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НАСЛОВ РАДА  

 

Методологија третирања отпада и отпадних вода у “ЈКП-Дубоко“-Ужице применом, 

нових система који доприносе очувању и заштити животне средине 

 

ЗАДАТАК 

 

Образложењем теме изводимо тезе које ће пратити динамику израдемастер рада а то 

су: 

 

1. Дефинисање коришћења домаће и међународне законске регулативе у предузећу 

“ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

2. Опис локације предузећа “ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

3. Климатске карактеристике у “ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

4. Геоморфологија терена у “ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

5. Геолошке карактеристике терена у “ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

6. Хидро-геолошке карактеристике терена у “ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

7. Бонитет земљишта у “ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

8. Флора, фауна и заштићена добра у “ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

9. Картографски приказ локација и објеката у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

10. Концепт управљања комуналним отпадом на регионалном нивоу у предузећу 

“ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

11. Морфологија и састав отпада у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

12. Методологија управљања комуналним отпадом на регионалном нивоу у 

предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

13. Методологија управљања oтпадним водама у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

14. Анкетирање запослених у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице о постојећем стању 

третирања отпада и отпадних вода кроз утврђивање ставова запослених о 

потреби увођења нових система за управљање отпадом итретманом отпадних 

вода; 

15. Анкетирање запослених на регионалном нивоуЈКП о постојећем стању 

третирања отпада кроз утврђивање ставова запослених о потреби увођења нових 

система за управљање отпадом; 

16. Приказ података у области сакупљања, депоновања и рециклаже комуналног 

отпада за период од (2011-2018.), године у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

17. Приказ података у области испуштања полутаната у подземне воде за периодод 

(2012-2017.), године из предузећa “ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

18. Приказ опасности и штетности  по животну срединуи човека из депонованог 

отпада и испуштених полутаната у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

19. Доприноси у очувању и заштити животне средине у предузећу “ЈКП-Дубоко“-

Ужице. 

20. Критички осврт на досадашње управљање комуналним отпадом и отпадним 

водама у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице кроз анализу поступања; 

21. Приказ идејног решења за рециклажу отпада у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

22. Приказ идејног решења за пречишћавање отпадних вода у предузећу “ЈКП-

Дубоко“-Ужице; 

23. Закључна разматрања са коментаром; 

24. Прилози; 

25. Коришћена литература у раду; 
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26. Биографија кандидата.  
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СПИСКОВИ И ПРЕГЛЕДИ 

 

Списак ознака и акронима 

 

ЈКП                                                                                                     Јавно комунално 

предузеће 

JKП-аЈавна комунална предузећа 

РС                                                                                                                      Република 

Србија 

ISO 14001                                                       Систем управљања заштитом животне 

средине 

EUЕвропска унија 

BFX-400Beston машина за сортирање отпада 

Bob cat                                                                                                         Грађевинске 

машине 

Lafarge BFCЦементара Косјерић 

Ecorec d.o.oЦементара Поповац 

Тата & HowardКомпанија за системе отпадних и пијаћих вода 

AsioКомпанија за системе депонијских и пијаћих вода 

DS                                                                                                               Растворене 

супстанце  

SS                                                                                                Суспендоване чврсте 

материје 

CODCr                                                                                   Хемијска потреба за 

кисеоником  

AOX                                                                Органски халогениди који се могу 

апсорбовати  

POPs                                                                            Хемијске дуготрајне загађујуће 

материје 

Ph                                                        Мера активности водоникових јона 

Hg                                                                                                           Хемијски елемент 

жива 

Al                                                                                                     Хемијски елемент 

алуминијум 

Аr                                                                                                           Хемијски елемент 

арсен 

Cu                                                                                                         Хемијски елемент 

бакар 

Zn                                                                                                           Хемијски елемент 

цинк 

Pb                                                                                                         Хемијски елемент 

олово 

K                                                                                                       Хемијски елемент 

калијум 

Ni                                                                                                            Хемијски елемент 

никл 

N                                                                                                              Хемијски елемент 

азот 
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P                                                                                                        Хемијски елемент 

фосфор 

Cd                                                                                                     Хемијски елемент 

кадмијум 

C                                                                                                         Хемијски елементи 

феноли 

SnХемијски елементи органокалајна једињења 

COD/3                                                                               Хемијски елемент органски 

угљеник 

UV                                                                                                       Ултраљубичасто 

зрачење 

VolumeБрој издања 

SepaАгенција за заштиту животне средине 

GPSГлобални позициони систем 

PEHDВодонепропусна поливинил фолија 

PETПетамбалажа 

PVCПоливинил хлорид 

МДК                                                                               Максималне дозвољене 

концентрације 

PLCСистем за сепарацију отпада 

Z                                                                                                        Смер кретања на 

депонији 

h                                                                                                          Мерна јединица за 

време 

cm                                                                                                         Мерна јединица за 

меру 

m2Мерна јединица за површину 
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ПРЕДГОВОР 

 

 

 

Проблем управљања комуналним отпадоми отпадним водама може се огледати у 

загађењу које је проузроковао човек својим свакодневним активностима. Најчешће те 

активности проистичу из делатности које се обављају у предузећу “ЈКП-Дубоко“-

Ужице a могу имати несагледиве последице по здравље људи и животну средину.  

Савременоуправљање комуналним отпадом и отпадним водама мора да обезбеди 

позитиван ефекат на животну средину и здравље људи. Нулта емисија је веома битна 

како би се комуналан отпад и отпадне водеуспешније рециклирале и третирале у 

складу сазаконском регулативом која мора бити све примењенија.  

Koначан циљ истраживања овог мастер рада требало би да укаже на значај управљања 

комуналним отпадоми отпадним водама. Од посебног значаја важно је прикупљање 

података из јавних предузећа. Веома је битно прикупљањеподатака у виду анкетног 

испитивања запослених и картографско приказивање података где се анализира 

геолошка грађа прикупљена на терену.  
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Овај мастер рад чини синтезу података о испитивању састава и количина комуналног 

отпада на регионалном нивоу ииспуштенихзагађујућих материја (полутаната)из 

отпадних вода у реципијент а везани су за период од (2011-2018.),године. У предузећу 

“ЈКП-Дубоко“-Ужице треба напоменути да се оваквом презентацијом података 

доприноси унапређењу постојећих сазнања у овој области која касније могу послужити 

као извор истраживања и пројектовања у будућности.  

Овом приликом бих захвалио предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице на доприносу у мом 

мастер раду кроз уступање података, дозвола за извођење GPS мерења и извођења 

експерименталног дела.  

Захваљујем се Доц.дрДрагославу Будимировићумом ментору на мастер раду на помоћи 

при дефинисању теме, формирању радних задатака и пружању моралне подршке до 

прегледаи давања корективних мера за финални завршетак и  предају мастер рада.  

Мр техничких наука г. Момиру Миловановићу дир. предузећа “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

захваљујем се овом приликом на доприносу у пружању подршке, информација, 

анализа и извођења експерименталног дела.  

Својим родитељима оцу Радоју Ракићу и мајци Смиљци Ракић захваљујем за 

несебичну подршку и велики допринос кроз пружање моралнеподршке идавање 

материјалненадокнаде за израду овог мастер рада.  

Заиста се надам да ће овај мастер рад у блиској будућностипослужитикао пример 

добре праксе у области управљања комуналним отпадом и третирањем отпадним 

водама.  Очекујем да ће овај мастер рад бити смерница будућим студентима да 

анализе, практични примери  и научни допринос постигнут у овом раду могу 

допринети развоју и унапређењу целокупног стања у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице. 

 

 

 

 

 

 

 

Бајина Башта, 28.06.2019. год   Александар Ракић 

AПСТРАКТ 

 

 
Предмет овог мастер рада огледа се у анализирању комуналног отпада и отпадних вода за 

период од (2011-2018.),године са применом мера заштите животне срединеу предузећу “ЈКП-

Дубоко“-Ужице.Применоменергетски-ефикасних мера и иновативних показатеља за 

депоновање, транспорт, складиштењеи руковање комуналним отпадом и отпадним водама. 

Овај мастер рад се бавиприказивањем количина комуналног отпада на регионалном нивоу за 

период од (2011-2018.), године. Анализа испуштенихполутаната из отпадних вода из предузећа 

“ЈКП-Дубоко“-Ужице у површинске воде за период од (2012-2017.),године. Посебан део овог 

мастер рада приказује садашње стање у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице у видуанализе 

процеса. Примењене методе у изради овог мастер рада обухватају следеће фазе: анализирање 

прикупљених информација, података, испитивање у штампаној и електронској форми, 

теренски радкроз позиционирање и мапирање локацијаприменом софтверских GIS програма и 

испитивања тј. попуњавања штампаних упитника анкета. Главни добијени резултати у овом 

мастер раду су: приказ садашњег стања, унапређење будућег кроз примену нових система, 
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извођење пројектних решења зауправљање комуналним отпадом и отпадним водама у 

предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице. 

 

 

 
Кључне речи:комунални отпад, отпадне воде, закони, испитивање, анализе, заштита 

 

 

 

 

 

 

 

АBSTRACT 

 

 
The subject of this master paper is reflected in the analysis municipal waste and wastewater for the 

period from (2011-2018.), year with the application of environmental protection measures in the 

company “JKP-Duboko“ - Uzice. By applying energy-efficient measures and innovative indicators for 

landfilling, transport, storage and handling of municipal waste and wastewater. This master paper 

deals with the presentation of municipal waste at the regional level for the period (2011-2018.), years. 

