
 

 

  

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

„Циркуларна Србија“ 

 

* 
 

,,На путу ка циркуларној економији у Србији - предност и сарадња европске и српске 

рециклажне индустрије”, у Београду, Привредна комора Србије - Кнеза Милоша 12, 

13.12.2018. 

 

Мото конференције: 

,,Да направимо нешто што немамо, од нечега што већ имамо и 

сачувамо свет у коме живимо” 

 

Конференција је завршни догађај пројекта које је финансирала ЕУ преко свог 

института за иновативне технологије (ЕИТ), са циљем да укаже на предности дубоке 

дигитализације у индустрији, да повећа конкуретност, раст и привлачност сектора 

рециклаже кроз корените промене у области привреде, на нови образовни приступ и 

вођено предузетништво, што може омогућити српској привреди да стекне партнере из 

Европе из области рециклаже отпада и коришћења обновљивих извора енергије као и 

да се упозна са искуствима из праксе. 

Препоруке Конференције 
 

Омогућити транзицију са линеарног економског модела (произведи, потроши, 

баци) на циркуларни модел (произведи, потроши, рециклирај и врати назад у 

производњу), и то тако што је неопходно: 

 

● обезбедити тржишне услове за пословање привреде по пословном 

моделу циркуларне економије; 

● реформисати јавни комунални сектор; 

● решити проблем депонија и сметлишта; 

● промовисати дубинску дигитализацију, рециклажну индустрију и 

енергетску ефикаснот уз употребу обновљивих извора енергије; 

● успоставити систем едукације и образовања; 

● усвојити модеран информациони систем за прикупљање података и 

њихово управљање; 

● креирати систем за транспарентно, одговорно и поуздано 

управљање ресурсима (систем јавних набавки, праћења, надзора и 

контроле); 
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Оперативни модели спровођења препорука 

 
 

1. Успоставити институционални оквир за интерактивну сарадњу свих 

заинтересованих страна (привреде и привредних удружења, државне и 

локалне управе, научних и стручних организација и институција и 

организација грађанског друштва). Да ли је потребно успостављати нове и 

ефикасне оквире или користити неке од већ постојећих платформи  

(НАЛЕД, СКГО, ПКС, ССИ и слично) и проширити их са представницима 

осталих група заинтересованих страна, ствар је договора и консензуса међу 

актерима. 

 

2. Обезбедити подршку међународних билатералних и мултилатералних 

организација и институција ради усклађивања напора са међународним 

стандардима. 

 

3. Убрзати интерне политичке процесе прилагођавања правне регулативе, уз 

подршку осталих заинтересованих страна и обезбедити стриктно 

поштовање тако постављених прописа. 

 

4. Успоставити одржив систем финасирања развојних пројеката циркуларне 

економије уз системске подстицајне и дестимулативне мере. 

 

5. Паралелено са поменутим активностима, уводити ефикасне алате за 

подршку транзиције из линеарног у циркуларни модел, укључивши 

савремене системе за евиденцију, праћење и управљање ресурсима, 

програме институционаланог и додатног образовања, пројекте социјалне 

мобилизације и јачања свести о потреби промена у понашању појединаца и 

друштва ради остварења одрживости економског развоја.  

 

* 
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Агенда 
 

УВОДНА ИЗЛАГАЊА 

 

• Душан Васиљевић, председник УО WBCG 

• Мирослав Милетић, саветник председника ПКС 

• Филип Абрамовић, помоћник министра, Министарство заштите животне 

средине 

• Небојша Реџић, Агенција за животну средину 

 

У уводном делу, Душан Васиљевић, председник УО/WBCG, представио је 

пројекат који је реализовао конзорцијум Wuppertal Institute, RWTH Aachen, Delft 

University of Technology и Western Balkans Consulting Global (WBCG) у периоду од 

једне и по године. Конференција ,,Циркуларна Србија” представља завршетак пројекта 

у области заштите животне средине и управљања отпадом, са циљем да се укаже на: 

 

▪ анализу тренутног стања у Републици Србији; 

▪ препреке и проблеме; 

▪ размену искустава и добре праксе; 

▪ могућу имплементацију у Републици Србији; 

▪ предлог решења.  

