Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године
Влада Републике Србије је 15. априла 2010. године усвојила Стратегију управљања
отпадом за период од 2010. до 2019. године, која представља основни документ за
рационално и одрживо управљање отпадом. Замењује Стратегију управљања отпадом за
период 2003-2008. године и уважава политику ЕУ у овој области, уз усмеравање активности
хармонизације законодавства у процесу приближавања законодавству ЕУ.
За спровођење Стратегије одговорно је министарство надлежно за послове заштите
животне средине. Повезана је са следећим стратешким документима: Националном
стратегијом одрживог развоја, Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015.
године, Стратегијом увођења чистије производње у Републици Србији, Националним
програмом заштите животне средине и Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020.
године.
Дата је укупна процена финансијских средстава потребних за спровођење
постављених циљева, која за период 2010-2014. износе 447 милиона евра и 511 милиона евра за
период 2015-2019. (укупно 958 милиона евра). Представљени су и потенцијални извори
финансирања, како на националном, тако и на међународном нивоу.
Стратегија уређује управљање различитим врстама отпада на територији Републике
Србије, од настанка до коначног одлагања, са основним циљем развој одрживог система
управљања отпадом у погледу смањења загађења животне средине и деградације животне
средине, који ће бити организован у складу са националним и европским захтевима и
стандардима. Постизање овог циља достићи ће се остварењем 17 специфичних циљева
управљања отпадом, одређених за краткорочни и дугорочни период.
Краткорочни циљеви односе се на период 2010-2014. године и подразумевају
усклађивање законодавства из ове области са законодавством ЕУ; донете регионалне и локалне
планове управљања отпадом до 2014. године, као и националне плнове за поједине токове
отпада, повећан број становника обухваћених системом сакупљања отпада на 75% до 2014.
године развијен систем примарне селекције отпада у локалним самоуправама, изградњу 12
регионалних центара за управљање отпадом до 2014. године; успостављање посебних токова
отпада; санирање постојећих сметлишта; подстицање коришћења отпада као горива у
цементарама, жељезарама и термоелектранама; успостављање система управљања опасним
отпадом, система управљања медицинским и фармацеутским отпадом и система управљања
отпадом животињског порекла
Дугорочни циљеви односе се на период од 2015. године до 2019. године и
подразумевају изградњу осталих 12 регионалних центара за управљање отпадом, изградњу
спалионице медицинског и опасног отпада, успостављање система управљања грађевинским
отпадом, поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада.
Дефинисаним решењима Стратегија покушава да превазиђе нагомилане проблеме у
управљању отпадом:
 недовољна инфраструктура за третман и одлагање отпада, заједничко одлагање комуналног
и опасног отпада из домаћинстава,
 недостатак података о саставу и токовима отпада,
 непостојање постројења за складиштење, третман и одлагање опасног отпада,
 загађење земљишта, површинских и поџемних вода отпадом..
Саставни део Стратегије је Акциони план за спровођење Стратегије за период 20102014. године, којим су обухваћене конкретне мере/активности које ће се предузети ради
обезбеђења услова да се циљеви Стратегије реализују. Акционим планом су одређени носиоци
спровођења тих мера/активности и рокови за њихово спровођење.
Дефинисано је 20 сетова индикатора за праћење спровођења Стратегије, односно за
оцену реализованих мера и активности, без утврђених полазних и циљаних вредности
индикатора. За праћење индикатора задужена је Агенција за заштиту животне средине.
Цео текст стратегије можете наћи овде