Analysis of discharged pollutants from wastewater from company “JKP-Duboko“ - Uzice in surface 

waters for the period from (2012-2017.), years. A special part of this master's paper presents the 

current situation in the company “JKP-Duboko“ - Uzice in the form of process analysis. The applied 

methods in the preparation of this master thesis include the following phases: analysis, information 

collected, data, print and electronic testing, field work through positioning and mapping of locations, 

application of software GIS programs and testing, ti. filling in questionnaire polls. The main results 

obtained in this master's work are: presentation of the current state, improvement of the future through 

the application of new systems, implementation of project solutions for municipal waste management 

and waste water in the company “JKP-Duboko“ - Uzice. 

 

 

 

 

Key words:communal waste, waste water, laws, testing, analysis, protection 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

 
Предмет данной основной работы отражен в анализе муниципальных отходов и сточных вод за 

период (2011-2018.),годы с применением природоохранных мер в компании “ЈКП-Дубоко“-

Ужице. Применяя энергоэффективные меры и инновационные показатели для захоронения, 

транспортировки, хранения и обработки муниципальных отходов и сточных вод. В этом 

основном документе рассматривается представление муниципальных отходов на региональном 

уровне за период (2011–2018.),годы. Анализ сбрасываемых загрязняющих веществ из сточных 

вод от компании “ЈКП-Дубоко“-Ужице в поверхностных водах за период (2012-2017.),годы. 

Особая часть этой магистерской работы представляет текущую ситуацию в компании “ЈКП-

Дубоко“-Ужице в виде анализа процесса. Применяемые методы при подготовке данной 

магистерской диссертации включают следующие этапы: анализ, собранная информация, 

данные, печатное и электронное тестирование, полевые работы по определению 

местоположения и составлению карт местоположений, применение программных 

GISпрограмм и тестирование, те. заполнение опросных листов. Основными результатами, 

полученными в данной магистерской работе, являются: презентация текущего состояния, 
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улучшение будущего за счет применения новых систем, реализация проектных решений по 

управлению бытовыми отходами и сточными водами в компании “ЈКП-Дубоко“-Ужице. 

 

 

 

 

Ключевые слова:муниципальные отходы, сточные воды, право, испытания, анализ, защита 

 

 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

 
Das thema dieses masterarbeit spiegelt sich in der analyse der siedlungsabfälle und des abwassers für 

den zeitraum von (2011-2018.), wider jahr mit der anwendung von umweltschutzmaßnahmen in der 

firma “JKP-Duboko“-Uzice. Durch die anwendung energieeffizienter maßnahmen und innovativer 

indikatoren für die deponierung, den transport, die lagerung und den umschlag von siedlungsabfällen 

und abwässern. Dieses masterarbeit befasst sich mit der präsentation von siedlungsabfällen auf 

regionaler ebene für den zeitraum (2011-2018.), jahr. Analyse von schadstoffeinleitungen aus 

abwässern der firma “JKP-Duboko“ - Uzice in oberflächengewässern für den zeitraum von (2012-

2017.), jahr. Ein besonderer teil dieser masterarbeit stellt die aktuelle situation in der firma “JKP-

Duboko“ - Uzice in form einer prozessanalyse vor. die angewandten methoden bei der erstellung 

dieser masterarbeit umfassen die folgenden phasen: analyse, sammlung von informationen, daten, 

drucken und elektronisches testen, feldarbeit durch lokalisierung und kartierung, anwendung von 

software GIS programmen und testen, dh ausfüllen von fragebogenumfragen. Die wichtigsten 

ergebnisse in diesem masterarbeit erhalten wird, ist der: blick auf den aktuellen stand, und die 

zukünftige verbesserung, durch die einführung neuer systeme, projektlösungen für die 

abfallwirtschaft, und abwassermanagement im unternehmen “JKP-Duboko“ - Uzice. 

 

 

 

 
Schlüssel wörter:gemeinschaftlich verschwenden, аbwasser, рecht, пrüfung, аnalyse, schutz 

ГРАФИЧКИ АПСТРАКТ 

Графички апстракт приказује шему кретања мастер радапо корацима на (Слици бр.1). 
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Слика 1.Приказује графички апстракт и  шему кретања мастер рада 

Извор:Ракић, А. (2019).“ЈКП-Дубоко“-Ужице: [Фотографија], (Приватна колекција) 
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УВОД 

 

Тема  мастер рада је: Методологија третирања отпада и отпадних вода у “ЈКП-

Дубоко“-Ужице, применом нових система који доприносе очувању и заштити животне 

средине. 

Kоришћена литератураописана је у првом делу рада а односи се на домаћу и 

међународну законску регулативу која прати све остале делове овог рада. Такође јејако 

важна употреба софтверских програма без којих овај рад не би био комплетан. 

Приступање подацима који су добијени из предузећа: “ЈКП-Дубоко“-Ужице, Агенције 

за заштиту животне средине Републике Србије, Завода за заштиту природе Републике 

Србије, Србија вода и Националне инфраструктуре геопросторних података Гео Србија  

а везане су за: анализе о количинама, саставу, комуналног отпада на регионалном 

нивоу и анализе о емисијама загађујућих материја (полутанти) у површинским водама. 

Подаци обухватају: количине отпада на регионалном нивоу, анализе о 

испуштеним(полутантима) из отпадних вода у подземне воде, картографски приказ 

локација итд... Урадили смо: истраживање на терену, обрадили анкете из штампаног у 

електронскиоблик и извршили преглед и испитивање објеката са описаним радним 

процесима, дефинисали мере заштите и извели идејнарешења о управљању 

комуналним отпадом и отпадним водама. 

1.ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Предмет истраживања овог мастер рада јесте: анализа комуналног отпада, отпадних 

вода и анализа анкета кроздефинисање мера за управљање отпадом  и отпадним 

водамау предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице. 

Мастер рад ће бити распоређен у три  дела. Први део рада ће се бавити описом 

локацијетерена и других утицаја, дефинисање примене домаће и међународне законске 

регулативе, општих карактеристика комуналног отпада, приказом система и 

методологијеза управљање комуналним отпадом и отпадним водама кроз дефинисање 

количина отпада и морфолошког састава у циљу третирања, складиштењаи селекције 

за правилно депоновање у животној средини. 

Други део рада се односи на приказ сакупљених анкета на регионалном нивоу 

претворених у електронски облик кроз графички приказ података у области 

сакупљања, депоновања и рециклаже комуналног отпада за период од (2011-

2018.),године. Дефинисање улазно-излазних токова загађујућих материја (полутаната) 

из отпадних вода у површинске воде кроз анализирање прикупљених података из 

Агенције за заштиту животне средине за период од (2012-2017.), године.  

Трећи део рада обухвата идентификацију: еколошких ризика, опасности и штетности у 

процесу: сакупљања, депоновања и управљања комуналним отпадом и 

испуштења(полутаната) из постројења за пречишћавање отпадних вода у подземне 

воде. 

Примена и доприноси у очувању и заштити животне средине. Давање критичног 

освртана досадашње стањеуправљања комуналним отпадом и отпадним водама 

применом корективних мера.  

Приказ идејних решењамеђународних модела за управљање комуналним отпадом и 

третирање отпадних вода где на крају рада формирамо закључке са коментаром и 
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дајемо препоруке за будуће активности на унапређењуактуелне праксе управљања 

комуналним отпадом и отпадним водама у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице.   

1.1.Циљ истраживања 

 

Циљ истраживања овог мастер рада базира се на затеченомстањуу предузећу “ЈКП-

Дубоко“-Ужице.Обухвата области управљања комуналним отпадом и отпадним водама 

где треба урадити анализу стања у радној и животној средини, дефинисати  мере 

заштите заспречавањеи отклањање последица у случају испуштања загађујућих 

материја (полутаната) у радноји животној средини.  

Веома је важно утврдити тачно стање на терену у циљу унапређењапостојећег 

квалитетасистема заштите у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице. Такође се надам да ће 

овај мастер рад послужити као водич у области неког даљег истраживања и развоја 

бољих тј. квалитетнијих технологија и енергетски-ефикаснијих система.  

Општи циљ истраживања мастер рада јесте утврђивање целокупног стања у области 

сакупљања, руковања, рециклажеи депоновања комуналног отпада при манипулацији и 

дефинисање садашњег стања у области третирања отпадних вода.  

Дефинисањем општег циља образложићемо и специфичне циљеве који су везани за 

теренско истраживање и извођење експерименталног дела крозмапирање локација и 

анкетирање запослених на регионалном нивоу ЈКП-а. 

1.2.Хипотезе истраживања 

 

На основу приказаног стања у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице долазимо до корелације 

између загађујућих материја и могућих утицаја на животну средину. Могуће је да се 

могудесити промене у односу на спољне утицаје животне средине, или утицаје неког 

другог фактора што може бити изражено у нашој претпоставци.  

Посматрањем приказаног стањау предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице запериод од (2011-

2018.), годинепо питању комуналног отпада и отпадних вода можемо видети да се 

количине комуналног отпада и испуштенихконцентацијазагађујућих 

материја(полутаната)у отпаднимводамаконстантно повећавају. Досадашње изведене 

хипотезе говоре о томе да могу бити релевантне у свим нашим истраживањима где 

касније не могу бити оповргнуте у јавности због поузданости анализираних 

тј.прикупљених података из овлашћених институција и са терена. 

1.3.Методологија истраживања 

 

▪ Методологија истраживања у  мастер радуогледа  се у следећим примењеним 

методама: 

 

− Методе анализе података у раду; 

− Компаративне методе поређења више података; 

− Квантне методе приказивања табела, графикона, дијаграма, проценти; 

− Метода обраде случаја у радној и животној средини. 
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2.ДОМАЋА И МЕЂУНАРОДНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У ПРЕДУЗЕЋУ 

“ЈКП-ДУБОКО“-УЖИЦЕ 

2.1.Домаћа законска регулатива у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

 

Нови законодавни оквир за управљање отпадом успостављен је доношењем сета закона 

у области заштите животне средине из (2004. године), укључујући и нове законе којима 

се уређује управљање отпадом, односно амбалажом и амбалажним отпадом из (2009. 