 

Истакнута је потреба да се изврши транзиција линераног модела економије и 

производње у циркуларни модел који подразумева поновну употребу, односно 

рециклажу отпада као важног ресурса уз остваривање значајних користи, како у 

ефикасности предузећа, тако и у заштити животне средине. 

 

Циркуларни модел подразумева три круга интервенција на производу; 

продужено тзрајање, репарацију производа по истеку његовог животног века и коначно 

рециклажу из које се добија нова и квалитетна сировина за производњу. 

 

Мирослав Милетић, саветник председника Привредне коморе Србије, указао је 

на потребу промене наших навика, начина размишљања и модела пословања. 

Он је истакао да је прекомерна потрошња конвенционалних извора енергије 

значајно утицала на нарушавање квалитета и стања животног окружења, и сходно 

томе, истиче напоре на примени стратегије за употребу обновљивих извора енергије у 

будућности.  

Уз то, Мирослав Милетић истиче три битна стуба у овом концепту: Иновације, 

Инфраструктуру и Информације који су врло значајни за реализацију циљева 

циркуларне економије. Применом овог пословног модела у Републици Србији, 

отворило би се око 30.000 нових радних места, поготово у сектору рециклаже. 

 

Филип Абрамовић, помоћник Министра за заштиту животне средине, је у свом 

обраћању позиционирао циркуларну економију као кључно решење проблема 

управљања историјским и новоствореним отпадом, и истакао напоре Министарства  у 

решавању питања управљања отпадом. 
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До сада реализовани пројекти, као и они будући које Министарство планира, 

морају бити завршени у сарадњи са свим заинтересованим странама, превасходно са 

невладиним сектором, Министарством пољопривреде и Министарством финансија. Он 

истиче да циркуларна економија треба да буде садашњост Србије, а не будућност. 

Напор ка разумевању циркуларне економије је усмерен на подизању информационих 

капацитета, прилагођавању домаће законске регулативе законодавном оквиру ЕУ, као 

и континуираној сарадњи са невладиним и међународним организацијама. 

Господин Абрамовић је најавио унапређење постојећег начина управљања 

отпадом успостављањем нових системских модела током 2019. године. 

 

Небојша Реџић, Начелник одељења за Национални регистар извора загађивања 

Агенције за животну средину, у свом обраћању говори о значају концепта циркуларне 

економије на ублажавању климатских промена и пратећих последица. Пошто термин 

„отпад“ у природи не постоји, потребно је и у нашем свету избацити и гледати на 

отпад као на ресурс који се даље може употребити. Агенција има изграђен систем за 

прикупаљње података о генерисаним количинама отпада (Агенцији се достави 

годишње око 14.000 извештаја). Постојећи систем није савршен и Агенција се залаже 

за унапређење модела. 

 

Циљеви до 2035. године су да се 85% амбалажни отпад рециклира и да пластика 

буде 100 % биоразградива 

 

Господин Реџић истиче значај Париског уговора и његове циљеве, где 

циркуларну економију види као начин за смањење пораста средње температуре 

ваздуха на планети Земљи. 

 

ПРВИ ПАНЕЛ 

 

• Хенинг Вилтс, Wuppertal Institute – Изазови циркуларне економије у Немачкој 

и Европи 

• Валентина Јанев, Михајло Пупин - пројекат MOVECO 

• Александра Вучинић, руководилац групе за кружну и зелену економију 

Министарства заштите животне средине 

• Александар Јововић, Машински факултет Универзитета у Београду - енергија 

из отпада 

• Душан Васиљевић, WBCG - нове технологије у функцији надзора и праћења у 

управљањуотпадом 

o Специјално представљање деривата пројекта „Циркуларна Србија“: 

GREENCHAIN - Малиша Пушоња, Милан Илић, MVP Workshop 

 

Модератор: Синиша Митровић, ПКС – директор Службе за циркуларну економију 

 

Уводничар првог панела је био Хенинг Вилтс, представник Wuppertal Institute, 

са презентацијом: ,,Изазови циркуларне економије у Немачкој и Европи”, говорио је о 

