Национална стратегија увођења чистије производње
Влада Републике Србије усвојила је Националну стратегију увођења чистије
производње 2009. године, која представља директну конкретизацију и разраду Националне
стратегије одрживог развоја, као инструмент политике остваривања одрживог развоја у
свим економским секторима и делатностима.
Циљ Стратегије је да операционализује активности на увођењу и промовисању метода
и поступака чистије производње, да створи институционалне услове за њихову примену и
реализацију. Циљ чистије производње је превенција загађена на извору како би се обезбедило
очување ресурса, односно њихово одрживо коришћење, елиминација токсичних сировина и
смањење стварања отпада. Пет основних техника чистије производње су: домаћинско
пословање, оптимизација процеса, замена сировина, увођење нових технологија и развој нових
производа. Предузећа која уведу чистију производњу требало би да остваре економску добит
кроз смањење трошкова рада и одлагања отпада, утрошка енергије, загађивања животне
средине, као и смањен обим третмана отпада. Инвестирање у чистију производњу дугорочно
утиче на боље економске резултате предузећа и смањује трошкове у односу на примену решења
за третман већ насталог отпада.
Спровођење Стратегије у надлежности је министарства за послове заштите животне
средине. Временски рок трајања Стратегије није дефинисан, односно није одређена година
престанка важења.
Финансијска средства потребна за остварење Стратегије нису одређена, већ су дати
само потенцијални извори финансирања.
Стратегија је усклађена са стратегијама које су до тада усвојене: Национална
стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС”, бр. 57/08), Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2015 („Службени гласник РС”, бр. 44/05), Стратегија развоја
пољопривреде Србије („Службени гласник РС”, бр. 78/05), Стратегија подстицања и развоја
страних улагања („Службени гласник РС”, бр. 22/06), Стратегија развоја конкурентних и
иновативних малих и средњих предузећа за период од 2008. до 2013. године („Службени
гласник РС”, бр. 103/08), Национална стратегија управљања отпадом и нацрт Националног
програма заштите животне средине.
Очекује се да ће предузећа добровољно дати свој допринос остваривању дефинисаних
стратешких циљева:
 Увећати степен примене чистије производње развојем и обезбеђењем разумљивих, циљних
информација о чистијој производњи индустријским предузећима, друштвеном окружењу и
државној управи;
 Увећати степен примене чистије производње развојем капацитета кадрова у органима
државне управе и индустрији за потребе активности и пројеката чистије производње;
 Повећати примену чистије производње у свим секторима индустрије промоцијом развоја и
трансфера технологија које су у складу са животном средином;
 Увећати улагања у чистију производњу развојем шема за финансијску подршку и
финансијских механизама који подстичу улагања чистије производње;
 Створити потребне правне оквире којим би се подржавала примена чистије производње у
односу на решења финалног третмана отпада и обезбедио заједнички приступ примени
чистије производње.
Стратегијом су разматрани могући индикатори за праћење њеног спровођена, без
утврђених почетних и базних вредности.
Саставни део Стратегије је и акциони план који предвиђа за сваки задатак активности,
одговорне институције, партнере у реализацији, рокове и изворе финансирања, без трошкова
финансирања.
Цео текст стратегије можете наћи овде