године). Овим законима обезбеђују се услови за успостављање и развој интегралног 

система управљања отпадом односно амбалажом и амбалажним отпадом1. 

 

 

▪ Најважнији закони у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице су: 

 

− Закон о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије" број 15/2016) 

и други законски и пратећи подзаконски акти; 

− Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије", број 

88/2011, 104/2016 и 95/2018) и други законски и пратећи подзаконски акти; 

− Закон о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије", број 36/2009, 

88/2010, 14/2016 и 95/2018) и други законски и пратећи подзаконски акти; 

− Закон о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије", број 

135 од 21. децембра 2004, 36 од 15. маја 2009, 36 од 15. маја 2009 - други закон, 72 

од 3. септембра 2009 - други закон, 43 од 14. јуна 2011 – Устав Србије, 14 од 22. 

фебруара 2016,76 од 12. октобра 2018, 95 од 8. децембра 2018) и други законски и 

пратећи подзаконски акти; 

− Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник 

Републике Србије", број 135/2004 и 88/2010) и други законски и пратећи 

подзаконски акти; 

− Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004 и 25/2015)и други законски 

и пратећи подзаконски акти; 

− Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, број 72 од 

3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 –

 Устав Србије, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 

– Устав Србије, 50 од 7. јуна 2013 – Устав Србије, 98 од 8. новембра 2013 – Устав 

Србије, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 29. октобра 2018, 

31 од 29. априла 2019, 37 од 29. маја 2019 - други закон)и други законски и 

пратећи подзаконски акти2. 

 

▪ Најважније уредбе у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице су: 

 

− Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени 

гласник Републике Србије" број 11/2010, 75/2010 и 63/2013); 

                                                 
1Стратегија заштите животне средине („Службени гласник РС“, бр. 29/2010), стр.10-11 мај 2019. 
2 Стратегија заштите животне средине („Службени гласник РС“, бр. 29/2010), стр.12 мај 2019. 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/13ba40d3-b220-06c4-0209-721a9d8c2243&actid=17693&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/http:/www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/e20d5a38-e93e-d954-9a59-a6543f256850&actid=17824&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false
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− Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, 

обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених 

производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег 

извештаја, обавезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и 

начин обрачунавања и плаћања накнаде ("Службени гласник Републике Србије", 

број 54/2010, 86/2011, 15/2012 , 41/2013 и друго правилник  3/2014); 

− Уредба о одлагању отпада на депоније ("Службени гласник Републике Србије" 

број 92/2010); 

− Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и 

критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за 

пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, 

поступање са остатком након спаљивања ("Службени гласник Републике Србије", 

број 102 од 30. децембра 2010, 50 од 18. маја 2012); 

− Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

постројења за сагоревање ("Службени гласник Републике Србије"), број 6 од 28. 

јануара 2016); 

− Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 

пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 

("Службени гласник Републике Србије" број 114/2008); 

− Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола 

("Службени  гласник Републике Србије" број108/2008); 

− Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника за примену 

стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у 

интегрисаној дозволи ("Службени гласник Републике Србије" број 84/2005); 

− Уредба о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и 

агломерацијама на територији Републике Србије за 2012. годину ("Службени 

гласник Републике Србије", број 104 од 28. децембра 2018). 

 

▪ Најважнији правилници у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице су: 

 

− Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Службени 

гласник Републике Србије број 56/2010); 

− Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и 

годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Службени 

гласник Републике Србије број 95/2010 и 88/2015); 

− Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 

отпада који се користи као секундарна сировина или за добијања енергије 

(Службени гласник Републике Србије број 98/2010); 

− Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, (Службени 

гласник Републике Србије број 74/2011)3. 

 

2.2.Међународна законска регулатива у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

 

                                                 
3“ЈКП-Дубоко“-Ужице, правна регулатива предузећа. мај 2019. 
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Прилагођавање Базелској конвенцији о контроли прекограничног кретања опасног 

отпада и њиховом одлагању чија је чланица Србија као и законодавство ЕУ од 

посебног је значаја4. 

Директива Савета 2008/98/ЕС о отпаду која замењује и допуњује оквирну директиву 

75/442/ EEC, 2006/12/ЕС и успоставља систем за координисано управљање отпадом у 

ЕУ са циљем да се ограничи производња отпада.Директива о отпаду се обавезује да све 

земље чланице направе план управљања отпадом. 

 

▪ Нова оквирна директива о отпаду 2008/98/ЕС даје одређене дефиниције 

(различите у односу на директиву 2006/12/ЕС): 

 

− уводи нове термине: биоотпад, отпадна уља, дилер, сакупљање, одвојено 

сакупљање, третман, најбоље расположиве технике итд; 

− постављени циљеви за рециклажу и искоришћење остали су исти (до 2020.године) 

они ће достићи (50%) од укупне количине сакупљеног комуналног отпада и (до 

70%) осталог неопасног отпада; 

− енергетско искоришћење отпада није посебно дефинисано у општим условима 

Директиве осим у Анексу II - листи могућих активности искоришћења; 

− поштовање принципа хијерархије управљања отпадом; 

− у Анексу I Директиве наведене су прихватљиве могућности одлагања; 

− прописује одређене минималне стандардекоји се морају задовољити током 

примене различитих начина третмана отпада. 

 

Директива Савета 99/31/ЕС о депонијама има за циљ да се увођењем строгих 

техничких захтева редукују негативни ефекти одлагања отпада на животну средину 

нарочито на земљиште подземне и површинске воде као и ефекти на здравље 

становништва.  

 

▪ Директивом се дефинишу категорије отпада (опасан, неопасан и инертан): 

 

− дефинишу класе депонија и то: депонија за опасан отпад, депонија за неопасан 

отпад и депонија за инертан отпад;  

− захтева третман отпада пре одлагања; 

− забрањује одлагање на депонијама: течног отпада, запаљивог или изузетно 

запаљивог отпада, експлозивног отпада, инфективног медицинског отпада, старих 

гума и других типова отпада; 

− захтева смањење одлагања биоразградивог отпада и успоставља систем дозвола за 

рад депонија. 

 

▪ Директива Савета 2000/76/ЕС о спаљивању отпада замењује:  

 

− Директиву 84/429/ЕС о редукцији загађења ваздуха из постојећих инсинератора 

комуналног отпада; 

− Директиву 89/369/ЕС о редукцији загађења ваздуха из нових инсинератора 

комуналног отпада; 

− Директиву 94/67/ЕС о инсинерацији опасног отпада. 

                                                 
4 Стратегија заштите животне средине („Службени гласник РС“, бр. 29/2010), стр.13-16 мај 2019. 
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Циљ Директиве је да постави стандарде за смањење загађења ваздуха, воде и 

земљишта узроковане инсинерацијом, или ко-инсинерацијом отпада ради спречавања 

ризика по здравље људи. 

У оквиру регулативе и планских докумената ЕУ све више се промовише смањење 

настајања отпада што би смањило проблем отпада на самом извору.  

Проценат рециклаже отпада се креће (од 10% до 65%) а проценат одлагања отпада на 

депоније (од 10%до 90%). 

 

▪ Политика ЕУ о отпаду наглашава развој мера као што су: 

 

− промовисање чистије производње; 

− уклањање опасних карактеристика отпада третманом; 

− успостављање техничких стандарда који би ограничили садржај одређених 

опасних материја у производима; 

− промовисање поновног коришћења и рециклаже отпада; 

− примена економских инструмената; 

− анализа животног циклуса производа; 

− развој система еко-обележавања. 

 

▪ Принципи управљања отпадом који су заједнички свим директивама ЕУ у 

овој области релевантни су у процесу планирања управљања отпадом5: 

 

− принцип превенције обезбеђује очување природе и природних ресурса путем 

смањења произведених количина отпада; 

− принцип предострожностиобезбеђујесмањење утицаја отпада на здравље људи 

и животну средину као и смањење количина опасних супстанци у отпаду; 

− принцип „загађивач плаћа“ обезбеђује да произвођачи отпада и загађивачи 

животне средине сносе трошкове и одговорност за своје поступке; 

− принцип близинеобезбеђује адекватну инфраструктуру путем оснивања 

интегрисаног и адекватног система мреже постројења за третман и одлагање 

отпада заснованог на принципу близине и бриге о сопственом отпаду. 

3.ОПИС ЛОКАЦИЈЕ 

Локација депоније налази се североисточно од града Ужица, око 3,8 km регионалним 

путем 263/Р Ужице – Косјерић и око 2,5 km локалним путем кроз засеок Лазовине.У 

околини локације депоније налази се укупно четири домаћинстава. Најближа кућа je на 

450 m удаљености од депоније.  

Остале локације су у приватном власништву и углавном су под шумом.Локација 

депоније налази се на левој долинској страни Турског потока са падом у правцу 

југоистока релативно уједначеног нагиба од 16° до 25° (слив реке Лужнице) а насупрот 

Чакаревог брда у правцу севера распона кота 530 и 650 mnv, (Центар Ужица је на 430 

mnv)6.Приказ мапирања локацијепредузећа “ЈКП-Дубоко“-Ужице на (Слици бр.2). 

                                                 
5Стратегија заштите животне средине („Службени гласник РС“, бр. 29/2010), стр. 38 мај 2019. 
6Радни план постројења за управљање отпадом “ЈКП-Дубоко“-Ужице, стр.1 мај 2019. 
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Слика 2. Приказ мапиране локације путем GPS уређаја 

Извор:https://www.epa.gov мај 2019 

3.1.Рељеф и природа 

Комплекс депоније простире се на површини од 144.248 m2. Са јужне стране се 

простире просечно до око 70 m од дна јаруге Турског потока, са западне стране и 

источне стране су шумеса северне стране се простире до гребена Мала превија према 

потоку Дубоко7. 