европској визији и стратегији имплементације циркуларне економије коју подржава 

Европска агенције за животну средину.  
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Процена је, да би се имплементацијом модела циркуларне економије, уштедело 

преко 700.000,00 милијарди долара. Укључивањем друштвено-одговорних компанија и 

еко дизајном њихових производа отворила би се нова радна места у Европи (процена је 

од 1,2 до  1,5 милиона нових радних места). У исто време, морамо урачунати и 

потенцијални губитак од 250.000 постојећих радних места што је резултат преласка са 

једног пословног модела на други и нестајања старих индустрија, истовремено са 

развојем нових технологија и новим пословима. То подразумева модерну и брзу 

инфраструктуру, лако прилагодљиву новим моделима циркуларне економије. Земље, 

које су успоставиле принципе циркуларне економије и које убирају значајан профит од 

њене примене у пракси, су: Холандија, Француска и Велика Британија. Основни 

проблем Републике Србије је ниска стопа рециклаже, што је претпоставка за 

имплементацију циркуларне економије. Као добар пример може се узети Немачка где 

је стопа рециклаже преко 86%. Међутим, само 14% нових сировина долази из 

рециклажне индустријешто указује да питање није само степена рециклаже, већ и ко и 

у којој мери користи продукте третмана отпада, те да ли тих корисника има довољно. 

Потребно је знати да се 322 милиона тона пластике годишње произведе, а само се 30% 

сакупи и рециклира. 

У свету, секундарна пластика покрива свега 6% рециклаже и Европска Комисија 

у својој Стратегији за пластику, истиче проблеме брзог одбацивања великих количина 

оригиналне пластике, пластике за једнократну употребу и неадекватно управљање 

овом категоријом отпадног материјала. Чак је у појединим земљама Европске Уније 

забрањена употреба појединих врста и уводе се нове врсте биодеградабилне пластике. 

Циљеви до 2025. године обавезују све европске земље да сакупе минимално 

90% рециклажне сировине. Актуелна ситуација на терену показује да су производи од 

рециклираног материјала скоро двоструко скупљи, али примена модела циркуларне 

економије омогућава формирање цене новог производа на начин да он буде 

исплативији за произвођаче. Производи добијени од рециклираног материјала требало 

би да буду најмање 20% јевтинији од оних добијених од нобновљивих, природних  

ресурса. Зато је важно увести стриктне стандарде за рециклиране материјале и 

дефинисати трансакционе трошкове, односно трошкове технолошке транзиције. 

Предности циркуларне економије су: уштеда ресурса, смањење утицаја на 

климатске промене и иновативнији и квалитетнији нови производи. Господин Вилтс 

истиче да су потребна значајна почетна улагања у истраживање и мониторинг, да би се 

успешно успоставио систем циркуларне економије. Тек после периода иницијалне 

експлоатације и повраћаја инвестиције, може се очекивати профит од циркуларне 

економије. Међутим, неопходна је тесна веза између науке и индустрије, истраживања 

и развоја. 

Ситуација у којој се налази Република Србија није завидна, у потпуности 

зависимо од природниох ресурса и потребно је у што краћем року променити овај 

концепт. Ризици приликом успостављања циркуларне економије могу бити у ниској 

свести и неразумевању потребе за транзицијом, затим у геополитичким променама, и у 

економским и еколошким безбедносним претњама у којима се држава може наћи. 

Сагледавање и учење о процесу транзиције стиче се новим искуствима добре 

праксе, али и из грешака европских земаља. Из тог разлога је организовано студијско 

путовање кроз различите земље ЕУ (Белгију, Холандију и Немачку), где су учесници 

студијске посете имали прилику да се упознају у пракси са моделима циркуларне 

економије. 
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Валентина Јанев, представник Института Михајло Пупин, је презентовала 

пројекат MOVECO као моћан алат у имплементацији циркуларне економије у 

Републици Србији. Пројекат је започет 2016. Године, а требало би да се заврши до 

2019. године. MOVECO представља платформу за директну пословну сарадњу и са 

циљем да омогући промет роба и услуга у области управљања отпадом. Платформа је 

почела са радом у јулу 2018. године и садржи пуно примера добре праксе из Републике 

Србије као и упутства за нове start-up послове, али и за постојећа предузећа као и за 

образовни процес. Подаци на овом порталу су и даље у фази анализе, а сарадња на 

изради платформе је остварена са Румунијом и Бугарском. MOVECO представља 

модел за унапређење прикупљања података. За сада је бесплатан и омогућује брзу 

размену информација. Циљне групе су мала и средња предузећа и поступак њихове 

регистрације је врло једноставан. Пошто је платформа универзална, могу се 

размењивати информације и од значаја за животну средину. 

