едукацијом грађана о потреби селективног сакупљања отпада, и спречавању
настанка дивљих депонија, као и информисање грађана о штетном дјеловању
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дивљих депонија на живот и здравље људи. Квалитетном теоријском и
практичном презентацијом о управљању отпадом истиче се значај добре
праксе управљањем отпадом, селективног сакупљања и искориштавања отпада
на нивоу локалне заједнице. Семинари и јавне расправе чији је циљ јачање
јавне свијести и позитивне промјене у управљању чврстим отпадом чине
основе едукације становништва, уз многе промотивне активности.
Едукација у области животне средине и управљања отпадом, као и увођење
интегрисаног система управљања отпадом су стратешки циљеви свих
докумената из области животне средине израђених на нивоу БиХ и ентитета
(РС и ФБиХ), а специфично су општи циљеви важеће Стратегије развоја
општине Соколац и Локалног еколошког акционог плана.
Иако су закони и националне стратегије о заштити животне средине у
Републици Српској у складу са директивом ЕУ, у пракси се они не спроводе.
Такође, грађани нису упознати са националним законима, нарочито о
управљању отпадом. Оваква тренутна ситуација је последица, између осталог,
и неразвијених друштвених ставова према отпаду и животној средини,
неразумјевање важности управљања отпадом и позитивних ефеката овог
процеса. Према томе, у циљу подизања свијести становништва, стратегије и
методе комуникације са грађанима, едукације и презентације резултата и
активности морају да се развијају на такав начин да обезбеђују ефикасне
резултате.
9.4

Значај промотивних активности

Промотивне активности имају веома велику улогу у подизању јавне свијести
становништва. Оне најчешће иду упоредо са спровођењем едукације или
непосредно након проведених едукација. Промотивне активности заштите
животне средине и управљања отпадом играју велику улогу у систему
управљања јер су доступне ширим масама и на прави начин презентоване могу
да привуку велику пажњу и заинтересују јавност.
Узевши у обзир да грађани представљају једну од најважнијих карика у
селективном прикупљању и раздвајању отпада, веома је важан сегмент
промотивних активности, тј. креативне и едукативне промотивне кампање која
ће скренути пажњу што већег броја грађана и на њих деловати стимулативно.
Овакве промотивне кампање су веома често намјењене ученицима основних
школа пошто је са усвајањем навике раздвајања отпада потребно почети што
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раније јер се у том периоду најлакше учи и брзо усвајају навике које потом
обликују човеково понашање током живота, али ако су добро организоване,
доступне су много већем броју корисника и имају далеко шири дијапазон
дјеловања.
Јавне кампање и промоције обухватају углавном сљедеће активности: израду
рекламног материјала, одговарајућих приручника и упутстава, постера,
информативних летка, ТВ спотова и слогана, билборда, наљепница за свеске и
уџбенике, промо флајера за децу и одрасле, дистрибуција платнених цегера,
мајица, оловака и сл.
Приликом промоције одређених пројеката и активности везаних за заштиту
животне средине, значајну улогу имају средства јавног информисања, прес
конференције, радио и ТВ емисије, новински чланци и сл.
Активности изградње капацитета фокусирају се на унапређењу и побољшању
свести о значају укључивања грађана у заштиту животне средине,
успостављање ефикасне двосмјерне комуникације и значај спровођења
ефикасних и ефективних кампања за подизање свијести.
Промотивне активности имају значај кроз документовање и преношење
релевантне добре праксе из окружења, јачање еколошке свијести код дјеце,
омладине и одраслих и ставарање позитивних навика у односу орема отпаду и
животној средини. Задатак промоције је да информише, подстиче и подсјећа
грађане на примјере и могућности добре праксе управљања отпадом, у циљу
заштите животне средине и сопственог здравља.
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