3.2.Земљиште 

Педолошки супстрат на локацији “ЈКП-Дубоко“-Ужице припада класи камбичних 

земљишта и типу дистричног смеђег земљишта.Дубина педолошког профила износи 

преко 0,70 m.  

Земљиште је лакшег механичког састава ниске пропусности и прозрачено. Реакција тла 

је кисела садржај хранљивих материја осредњи а биолошка активност умерена. 

Уклањањем вегетацијеземљиште је лако подложно ерозији. Природна вегетација је 

шумска (80% - 90% простора подшумом).Приказ геолошке карта на (Слици бр.3). 

 

 
Слика 3. Приказ геолошке карте локације “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

                                                 
7Нацрт EIA 2007 Шема регионалног управљања комуналним отпадом„Дубоко“Volume I–Не-Технички 

резиме, Београд , стр.11-12 мај 2019. 

https://www.epa.gov/
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Извор:http://www.zzps.rs мај 2019 

3.3.Клима 

У региону је заступљен умерено-континентални тип климе са континенталним 

плувиометријским режимом. Лета су умерено топла зиме умерено хладне а прелазна 

годишња доба дуга и блага. Одликује их променљивост времена са топлијом јесени од 

пролећа лети услед померања субтропског појаса високог притиска према северу 

подручје наведених општина често се налази под утицајем тзв. Азорског антициклона 

са доста стабилним временским приликама и повременим краћим пљусковима 

локалног карактера.  

Зими су временске прилике под утицајем циклонске активности са Атланског океана и 

Средоземног мора као и зимског тзв.Сибирског антициклона (клима града Ужица). 

Падавина је највише крајем пролећа и почетком лета (мај, јун), док су најсувљи 

фебруар и септембар. У зимском периоду честе су температурне инверзије. Средња 

годишња учесталост снежних дана је 34,9 дана.  

Регион је у целини изложен утицају ваздушних струјања са запада.Известан утицај на 

ово подручје има маритимна клима која продире са југа што се нарочито запажа у 

наглом топљењу снега у пролеће и честим великим сушама лети. 

3.4.Хидрологија 

Хидрогеолошка својства палеозојских метаморфних стена на локацији “ЈКП-Дубоко“-

Ужице су таква да се оне могу сматрати практично водо-непропусним. Међутим у зони 

интензивно испуцалих пешчара, шкриљаца и филита могуће је формирање 

пукотинских издани са плитким нивоом подземне воде чија дубина углавном износи до 

3 m. Издани оваквог типа углавном карактеришу стални и повремени извори мале 

издашности. У широј зони локације регистровано је 6повремених и један стални извор 

где формирају површински ток Турски поток који је лоциран ван граница деоније. 

Приказ хидро слива са локацијама подземних вода недалеко од локације “ЈКП-

Дубоко“-Ужице на (Слици бр.4). 

 

http://www.zzps.rs/
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Слика 4.Приказ хидро слива подземних вода недалеко од локације“ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:https://geosrbija.rs мај 2019 

У време високих вода и топљења снега и леда долази до интензивније циркулације 

подземних вода ка Турском потоку. У периодима са мало падавина издашност ових 

извора износи око 0,1 l/s. Куће које су у окружењу не користе подземне воде за пиће.У 

површинском делу под дејством егзогених сила формиран је елувијално-делувијални 

покривач максималне дебљине до 4,80 m.  

Елувијално-делувијални глиновито-дробински материјал настао као продукт 

распадања ових стена у односу на палеозојске стене у дробини има већи коефицијент 

водо-пропустљивости и може се сматрати за релативни хидро-геолошки колектор. 

Присуство глиновитих фракција у поменутој дробини не спречава филтрацију 

површинских вода кроз тело падине. 

Детаљним инжењерско-геолошким картирањем терена потврђено је да све површинске 

воде гравитирају ка великој јарузи и даље ка Турском потоку. 

На основу осматрања истражних бушотина и уграђених пијезометара утврђено је да у 

испитиваном профилу до дубине истраживања није формирана стална издан већ да се 

обзиром на пукотинско-каверозни тип порозности ради о изолованим изданима 

збијеног типа које егзистирају у време великих падавина и топљења снега када се мањи 

део воде инфилтрира док је највећи део изложен површинском отицању. 

3.5.Флора, фауна и заштићена природна добра 

Окружење локације “ЈКП-Дубоко“-Ужице је по карактеру типично шумско и одговара 

асоцијацији храста китњака. Поред китњака и цера заступљени су: клека, храст сладун, 

буква и сребрна липа (ређе), дивља јабука и крушка, бели и црвени глог и друге врсте у 

спрату подземне флоре. Локација је окружена културом црног бора. 

Вегетација на самој локацији ван граница депоније ка Турском потоку је деградирана 

под утицајем интензивне ерозије подлоге због стрмих падина.Од животињског света на 

локацији су присутни: зечеви, веверице и неки глодари. Подручје комплекса депоније 

https://geosrbija.rs/
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није критично пребивалиште ниједне биљне и животињске врсте.У оквиру комплекса 

не постоје заштићена природна добра8. 

3.6.Културне и историјске карактеристике 

Према информацијама стручњака из Завода за заштиту споменика културе из Краљева 

постоји могућност да се на једном месту открије потенцијално археолошко налазиште. 

Уколико се приликом изградње депоније (земљаних радова) наиђе на материјалне 

остатке ранијих култура инвеститор мора прекинути радове одмах и информисати 

надлежне локалне и националне институције. 

3.7.Насеља и постојећи саобраћај 

Све саобраћајнице којима је предвиђен транспорт комуналног отпада од трансфер 

станица до регионалне санитарне депоније “ЈКП-Дубоко“-Ужицеспадају у ред 

регионалних и магистралних путева (са асфалтном подлогом) који у потпуности 

одговарају изабраним транспортним возилима. 

 

3.8.Мапирањелокација и објеката у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

 

Мапирање локација и објеката у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужицена (Слици бр.5). 

 

Слика 5.Приказ мапираних локација и објеката у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:https://geosrbija.rs мај 2019 

 

                                                 
8Нацрт EIA 2007 Шема регионалног управљања комуналним отпадом „Дубоко“ Volume I–Не-Технички 

резиме, Београд , стр.13 мај 2019. 

https://geosrbija.rs/
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Приказ (Локације бр.1), са називом објекта мапираном географском ширином, и 

географском дужином путем GPS уређаја у предузећу “ЈКП-Дубоко“- Ужицеу (Табели 

бр.1). 
 

Табела 1. Приказ локације 1 Управна зграда “ЈКП-Дубоко““- Ужице 

Извор:Ракић, А. (2019). Управна зграда “ЈКП-Дубоко“-Ужице: [Фотографија], (Приватна 

колекција) 

 

 

1. Назив локације: 

“ЈКП-Дубоко“ бб – Ужице  

2. Назив објекта: 

Управна зграда “ЈКП-Дубоко“ 

3. Географска ширина:  

7410856.3922'' X 

4. Географска дужина:  

4859183.3481''Y 

 

Приказ (Локације бр.2),са називом објекта мапираномгеографском ширином и 

географском дужином путем GPS уређаја у предузећу“ЈКП-Дубоко“- Ужице у (Табели 

бр.2). 

 
Табела 2. Приказ локације 2центар за селекцију отпада “ЈКП-Дубоко“ 

Извор:Ракић, А. (2019). Центар за селекцију отпада “ЈКП-Дубоко“-Ужице: [Фотографија], 

(Приватна колекција) 

 

 

1. Назив локације: 

“ЈКП-Дубоко“ бб – Ужице  

2. Назив објекта: 

Центар за селекцију отпада 

“ЈКП-Дубоко“ 

3. Географска ширина:  

7410970.8391'' X 

4. Географска дужина:  

4859228.2174''Y 

 

Приказ (Локације бр.3),са називом објекта мапираном географском ширином и 

географском дужином путем GPS уређаја у предузећу “ЈКП-Дубоко“- Ужице у (Табели 

бр.3). 
Табела 3. Приказ локације 3 Тело депоније “ЈКП-Дубоко“ 

Извор:Ракић, А. (2019). Тело депоније“ЈКП-Дубоко“-Ужице: [Фотографија], (Приватна 

колекција) 
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1. Назив локације: 

“ЈКП-Дубоко“ бб – Ужице  

2. Назив објекта: 

Тело депоније “ЈКП-Дубоко“ 

3. Географска ширина:  

7411153.3647'' X 

4. Географска дужина:  

4859140.6804''Y 

 

Приказ (Локације бр.4).са називом објекта мапираном географском ширином и 

географском дужином путем GPS уређаја у предузећу “ЈКП-Дубоко“- Ужице у (Табели 

бр.4). 
 

Табела 4. Приказ локације 4 Постројење за пречишћавање отпадних вода “ЈКП-Дубоко“ 

Извор:Ракић, А. (2019). Постројење за пречишћавање отпадних вода “ЈКП-Дубоко“-Ужице: 

[Фотографија], (Приватна колекција) 

 

 

1. Назив локације: 

“ЈКП-Дубоко“ бб – Ужице  

2. Назив објекта: 

Постројење за пречишћавање 

отпадних вода“ЈКП-Дубоко“ 

3. Географска ширина:  

7411220.4931'' X 

4. Географска дужина:  

4859001.4078''Y 

Приказ (Локације бр.5),са називом објекта мапираном географском ширином и 

географском дужином путем GPS уређаја у предузећу “ЈКП-Дубоко“- Ужице у (Табели 

бр.5). 