 

Александра Вучинић, из Министарства заштите животне средине, истакла је да 

Република Србија данас има проблем повећане потрошње у свим сегментима друштва 

и да модел циркуларне економије мора обухватити и ове аспекте.У оквиру Радног 

плана за 2019. годину, треба дефинисати шта су обавезе индустрије и друштвено-

одговорних компанија, шта су урадили по питању управљања отпадом и у којим 

сферама свог пословања су имплицирали моделе циркуларне економије. Први корак је 

свакако одговор на питања: ,,Шта је потребно урадити и како?!” 

У њеном одсеку постоје два радна места везана за циркуларну економију.  

Од 17 циљева које Министарство тренутно има, неколико их обухвата питања 

циркуларне економије. Партнери Министарства ће се 21. децембра 2018. окупити у 

циљу размене информација и дефинисања циљева за 2019. годину. Учесници тог 

Форума између осталог ће бити: Програм за развој Уједињених нација (УНДП), ГИЗ, 

Привредна комора Србије и други. Нови циљеви укључиваће системе сакупљања, 

рециклаже и одлагање отпада, а закони који ће подржавати имплементацију 

циркуларне економије су: Закон о управљању отпадом и Закон о амбалажи и 

амбалажном отпаду. У оквиру Националне стратегије у области управљања отпадом 

биће уврштени и принципи циркуларне економије, као и превентивне мере заштите 

животне средине и смањење последица климатских промена. 

 

Александар Јововић, Машински факултет Београдског универзитета - је истакао 

да је стратегија управљања отпадом у периоду од 10 година дала минималне резултате. 

Први стратешки документ о управљању отпадом у Републици Србији је објављен 2003. 

године. Још увек смо на нивоу сакупљања и ажурирања тачних података о количинама 

свих врста отпада. Важно је истаћи да је недавно Република Србија отворила поглавље 

о статистици у оквиру процеса приступања ЕУ, што индицира да би овај проблем 

могао бити решен у кратком року. Министарство завршава документ: Стратегија 

чистије производње у Републици Србији, што би помогло да отпад буде препознат као 

енергетски потенцијал. 

Он се осврнуо на веома важно питање у вези са Стратегијом управљања 

отпадом које гласи: ,,Зашто енергетски сектор није препознао отпад као ресурс?!” . 

Разлог лежи и у томе што се отпад одлаже без покушаја да се поретходно искористи у 

енергетске сврхе. Господин Александар Јововић је напоменуо да је ово девета државна 

администрација која није решила питање отпада као енергетског ресурса. Грађани 

Републике Србије не подржавају спалионице (енергане) иако су живели у околини 
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различитих индустрија и фабрика, без обзира на степен њихове опасности.У 

Републици Србији третман отпада се другачије посматра и то је један од разлога зашто 

већ трећу годину не могу да се изласају измене и допуне Закона о управљању отпадом. 

Александар Јововић је поновио констатацију да нам је инфраструктура на врло ниском 

нивоу, и да ако желимо да доставимо циљеве циркуларне економије, овај сегмент мора 

поднети највеће измене. План Републике Србије је да у што краћем року отвори 

Поглавље 27 по моделу Црне Горе која је већ отворила ово поглавље. 

 

Последњи панелиста, господин Душан Васиљевић, је истакао потребу 

постављања стабилног и одрживог система у области управљања животном средином 

и креирањем предуслова за примену пословног модела циркуларне економије. По 

његовом мишљењу, успешно креирање система и стратешких циљева који тај систем 

треба да постигне, захтева, на првом месту, детаљну анализу текућег стања, 

сагледавање разлога и узрока постојеће ситуације, процену ресурса са којима 

располажемо, укључивши финансијске, људске и временске, затим употребљиве 

технологије и, можда пре свега, расположивост и могућност приступа релевентним 

информацијама. 