 
Табела 5. Приказ локације 5 Турски поток 

Извор:Ракић, А. (2019). Турски поток “ЈКП-Дубоко“-Ужице: [Фотографија], (Приватна 

колекција). 

 

 

5. Назив локације: 

“ЈКП-Дубоко“ бб – Ужице  

6. Назив објекта: 

Турски поток “ЈКП-Дубоко“ 

7. Географска ширина:  

7411022.6836'' X 

8. Географска дужина:  

4858914.6790''Y 
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4. МЕТОДОЛОГИЈА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ У 

ПРЕДУЗЕЋУ “ЈКП-ДУБОКО“-УЖИЦЕ 

Управљање комуналним отпадом je спровођење прописаних мера поступања са 

отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада9. 

 

▪ Управљање отпадом врши се на начин, којим се обезбеђује најмањи ризик по 

угрожавање живота и здравља људи и животне средине контролом и мерама 

смањења: 

 

− загађења вода, ваздуха и земљишта; 

− опасности по биљни и животињски свет; 

− опасности од настајања удеса, експлозија или пожара; 

− негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности; 

− нивоа буке и непријатних мириса. 

 

Управљање отпадом на регионалној депонији“ЈКП-Дубоко“- Ужицеврши се у складу 

са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник Pепублике Cрбије" број 36/2009 

и 88/2010) и Упутством о критеријумима и процедурама за прихватање, или 

неприхватање отпада на депонију“ЈКП-Дубоко“- Ужице.  

Ha депонију“ЈКП-Дубоко“- Ужице се допрема амбалажни и неопасан комунални 

отпад. Из допремљеног отпада издвајају се секундарне сировине a остатак отпада се 

одлаже на депонију. 

“ЈКП-Дубоко“- Ужице обавља делатност складиштења комуналног отпада и третмана 

неопасног отпада и одлагања неопасног отпада са територија локалних самоуправа 

потписница споразума о регионалном управљању отпадом и то градова: Ужице и 

Чачак и општина Чајетина, Пожега, Косјерић, Лучани, Ариље, Ивањица и Бајина 

Башта. 

Отпад се из самоуправа: Чачка, Лучана, Ивањице, Бајине Баште, Ариља, Чајетине и 

Пожеге довози камионима у“ЈКП-Дубоко“- Ужице, док локална ЈКПдовозе отпад из 

Ужица и Косјерића. 

 

▪ Ha укупној површини комплекса депоније 144.248 m2 намена површина je: 

 

− манипулативно-опслужни плато 5.150 m2; 

− сервисни пут 8.606 m2; 

− плато постројења за пречишћавање отпадних вода 1.147 m2; 

− тело депонијеповршина за депоновање отпада 50.000 m2; 

− инфраструктурни појас између ограде и површине за депоновање 3.786 m2; 

4.1.Тело депоније за санитарно одлагање остатака из комуналног отпада 

Основна функција санитарне депоније je да омогући одлагање отпада на функционалан 

и за животну средину најмање штетан начин. У том смислу планиране су специјалне 

техничке и технолошке мере за контролисано прикупљање свих отпадних токова на 

                                                 
9Радни план постројења за управљање отпадом “ЈКП-Дубоко“-Ужице, стр. 19 мај 2019. 
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телу депоније кроз неутрализацију и умањење свих штетних утицаја са комплексапо 

животну средину.  

За “ЈКП-Дубоко“- Ужицепланиране су следеће техничке и технолошке мере:На дну 

тела депоније и са страна користи се водоотпорна изолација вишеслојног покривача у 

циљуконтролисаног прикупљања процедне воде из тела депоније10. Приказ тела 

депоније за депоновање остатака из комуналног отпада са заштитним вишеслојним 

водоотпорним  покривачем у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице на (Слици бр.6). 

 

 
Слика 6.Приказ тела депоније са водоотпорном изолацијом вишеслојног покривача 

Извор:Ракић, А. (2019). Приказ тела депоније“ЈКП-Дубоко“-Ужице: [Фотографија], (Приватна 

колекција) 

▪ Вишеслојни водоотпорни покривач састоји се од следећих компоненти: 

 

− слој глине (д=50cm) са коефицијентом пропусности воде к ≤5x10-10m/s који се 

ставља на природно регулисано и поравнатоземљиштепо ископавању на тело 

депоније; 

− слој гео-текстила (специфичне тежине 800 g/m2); 

− слој бентонита; 

− слој водоотпорне PEHD фолије (д=2 mm) са дефинисаним карактеристикама; 

− слој гео-текстила (специфичне тежине 400 g/m2)постављен преко слоја 

водоотпорне PEHD фолије; 

− геомрежа; 

 

a на равним површинама етажа додати су слојеви: 

 

− слој шљунка од 30 cm; 

− слој гео-текстила (специфичне тежине 400 g/m2); 

− ислој од 20 cm каменог агрегата. 

                                                 
10Радни план постројења за управљање отпадом “ЈКП-Дубоко“-Ужице, стр. 7 мај 2019. 
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Ha овај начин се елиминише свака могућност контакта процедних водаса земљиштем 

испод и са површинским и подземним водама.Тело депоније мора бити обезбеђено 

ефикасном и дуготрајном баријером у циљу заштите земљишта и подземних вода од 

загађења процедним водама. 

Методе које треба применити односе се на: одредбе из Директиве EC 31/99 која 

предвиђа изградњу вишеслојне баријере у минералном земљишту и вештачких слојева.  

Ови материјали су спојени без мешања са дренажним слојевима, како би се увећао 

ефекат заштите11. 

4.2.Сервисни пут 

Кроз тело депоније изграђен je сервисни пут чија траса генерално образује слово Z. 

Сервисни пут je тако пројектован да у сваком моменту обезбеђује несметан приступ 

возилимакоја довозе отпад и одвозе пречишћену воду и наталожен муљ из постројења 

за пречишћавање отпадних вода.  

Приступне саобраћајнице на одређеним етажама изграђене су од шута и шљунка у 

динамици како напредује попуњавање депоније.  

По попуњавању одређене етаже депоније приступна саобраћајница ће остати у 

функцији сервисне етаже за (узимање узорака из биотрнова,сервисирање опреме за 

биотрнове и за потребе фазне техничке и биолошке рекултивације). 

4.3.Манипулативно-опслужни плато са објектима 

▪ Манипулативно-опслужни плато садржи следеће објекте: 

 

− Административно пословни објекат у чијем су склопу су:  портирница, 

канцеларије, лабораторија за израду основних хемијских анализа воде, чајна 

кухиња и санитарни чвор; 

− Објекти Линије за сепарацију и селекцију секундарних сировина; 

− Колска вага на самом улазу за дневно мерење количине отпада који стигне из 

региона на депонију као и за мерење секундарних сировина које се упућују на 

даљу прераду; 

− Паркинг за чиста возила на коме се стационирају чиста возила након прања 

уколико не излазе из комплекса депоније; 

− Паркинг за прљава возила који се користиуколико возила чекају након истовара; 

− Радионица представља објекат за прање и дезинфекцију возила у зимском периоду 

са сервисом за поправку возила; 

− Центар за селекцију и издвајање секундарних сировина из комуналног отпада. 

4.4.Центар за селекцију и издвајање секундарних сировина из комуналног 

отпада 

Главни прилаз објекту je са северозападне стране са локалног пута. To je страна на 

којој су обједињени прилази радника администрацијекао и тежак и лак саобраћај. 

                                                 
11Радни план постројења за управљање отпадом “ЈКП-Дубоко“-Ужице, стр. 11 мај 2019. 
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У приземљу производне хале димензија 80 m х 27,5 m х 12 m je улаз за раднике и за 

камионе који довозе комунални отпад на технолошку линију за издвајање и селекцију 

секундарних сировина. Висина производног погона je 12 m до доње ивице челичног Р-

везача. Максимална висина производне хале у шљемену je х = 16,05 m.  

Геометријски издужени облик парцеледиктирао je не само линијску организацију 

објекта него и решење саобраћаја. 

Интерне саобраћајнице у комплексу се протежу око објекта подужно са западне до 

источнеи јужне стране. 

Пројектована кружна једносмерна саобраћајница ширине 3,5 m за тежак саобраћај око 

објекта везана je и за друге садржаје депоније. 

Након обављеног процеса на истоварним рампама унутар халесаобраћај je усмерен 

према прању камиона a потом према излазној капији која се налази на западној страни 

локације. 

4.4.1.Рад у постројењу 

 

Радно време у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице одвија се у две смене од понедељка до 

четвртка (од 07:00 h до 22:00 h) док се петком и суботом одвија у једној смени (од 

07:00 h до 15:00 h). 

Ha депонију се допрема мешани комунални отпад и амбалажни отпад који се на улазу 

евидентира из које локалне самоуправе je отпад допремљен. 

Од опреме и механизације на депонији се користе: колска вага, компактор, утоваривач, 

трактор са кипером, осам камиона, камион-аутоподизач, два виљушкара, механичка 

лопата и две радне машине a у оквиру постројења за пречишћавање отпадних вода 

користе се: два аератора, мешалица и три муљне пумпе12. 

 

4.4.2.Линија за сепарацију и селекцију секундарних сировина 

 

▪ Линија за сепарацију и селекцију секундарних сировинасе налази у склопу 

манипулативно-опслужног платоаи састоји се из следећих компоненти: 

 

− под за истовар и одлагање дневних количина кућног отпада; 

− уређај у облику бубња са интегралним отварачем пластичних врећа и кеса; 

− ротациони бубањ за одвајање ситне и тешке фракције најчешће биолошки отпад 

величине мање од 150 mm од лаке фракције (секундарне сировине) која одлази на 

даљи третман; 

− магнетни сепаратор; 

− магнетни сепаратор за издвајање гвоздених предмета; 

− сортирна линија (затворена филтрирана комора - сортирна платформа), која се 

састоји од сортирне траке са које постоји могућност ручног избора издвајања 

секундарних сировина (папир, картон, ПЕТ боце, пластичне фолије, и др.), док се 

Al лименке издвајају касније; 

− радна платформа са кабином (доградња на линији тешке фракције намењена за 

смештање два радна места којом се омогућује накнадно издвајање (ПЕТ боца и 

                                                 
12Радни план постројења за управљање отпадом “ЈКП-Дубоко“-Ужице, стр. 13 мај 2019. 
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пластике са транспортне траке(пошто нису издвојени у претходним фазама 

селекције); 

− сепаратор за издвајање немагнетних делова; 

− преса за балирање издвојених секундарних сировина са ланчастим транспортером 

за (ПЕТ боце, папир, картон, пластичну фолију и Al лименке); 

− транспортна трака за одвожење остатака из отпада до металног контејнера ван 

хале; 

− транспортне траке за издвајање магнетних и немагнетних делова из ситних 

фракција из мешаног комуналног отпада са траком за одвожење остатака отпада 

до металног контејнера ван хале; 

− метални контејнери различитих димензија и капацитета. 

4.4.3.Процес третмана отпада 

 

Ha линији за сепарацију и селекцију отпада комунални отпад се третира истог дана 

када je довежен. Отпад се довози у унутрашњост хале у пријемни део који je у благом 

паду од(0,5 %) према бетонској риголи због одвода процедних вода из комуналног 

отпада и због лакше манипулације са материјалом. После визуелног прегледа отпада из 

њега се издвајају крупнији комади отпада.  

Отпад се затим пребацује у следећу фазу обраде кроз инсталирану сортирну линију. 

Мешовит комунални отпад се помоћу утоваривача убацује у канал пријемног 

транспортера који транспортује материјал даље према линији. Транспортер за 

подизање (коси транспортер) преноси материјал до ротационог бубњастог сита који 

има задатак да физички сепарира (одваја) материјал на теже (биоотпад) и лакше 

фракције (секундарне сировине). За постизање веће количине тежих фракција 

предвиђени су отвори сита димензија cca ≤ 150 mm. Издвојени отпад je влажан и тежи 

и по саставу чини га биолошки отпад који потиче најчешће од хране. 

Лакша фракција се из ротационог сита транспортује кроз магнетни уређај за сортирање 

(издвајање материјала од гвожђа), који je намештен на улазу у сортирну кабину где се 

врши ручно одвајање фракција. Сортирна кабина je затворене конструкције 

вентилисана и климатизована у складу са Европским прописима.  

Ручно се сортирају фракције секундарних сировина као што су: (папир, картон, ПЕТ 

боце, пластичне фолије, тетрапак и друге врсте материјала од пластике), затим се преко 

наменски урађених канала спуштају у доњи складишни бокс за посебне фракције. 

Сортирна кабина има уређене две ручне сортирне линије са шест места за пребирање 

што укупно чини дванаест пребирних места. У боксу се сакупљен материјал 

периодично утоваривачем на точковима гура према другој страни бокса у линијски 

ланчани транспортер за сакупљање који води фракцију у део за балирање.  
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Слика 7.Приказ радног процеса у центру за селекцију отпада “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:Ракић, А. (2019). Радни процес “ЈКП-Дубоко“-Ужице: [Фотографија], 

(Приватнаколекција) 

Преса за балирање je машински и програмски уређена тако да омогућава пресовање 

различитих врста материјала.Испод текста приказан је радни процес у центру за 

селекцију отпада у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице на (Слици бр.7). 

Остатак отпада се из кабине за сортирање преко сортирне траке транспортује даље 

кроз магнетни сепаратор који je постављен при врху. Његова функција je да издвоји 

металне делове где остатак отпада наставља кретање преко немагнетног сепаратора 

помоћу ког се уклањају још и немагнетни метали. 

Издвојени отпад се сакупља у металним контејнерима запремине од 5-7 m3, који су 

постављени на поду хале до предаје оператерима који имају дозволу за управљање 

отпадом издату од стране надлежног органа. Остатак мешаног комуналног отпада се 

транспортује траком до излазних преклопних левака где се врши пуњење контејнера 

који се затим транспортују на тело депоније. 

Тешка фракција (биоотпад) која падне кроз ротационо сито транспортује се преко 

система који води на следећу механичку обраду отпада. У тешкој фракцији (биоотпад) 

се транспортује у сортирну кабину  где се могу наћи и велике количине  (ПЕТ 

амбалаже, и пластике) које су дошле са транспортне траке и нису издвојене у 

претходним фазама машинске селекције где се затим врши ручно издвајање. 

Максимални капацитет линије за сепарацију и селекцију секундарних сировина из 

комуналног отпада износи 10 хиљада тона годишње. 

Како би се смањила количина отпада намењена за депоновањеу предузећу “ЈКП-

Дубоко“-Ужицеизлазне фракције отпада након третмана отпада у Центру за секундарну 

селекцију уместо да се депонују предају се другим оператерима на  даљи третман 

(цементаре Lafarge BFC) и (Ecorec d.o.o) а све у складу са хијерархијом управљања 

отпадом. 

4.5.Опис и карактеристике технолошког поступка санитарног депоновања 

Одлагање отпада позавршеном издвајању на линији за селекцију упредузећу “ЈКП-

Дубоко“-Ужице врши се површинским начином одлагања на површину припремљеног 

терена. Возило које довози отпад намењен је депоновању унутрашњим транспортним 
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Слика 8. Приказ санитарног депоновања отпада у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:Ракић, А. (2019). Санитарно депоновање отпада “ЈКП-Дубоко“-Ужице: [Фотографија], 

(Приватна колекција) 

 

 

путем који долази до одређене радне зоне, или радне површине на телу депоније и 

истовара отпад. 

Обзиром да се ради о површинском начину одлагања отпада ширина радне зоне не сме 

бити превелика да се не би створили услови за подизање превелике прашине и 

растурања отпада односно за повећање степена загађења животне средине. Испод 

текста приказан је радни процес санитарног депоновања отпада у предузећу “ЈКП-

Дубоко“-Ужице на (Слици бр.8). 

Отпад се подовожењу са линије за селекцију систематски разастире тј. изравњава у 

слојевима дебљине 0,2-0,3 m и збија компактором до одређене густине. Ha сваки 

збијени слој компактор распростире следећи танки слој отпада и поново га сабија. 

Ова операција се понавља све док се не постигне укупна висина радног слоја од око 0,9 

m док се сав отпад обухваћен једним изношењем не распростре и не сабије.  

Степен сабијања je критичан параметар за век регионалне санитарне депоније због чега 

je неопходно да компактор прелази преко слоја отпада Р-Т пута. 

Целокупна количина отпада која се у току једног радног дана распростре и сабије 

преко једне радне површине по завршетку радног дана прекрива се инертним 

материјалом који се такође сабија компактором тако да на крају радног дана не остаје 

ни један део отпада непрекривен чиме се постиже велики ефекат на заштити животне 

средине (птице и глодари не могу да разносе отпад),ветар неће разносити лаке комаде 

отпада и неће се осећати непријатни мириси. Када се постигне пројектована висина 

етаже депонованог отпада вршиће се завршно прекривање. 

4.5.1.План попуњавања депоније 
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План попуњавања депоније тачно дефинише редослед попуњавања етажа које се 

попуњавају до затварања депоније13. 

Према плану депонија се формира одоздо на горе односно попуњавање почиње са 

најниже тачке депоније и напредује ка највишој тачки. 

4.5.2.Основна правила технолошког процеса депоновања 

 

▪ Да би пројектованим технолошким процесом депоновања у потпуности 

одговорили у циљу заштите здравља становништва преко заштите животне 

средине (воде, ваздуха и земље), при одлагању отпада у предузећу “ЈКП-Дубоко“-

Ужице постоје следећа правила: 

 

− Започето депоновање на најнижој коти депоније; 

− Свака гомила отпада која се допреми на етажу депоније распростире се и мора се 

добро компактирати сабити; 

− Нагиб радне површине не сме бити већи од 1:3; 

− Доследно се придржавати пројектованог плана попуњавања депоније; 

− Користи се само одговарајућа пројектована опрема и то у оквиру њених 

могућности; 

− Опрема која служи за рад на активном платоу у току радних дана лоцира се на 

радном платоу где се викендом опрема пере и дезинфикује и паркира на платоу за 

чиста возила до почетка новог радног циклуса; 

− Опрема која служи за утовар остатка отпада на самој линији где се камиони 

радним данима лоцирају на радном платоу линије за сепарацију a током викенда 

опрема се пере и дезинфикује и паркира на плато за чиста возила до почетка новог 

радног циклуса; 

− Избегава се распростирање отпадака са горње стране радне површине; 

− Обезбеђено кретање компактора искључиво уз радно чело; 

− Интерна саобраћајница се увек гради унапред у односу на део који се попуњава 

како би се обезбедило несметано довожење отпада без застоја; 

− Након завршетка радног дана сав преостали отпад са линије за издвајање 

секундарних сировина преноси се на радну површину тела депоније; 

− Грубо се очисти радни плато линије за сепарацију. 

5.МЕТОДОЛОГИЈА УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ ВОДАМА У ПРЕДУЗЕЋУ 

“ЈКП-ДУБОКО“-УЖИЦЕ 

▪ Ради спречавања и контроле загађења животне средине и угрожавања 

здравља људи предузеће“ЈКП-Дубоко“-Ужицеопремљено је са: 

 

− прихватним и дренажним системом за отпадне воде; 

− прихватним системом за процедне воде; 

− системом за сакупљање атмосферских вода; 

− системом за пречишћавање отпадних вода и; 

                                                 
13Радни план постројења за управљање отпадом “ЈКП-Дубоко“-Ужице, стр. 17 мај 2019. 