Најважније је шта желимо да постигнемо и применом којих принципа желимо 

да остваримо краткорочне (1-5 година), средњорочне (5-10 година) и дугорочне, 

односно стратешке циљеве( од 10 – 50 година).  

Циркуларна економија је још увек део либералног концепта који промовише 

потрошачко друштво, с тим што се фокус помера на одрживу производњу и одрживу 

потрошњу уз значајно смањење утицаја на животну средину. Временом, развојем 

нових технологија и креирањем другачијих матрица потрошње, приближићемо се 

циљу уравнотежења између ова два пола савремене економије, где ће се додата 

вредност остваривати уложеним радом а не на разлици у експлоатацији необновљивих, 

природних ресурса. Индустријска револуција 4.0, односно циркуларна економија као 

пратећи пословни модел, омогућавају коришћење остатака из примарне производње и 

отпада насталог од искоришћених производа, уз употребу обновљивих извора енергије 

и дубоке дигитализације као алата за максималну оптимизацију производње и 

минималан утицај на животно окружење.   

Господин Васиљевић је потврдио да су постојећи подаци о количинама отпада 

непоуздани, јер се не пријављују све створене количине, што даје лажну слику да се 

отпад из године у годину смањује док ситуација на терену показује супротно. Ово 

указује да постојећи систем прикупљања података није поуздан јер нам не омогућава 

једнозначан и валидан податак о количинама и статусе отпада у сваком тренутку. Како 

је речено, потребан нам је тзв. ,,жабљи скок” како би достигли развијене земље из 

окружења и у у Европској Унији.  

На крају овог панела Душан Васиљевић је најавио практичан производ пројекта 

,,Циркуларна Србија“ који је израђен као наставак напора у промоцији циркуларне 

економије у сарадњи са MVP Workshop.  

Малиша Пушоња и Милан Илић су представили Greenchain, платформу 

базирану на технологији ланчаног податка (blockchain) која има за циљ да омогући 

транспарентно, поуздано и прецизно праћење токова отпада. У Републици Србији се 

тренутно рециклира од 2 до 3% отпада, али и ову информацију треба прихватити са 

великом резервом јер не постоје прецизни подаци о стварним количинама. Овај систем 

би обезбедио да се све потребне информације интегришу на безбедан и трајан начин 

како би у сваком тренутку било могуће проверити историју процеса. 
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У даљем разговору на овом панелу је указано на механизме који треба да 

допринесу промени система у јавним набавкама, на начин коришћења јавних добара 

(Закон о накнади је скоро усвојен), и функционалне промене у држави и коморском 

систему. Еколошка транзиција је неопходна јер је у најави повећање цене електричне 

енергије од 20 % а на данашњи дан имамо 14% губитка електричне енергије у мрежи, 

55% губитака пијаће воде у дистрибутивном систему и свега 1,5% територије која је 

обухваћена  системима за прераду отпадних вода. Нарочито је указано на  актуелан 

проблем решавања опасног и посебних токова отпада. Сведоци смо да се огромне 

количине опасног отпада проналазе закопане на локацијама у Републици Србији, без 

податка о пореклу отпада или власништву. 

Модел циркуларне економије може помоћи да се спрече неправилности у 

пракси. Као добар пример примене циркуларне економије може бити цементна 

индустрија, где се користити отпад као ресурс. 

 

У делу коментара присутних, доц. др Сунчица Вјештица, професорка на 

Факултету за примењену екологију Футура и директорка Института Футура, као 

одговор на констатацију господину Вилтсу да је за имплементацију циркуларне 

економије потребно значајно улагање, изложила је да почетног новца има и да се он 

налази у буџетима локалних самоуправа. Извесно је да ће највећи терет 

имплементације циркуларне економије изнети индустрија и коректно је да она има и 

највеће користи. Систем управљања зеленим новцем се мора изменити у корист 

индустрије и остварити подстицај за улагање и у остале аспекте животне средине, као 

што су системи за пречишћавање отпадних вода. Модел зеленог фонда мора да постоји 

и њиме треба да управља Министарство заштите животне средине. 