 

  
  

 

Факултет за примењену екологију Футура                 Универзитет Метрополитан 

 

 

 
32 

− системом за екстракцију депонијског raca. 

5.1.Каналисање отпадних вода 

 

▪ Отпадне воде у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице деле сепo месту настанка: 

 

− Санитарне; 

− Отпадне техничке воде из постројења за сепарацију секундарних сировина; 

− Отпадне процедне (дренажне) воде из тела санитарне депоније; 

− Отпадне воде које настају у објекту за прање возила у склопу радионице. 

 

У оквиру комплекса у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужицеизграђене су следеће (одвојене) 

канализационе мреже: санитарно-фекална, атмосферска (кишна),техничка и дренажна. 

Први систем обухвата санитарно-фекалне воде које се усмеравају у септичку јаму. 

Други систем помоћу мреже сливника прихвата атмосферске воде са виших етажа од 

саобраћајница и манипулативно-опслужног платоа и преко сабирног цевовода 

одводесе даље до сабирног шахта. 

Трећи систем обухвата техничке и дренажне воде кишну канализацију са платоа и 

обезбеђује њихово усмеравање преко сабирног шахта до постројења за пречишћавање 

отпадних вода. 

5.1.1.Сабирни канализациони шахт 

 

Изграђен je сабирни шахт довољног капацитета за прихват укупних количина 

техничких вода и дренажне канализације. Корисна запремина сабирног шахта одређена 

je на бази одговарајућих хидро-техничких прорачуна. 

За екстремно велике воде које се јављају после обилних падавина предвиђен je у 

сабирном шахту одводни колектор од канализационих цеви којим би се разблажене 

воде испустиле на низводни терен. 

5.1.2.Фекална канализација 

 

PVC канализационим цевима пречника Ø250 и Ø 450 одводе се санитарно-фекалне 

воде из објеката на комплексу до септичке јаме. 

Ha комплексу су уграђени санитарни чворови у административном објекту и у 

објектима линије за сепарацију секундарних сировина. Од опреме су уграђене WC 

шоље умиваоници, писоари, тушеви и судопере. 

5.1.3.Техничка канализација 

 

Испод надвозних рампи, сервисне радионице, сервиса за прање и дезинфекцију 

комуналних возила на „прљавом,, делу платоа постављене су шахте за прихват 

механичких нечистоћа (блато муљ и др.), које се најпре третирају на сепаратору масти 

и уља где се даље усмеравају канализационим цевима према сабирном шахту. 

Возила за превоз комуналног отпада из Ужица као и аброл контејнери који довозе 

отпад из других општина се редовно перукао што се након завршетка радне недеље 
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перу компактор,камион, утоваривач (bob cat), виљушкар и камиони који превозе отпад 

на радни плато тела депоније. 

Радне површине линије за сепарацију секундарних сировина се редовно перу 

(динамика прања зависи од запрљаности радних површина која je у односу врста и 

количина отпада који се допремају из општина на регионалном нивоу). 

5.1.4.Отпадна дренажна (процедна) вода из тела санитарне депоније 

 

Дренажна канализација обезбеђује одвођење дренажних вода (процедног филтрата и 

падавинских вода које се излучују на тело депоније) до дренажног сабирника и даље до 

аерационе лагуне. Систем дренажне канализационе мреже пројектован je тако да 

раздваја чисту и прљаву воду. Чиста вода се испушта низ падину a прљава се преко 

сабирног шахта спроводи до аерационих лагуна. 

5.1.5.Атмосферске слободне воде у сабирном шахту 

 

Атмосферске воде са кровова објеката одводе се посебним системом цевовода низ 

падину. Остале атмосферске воде се канализационим системом одводе до сабирног 

шахта одакле се уводе у аерациону лагуну. Када je обилна количина падавина ове воде 

се испуштају преко прелива у сабирном шахту низ падину. 

5.2.Постројење за пречишћавање отпадних вода 

 

Процедна вода из дренажног система техничка вода од прања радних површина из 

сервисне радионице се преко сабирног шахта у системе канализације уводи у лагуне 

постројења за пречишћавање отпадних вода. Објекат се налази на најнижој тачки 

локације депоније и састоји се из аерационог и таложног дела. 

У аерационој лагуни се врши потпуна хомогенизација сирове отпадне водезахваљујући 

повећаној сталној хидрауличкој турбуленцији изазваној перманентним радом аератора. 

Ha овај начин онемогућено je таложење и обезбеђена je стална мутноћа што спречава 

развој алги. 

Пречишћавање отпадних вода у аерационој лагуни у суштини представља биолошко 

пречишћавање које се заснива на два феномена: бактеријском метаболизму (биолошки 

феномен) и биофлокулацији (физичко-хемијском феномену). 

Под бактеријским метаболизмом подразумева се скуп свих биохемијских реакција које 

обављају бактерије да би обезбедиле потребну енергију користећи део органских 

материја у отпадној води као неку врсту „горива" (катаболизам) и да би произвеле нову 

бактеријску биомасу (анаболизам).  

Процесима анаболизма искористи се приближно око 2/3 органских материја док се 

процесима катаболизма искористи око 1/3 присутних органских материја у отпадној 

води. Овако делимично пречишћена отпадна вода напушта аерациону лагуну носећи са 

собом суспендовану биомасу.  

Укупна количина органске материје je мања од оне на улазу у аерациону лагуну и 

сасвим je другачија по свом карактеру односно може се таложењем издвојити. 
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У таложној лагуни се издвајају таложне материје које су се формирале у аерационој 

лагуни. У ову лагуну вода се уводи препумпавањем. Поред таложења биомасе одвија 

се и процес стабилизације муља који се таложи на дно лагуне.  

Према неким проценама на овај начин се разграђује и минерализује чак и до (50%) 

издвојеног муља.  

Захваљујући високом степену разградње исталоженог муља он се помоћу муљне пумпе 

повремено вади (неколико пута годишње) и пребацује на тело депонијегде се меша са 

чврстим отпадом а затим прекрива инертним материјалом. 

После пречишћавања до нивоа квалитета канализационих вода пречишћена вода из 

таложне лагуне се даље користи за влажење етажа на телу депоније у летњем периоду 

a остатак се цистернама може одвозити у градску канализацију. 

5.2.1.Фунционисање система за пречишћавање отпадних вода 

 

Из сабирног шахта се муљном пумпом пребацује вода у аерациону лагуну док се не 

достигне прописана BPK5 где се након тога вода пумпом пребацује у таложну лагуну. 

Када у таложној лагуни BPK5 достигне одређену прописану вредност пумпом се 

пречишћена вода избацује у цистерну и одвози у градску канализацију14. Испод текста 

приказано је постројење за пречишћавање отпадних вода у предузећу “ЈКП-Дубоко“-

Ужице на (Слици бр.9). 

 

 
Слика 9.Постројење за пречишћавање отпадних вода у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:Ракић, А. (2019). Постројење за пречишћавање отпадних вода“ЈКП-Дубоко“-Ужице: 

[Фотографија] (Приватна колекција) 

                                                 
14Радни план постројења за управљање отпадом “ЈКП-Дубоко“-Ужице, стр. 5 мај 2019. 
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6.АНКЕТИРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДУЗЕЋУ “ЈКП-ДУБОКО“-УЖИЦЕ О 

ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ ТРЕТИРАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА И 

ОТПАДНИХ ВОДА 

Анкетирање запослених у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице урађено је попуњавањем 

штампаних образаца (Анкетних листа), који су достављени служби Економско-правног 

сектора а у електронском облику приказани испод на графиконима са образложењем. 

 
Графикон 1. Снабдевеност опремом упредузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:https://duboko.rs април 2019  

 

 
 

Одговори запослених везаних за снабдевеност предузећа са опремом може се 

закључити да је: чак 40 испитаника (62,50%), од 64 (100%) испитаникаодговорило да је 

стање на средњем нивоу где садашња опрема задовољава потребе ове радне 

организације. 

 
Графикон 2.Обављање комуналних делатности у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:https://duboko.rs април 2019  

 

 
 

https://duboko.rs/
https://duboko.rs/
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Одговори запослених везаних за обављање комуналних делатности може се закључити 

да је: чак 37 испитаника (57,81%) одговорило да се делатности одвијају у посебном 

комуналном сектору где видимо да се већина процеса одвија у складу са законима. 
Графикон 3.Обученост кадрова у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:https://duboko.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за обученост кадрова може се закључити да је: чак 35 

испитаника (54,69%) одговорило да је сертификована што показује на то да је већина 

радника адекватно обучена за обављање својих послова. 

 
Графикон 4. Пословна комуникација у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:https://duboko.rs април 2019 

 

 
 

https://duboko.rs/
https://duboko.rs/
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Одговори запослених у вези умрежавања радне организације може се закључити да је: 

27 испитаника (50,00%) одговорило да је члан неке спољне мреже а 16 испитаника 

(29,63%) мисли да поседује само унутрашњу мрежу што показује на то да је већина 

радника подељена по питању овог става. 
Графикон 5.Коришћење технологија у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:https://duboko.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених у вези коришћења нових технологија може се закључити да је: 31 

испитаник (48,44%) одговорило да поседује нове технологије а 18 испитаника (28,12%) 

мисли да поседују специјалне технологије што показује на то да већина радника није 

адекватно упућена по овом питању. 