 

 

ДРУГИ ПАНЕЛ 

 

• Уводна презентација: Резултати студијске посете Немачкој и Холандији – 

Јана Николас, Wuppertal Institute. 

• Синиша Митровић, ПКС – директор Службе за циркуларну економију 

• Владимир Живаљевић, Удружење рециклера Србије – проблеми у пословању 

и добри примери из праксе 

• Андреа Радоњић, Coca Cola HBC - искуства са амбалажним отпадом у Србији и 

региону 

• Душан Јаковљевић, „Футура“ Факултет за примењену екологију - сарадња 

невладиног сектора и привреде 

 

Модератор: Душан Васиљевић, Председник УО WBCG 

 

Уводничар другог панела је била Јана Николас, координатор студијске посете 

Холандији, Белгији и Немачкој. Током студијског путовања, учесници су посетили 

Универзитет у Делфту где су оджане презентације из различитих области ЦЕ: уводна 

предавања, нови стандарди (стандардизација), потрошачки модели и могућности, 

циркуларне набавке, стратегија поновне употребе, маркетиншки приступ, бизнис 

стратегије, тренинг програми и препоруке за имплементацију ЦЕ. Посета спалионици 

и рециклажном центру у Вуперталу, посета Униерзитету у Ахену уз обилазак 

института и радионица, на крају дана. Посебна пажња је посвећена рециклажи метала, 
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нарочито оних најређих који се користе у савременој електроници и чија рециклажа 

није економски исплатива, али је нужна (тзв. парадокс ЦЕ) - драгоцени метали, ретке 

земље, лантаноиди и сл. Показана су постројења за пирометалургију, дигитализација 

управљања и контроле процеса, лабораторије за различите врсте отпада и комунални 

отпад итд. Током посете re-use центру у Гелу (Белгија), објашњен је начин 

функционисања и финансирања центра и показане су секције пријема, сортирања, 

обраде материјала и продајни простор. Последњег дана, учесници путовања су 

посетили Метаболон центар код Келна (Линдлар). Метаболон центар представља 

санирану стару депонију (око 3,5 km2, вис. разлика око 150 m, која је претворена у 

својеврсни едукативни центар за различите узрасте - од најмлађих, па до одраслих. 

Објекат функционише као сакупљачки/рециклажни центар, велико постројење за 

компстирање, коришћење депонијског гаса, постројење за анаеробну дигестију и 

касета за одлагање остатка отпада (мање од 2% укупног отпада). Посебан део центра 

чине објекти за едукацију, учиоинице, изложбени простори и библиотека. 

 

Дискусија на другом панелу се развила у интерактивну комуникацију свих 

учесника са заједничким акцентом на индустрију и услове за развој циркуларне 

економије у Републици Србији. 

 

Учесници панела су се сложили да је за примену концепта циркуларне 

економије најважнији аспекат еко дизајнирања производа које му продужава животни 

век, побошљава састав и квалитет и омогућава брзу и лаку рециклажу. 

Андреа Радоњић је нагласила да, на пример, ,,Coca Cola” управља амбалажом и 

амбалажним отпадом у складу са законима Републике Србије и да је њихов пословни 

модел да се сва амбалажа, која се стави на тржиште Републике Србије, правилно 

збрине и рециклира (циљ до 2030. године - 100% рециклирана амбалажа). Да би се тај 

циљ достигао, неопходна је примарна селекција на месту настајања. 

Владимир Живаљевић, Удружење рециклера Србије,  је употребио три термина: 

термин синергије, термин правила и термин партнерства. Он је истакао да Република 

Србија није довољно партнерски оријентисана ка интересним групама. Као пример 

наводи, да се активности рециклера на тржишту Републике Србије не представљају 

тачно и да не постоје прави механизми финансирања ни контроле у Србији. Он наводи 

податак да располажемо са 11 милијарди динара еко таксе, да се само 0,1 % отпада 

рециклира и да се још увек отпад трајно депонује на дивљим депонијама, а могао би се 

квалитетније искористити.  

Синиша Митровић, Директор Службе за циркуларну економију при Привредној 

комори Србије, је истакао да је потребно повећати инфраструктуру за управљање 

опасним и посебним токовима отпада у Републици Србији. У овом тренутку турске 

компаније долазе и инвестирају у текстилни сектор у Републици Србији и питања 

господина Митровића аудиторијуму је било: ,,Где се и како збрињава текстилни 

отпад?”. Он је такође истакао потребу да се Влада, Парламент и Пословне асоцијације 

удруже заједно како би дошло до успешне имплементације циркуларне економије у 

пракси. 

Господим Митровић је указао да је улога Одељења за кружну економију у 

Министарству животне средине препозната као базна подлога за иницијативу да 

Република Србија буде један од оснивача Светске организације за Зелену економију. 

Он је такође  предложио да се направи агенда активности за 2019. годину.  
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Неусаглашености представљају једну од суштинских препрека за почетак 

примене циркуларне економије у рециклажном сектору. Душан Јаковљевић, Факултет 

за примењену екологију Футура је препоручио свакоме да пропутује Европом и види 

колико се свакодневном немарношћу наноси штете својој земљи. 

У последњих десет година нема новоотворених капацитета за третман отпада и 

поставља се питање: “Где одлази новац од еко такси?”. Имплементација система 

продужене одговорности није заживела, као ни систем плаћања такси, што нас враћа на 

почета. 

За господина Душана Јаковљевића, рециклажа 100% значи усавршена 

технологија. Учесници панела су били једногласни да је позиција Републике Србије 

прилично удаљена од тачке пуне примене циркуларне економије. Као најслабију 

карику они су идентификовали низак ниво свести, неадекватно образовање, застареле и 

непоуздане информације и непостојање фокусираног напора на заштиту животне 

средине. Само заједничка акција свих заинтересованих страна може донети резултат. 

Циркуларна економија представља нову парадигму у понашању, навикама, 

пословању, схватању и разумевању. Да би овај модел успео, сви морају знати где 

греше, како не би понављали сопствене и туђе промашаје.Добар део српског друштва 

не препознаје циркуларну економију као нешто што ће допринети личној добробити, 

избегавају плаћања еко такси и не поступају у складу са законима Републике Србије 

(пример непрописног, незаконитог одлагања опасног отпада у Обреновцу). 

Република Србија мора да изведе дубинске промене у свим структурама 

друштва, посебно у образовању, у примени оквира четврте индустријске револуције и 

дубоке дигитализације у привреди. Мали број компанија користи концепт циркуларне 

економије као сопствени модел пословања. Очекивања државе су, са друге стране 

велика и препорука је интензивирање сарадње Министарства са привредом. 

 

Кључне поруке: 

 

o циркуларна економија представља нову парадигму у понашању, навикама, 

пословању, схватању и разумевању; 

o извршити транзиције линераног модела економије и производње у циркуларни 

модел; 

o потребно је користити више обновљивих извора енергије у будућности; 

o три стуба промоције циркуларне економије су: Иновације, Инфраструктура и 

Информације; 

o циркуларна економија обезбеђује нова радна места; 

o неопходна је међусекторска сарадња; 

o циркуларна економија ублажава негативне последице на климатске промене; 

o отпад је роба и вредан ресурс и тако се може и мора третирати; 

o питање није само степена рециклаже, већ и ко и у којој мери користи продукте 

третмана отпада, те да ли тих корисника има довољно - ефикасност система; 

o увести стриктне стандарде за рециклирани материјале и дефинисати трансакционе 

трошкове, односно трошкове технолошке транзиције; 

o неопходна је тесна веза између науке и индустрије, истраживања и развоја; 

o степен рециклаже у Србији је недопустиво низак (испод 3%), и у потпуности 

зависимо од природниох ресурса; 

o потребно је јасно дефинисати транзиционе ризике, политичке, економске и 

друштвене; 
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o без обзира на ефикасност ситема рециклаже, потребно је смањити потрошњу 

једнократне и неискористиве амбалаже и производа; 

o носиоци транзиције ка циркуларној економији су привреда, државна и локална 

управа, друштво и, пре свега, наука; 

o постојећи правни оквири нису подстицајни за пуну примену принципа циркуларне 

економије; 

o постојећи систем финансирања развојних пројеката и нових технологија 

неопходних за примену новог пословног модела су неодговарајући и неефикасни; 

o досадашња Стратегија за управљање отпадом нија за протеклих 10 година дала 

никакве резултате; 

o у оквиру Националне стратегије у области управљања отпадом биће уврштени и 

принципи циркуларне економије, као и превентивне мере заштите животне средине 

и смањење последица климатских промена; 

o инфраструктура у Србији је на врло ниском нивоу; 

o отпад није препознат као енергент, постојећа правна регулатива га тако не третира; 

o у што краћем року отворити Поглавље 27 у преговорима о приступању ЕУ; 

o неопходно је постављање стабилног и одрживог система у области управљања 

животном средином и тиме креирати предуслов за примену пословног модела 

циркуларне економије: 

o неопходно је остварити дубоку индустријску дигитализацију која је алат за пуну 

оптимизацију производње и потрошње и за смањење негативног утицаја на 

животно окружење; 

o постојећи начин евидентирања токова отпада је непоуздан и не омогућава увид у 

право стање; 

o нове технологије омогућавају скок у правцу вишег степена економског и 

друштвеног развоја; 

o променити систем јавних набавки и начина коришћења јавних добара; 

o неопходно је спровести еколошку транзицију, јер ће ресурси, као што су вода и 

енергија, ускоро достићи економску цену и тренутни неодговоран начин њихове 

експлоатације неће бити одржив; 

o постоји огроман проблем решавања опасног и посебних токова отпада, укључивши 

медицински, фармацеутски, токсични, нуклеарни и патолошки отпад; 

o модел циркуларне економије може помоћи да се спрече неправилности у пракси; 

o ресурси постоје само их треба идентификовати и мобилисати; 

o мора се израдити одрживи начин финасирања - прави зелени фонд; 

o систем управљања зеленим новцем мора узети у обзир интерес индустрије која 

носи највећи терет транзиције економског модела; 

o када би сви људи на планети Земљи живели као људи у Немачкој, било би нам 

потребно две и по планете; 

o када би сви људи на планети Земљи живели као људи у Америци, било би нам 

потребна планета четири пута већа него сада; 

o на планети Земљи се годишње произведе пластике у тежини свих људи који живе 

на њој; 

o предузећа морају препознати профит да би имплементирала концепт циркуларне 

економије; 

o потребно је успоставити транспарентно тржиште отпада за шта је неопходна 

прецизна информација о статусу, количинама, власнику и месту отпада; 
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o подржати већу употребу отпада из пољопривреде у енергетском сектору 

(постројења за производњу биогаса); 

o применом циркуларне економије дошло би се до 36% повећања обновљиве 

енергије; 

o сарадња министарства и стручних организација није на задовољавајућем нивоу; 

o поверење грађана у институције је забрињавајуће ниско. Разлог је вишеструк, од 

незнања до неефикасне аднминистрације у решавању горућих проблема; 

o потребно је успоставити синхронизацију и координисано деловање свих 

заинтересованих страна како би се дошло до одрживог резултата и пуне примене 

савремених пословних модела; 

o ресурси се троше неумерено, без икакве одговорности; 

o неопходно је инсистирати на продуженој одговорности произвођача; 

o потребно је извршити реорганизацију јавног комуналног сектора; 

o циркуларна економија може да заживи у Републици Србији; 

o потребно је да се Влада, Парламент и Пословне асоцијације удруже заједно како би 

дошло до успешне имплементације циркуларне економије у пракси: 

o направити агенду активности за 2019. годину; 

o подржати иницијативу да Република Србија буде један од оснивача Светске 

организације за Зелену економију; 

o куда одлази новац од еко такси? 

o имплементација система продужене одговорности није заживела; 

o само заједничка акција свих заинтересованих страна може донети резултат; 

 

 

 

******* 
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