 
Графикон 6.Пословни програми развојау предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:https://duboko.rs април 2019 

 

 
 

https://duboko.rs/
https://duboko.rs/
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Одговори запослених у вези пословних програма и развоја може се закључити да је: 28 

испитаника (43,75%) одговорило да су стандардизовани и компатибилни а 20 

испитаника (31,25%) мисли да поседује само унутрашњу мрежу што показује на то да 

је већина радника подељена по питању овог става. 
Графикон 7.Коришћење примарне селекције у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:https://duboko.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених у вези коришћења примарне селекције може се закључити да 

је:чак 32 испитаника (50,00%) одговорило да користи примарну селекцију само по 

појединим локацијама, док је 30 испитаника (46,88%) мисли да су постављене по 

појединим локацијама што показује на то да је већина радника није добро упозната. 

 
Графикон 8.Поседовање дугорочних планова у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:https://duboko.rs април 2019 

 

 
 

https://duboko.rs/
https://duboko.rs/
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Одговори запослених у вези поседовања дугорочних планова управљања комуналног 

сектора може се закључити да је: 36 испитаника (56,25%) одговорило да поседује 

дугорочни план а 16 испитаника (25,00%) мисли да се комуналне делатности обављају 

по израженој потреби што показује на то да је већина радника упозната са овим 

питањем у предузећу. 
Графикон 9.Постојањедугорочних планова у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:https://duboko.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених у вези постојања дугорочног плана управљања комуналним 

отпадом може се закључити да је: чак 58 испитаника (90,62%) одговорило да постоји 

дугорочни план управљања комуналним отпадом а само 5 испитаника (7,81%) мисли 

да  постоје потребе за израдом оваквог плана што говори да овакви планови већ 

постоје. 

 
Графикон 10.Обављање комуналних делатностиу предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:https://duboko.rs април 2019 

 

 

https://duboko.rs/
https://duboko.rs/
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Одговори запослених у вези обављања комуналних делатности може се закључити да 

је: 32 испитаника (50,00%) одговорило да се спроводе довољно и наменски а 18 

испитаника (28,12%) да се користе довољно али ненаменски,док је 11 испитаника 

(17.19%) мисли да се користе недовољно и делимично ненаменски где видимо да се 

користе и спроводе адекватно и наменски.
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Графикон 11.Оцена садашњег стањау предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:https://duboko.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених у вези оцене садашњег стања може се закључити да је: 32 

испитаника (46,38%) одговорило да је стање врло добро, док је 18 испитаника (26,09%) 

мисли да је стање добро, где видимо да је стање у радној организацији доброг типа. 

 
Графикон 12.Координацијапредузећа “ЈКП-Дубоко“-Ужице на регионалном нивоу 

Извор:https://duboko.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених у везикоординације  на регионалном нивоу може се закључити да 

је: 21 испитаник (32,31%) одговорило да је стање добро, док је 18 испитаника (27,69%) 

мисли да је стање задовољавајуће што показује на то да је већина радника сложна по 

овом питању. 

https://duboko.rs/
https://duboko.rs/
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Графикон 13.Степен стручне спреме у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:https://duboko.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених у вези степена стручне спреме може се закључити да је: 18 

испитаника (28,12%) одговорило да су радници са ССС а 17 испитаника (26,56%) су 

радници са ВСС а остали радници су са нижим степеном СС где се види да је 

образовање на задовољавајућем нивоу. 

 
Графикон 14.Преглед броја анкетираних и запослених у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:https://duboko.rs април 2019 

 

 
 

Број анкетираних и запослених у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице можемо видети у 

(Графикону бр.14) да је од 84 (56,76%) запослених лица анкетирано 64 (43,24%) 

запослених лица што показује на то да је анкетирање запослених обављено у односу од 

(80%) свих запослених а да (20%) запослених лица није попунило анкету где можемо 

закључити да је ова анкета полу-успешна. 

 

https://duboko.rs/
https://duboko.rs/
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6.1.Анкетирање запослених у “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта о 

постојећем стању третирања отпада кроз утврђивање ставова запослених о 

потреби увођења нових система за управљање отпадом 

Анкетирање запослених у предузећу “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта урађено је 

попуњавањем штампаних образаца (Анкетних листа), који су достављени служби 

Економско-правног сектора а у електронском облику приказани испод на графиконима 

са образложењем. 

 
Графикон 15. Комуналне делатности у предузећу “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта 

Извор:http://www.jkp12septembar.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за успешност бављења у комуналном предузећу може се 

закључити да је: чак 30 испитаника (75,00%) од 40 испитаника (100%) одговорило да је 

стање на врло добром нивоу где видимо да је стање у предузећу задовољавајуће. 

 
Графикон 16.Стручни запослени кадару предузећу “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта 

Извор:http://www.jkp12septembar.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за стручни запослени кадар може се закључити да је: чак 

37  испитаника (92,50%) од 40 (100%)испитаника одговорило да је стање такво у радној 

организацији да нема потребе за повећањем стручног кадра. 

http://www.jkp12septembar.rs/
http://www.jkp12septembar.rs/
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Графикон 17.Технологијеу предузећу “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта 

Извор:http://www.jkp12septembar.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за застареле технологије може се закључити да је: чак 38  

испитаника (95,00%) од 40 (100%) испитаника одговорило да радна организација 

поседује застареле технологије у области управљања комуналним отпадом и да постоји 

потреба за набавком нове опреме. 

 
Графикон 18.Управљање отпадом у предузећу “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта 

Извор:http://www.jkp12septembar.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за управљање отпадом може се закључити да је: чак 32 

испитаника (80,00%) од 40 (100%) испитаника одговорило да радна организација има 

добро искуство у области управљања комуналним отпадом. 

http://www.jkp12septembar.rs/
http://www.jkp12septembar.rs/
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Графикон 19.Трансфер станица у предузећу “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта 

Извор:http://www.jkp12septembar.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за поседовање трансфер станице може се закључити да 

је:40 испитаника од укупно 40 (100%) испитаника одговорило да поседује трансфер 

станицу. Изласком на терен предузећа утврдили смо да постојећа трансфер станица 

није у складу са законском регулативом Републике Србије. 

 
Графикон 20.Примарна селекцијау предузећу “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта 

Извор:http://www.jkp12septembar.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за поседовање система примарне селекције може се 

закључити да је: 40 испитаника од 40 (100%) испитаника одговорило дапоседује уведен 

систем примарне селекције. Изласком на терен утврдили смода постојећи систем 

примарне селекцијеније у складу са законском регулативом Републике Србије. 

http://www.jkp12septembar.rs/
http://www.jkp12septembar.rs/
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Графикон 21.Бенефитиод рециклаже за предузеће “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта 

Извор:http://www.jkp12septembar.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за остваривање бенефита од рециклаже отпада из 

предузећа“ЈКП-Дубоко“-Ужицеможе се закључити да је чак: 19 испитаника (47,50%) 

одговорило да је стање задовољавајуће док је 16 (40,00%) испитаника одговорило да је 

стање незадовољавајуће где видимо да радници имају подељен став по овом питању. 

 
Графикон 22.Увођење нових системау предузећу “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта 

Извор:http://www.jkp12septembar.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за увођење нових система за управљање комуналним 

отпадом може се закључити да је: 40 испитаника од 40 (100%) испитаника одговорило 

да се планира увођење нових система за управљање комуналним отпадом. 

http://www.jkp12septembar.rs/
http://www.jkp12septembar.rs/
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Графикон 23.Реализација пројеката у предузећу “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта 

Извор:http://www.jkp12septembar.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за реализацију пројеката на домаћем и међународном 

нивоу може се закључити да је: 27 испитаника (67,50%) одговорило да се реализују а 

где је 13 (32,50%) испитаника одговорило да се пројекти уопште не реализују што 

показује на неупућеност у предузећу. 

 
Графикон 24.Компаратив предузећа “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта са ЕУ предузећима 

Извор:http://www.jkp12septembar.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за ниво опремљености која се пореди са ЕУ предузећима 

може се закључити да је: 21 испитаник (52,50%) одговорио да могу да парирају по 

опремљености а 19 (47,50%) испитаникаје одговорило, да не могу да парирају по 

опремљености што оставља такав утисак да морају боље да се упознају са 

међународним технологијама у области управљања комуналним отпадом. 

http://www.jkp12septembar.rs/
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Графикон 25.Координација предузећа “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта са “ЈКП Дубоко“ 

Извор:http://www.jkp12septembar.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за координацију предузећа “ЈКП-12 Септембар“-Бајина 

Башта са “ЈКП Дубоко“-Ужицеможе се закључити да је:30 испитаника (75,00%) 

одговорило да је стање врло добро а где је 7 (17,50%) испитаника одговорило да је 

стање добро где  видимо да садашња координацијазадовољава све потребе. 

 
Графикон 26.Степен стручне спремеу предузећу “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта 

Извор:http://www.jkp12septembar.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених у вези стручне спреме може се закључити да је: чак 35 

испитаника (87,50%) одговорило да су радници са ССС а 3 испитаника 

(7,50%)одговорило  су радници са ВСС а где су остали радници са нижим степеном СС 

http://www.jkp12septembar.rs/
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где се види да образовање са ВСС треба побољшати да би било на задовољавајућем 

нивоу. 
Графикон 27. Преглед броја анкетираних у предузећу “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта 

Извор:http://www.jkp12septembar.rs април 2019 

 

 
 

Број анкетираних и запослених у предузећу “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта можемо 

видети у (Графикону бр.27)да је од 120 (75,00%) запослених лица анкетирано само 40 

(25,00%) запослених лица што показује на то да (70%) запослених лица није 

анкетирано док је (30%) запослених попунило анкету где можемо закључити да је ова 

анкета делимично-успешна. 

6.2.Анкетирање запослених у “КЈП-Златибор“-Чајетина о постојећем стању 

третирања отпада кроз утврђивање ставова запослених о потреби увођења 

нових система за управљање отпадом 

Анкетирање запослених у предузећу “КЈП-Златибор“-Чајетина урађено је 

попуњавањем штампаних образаца (Анкетних листа), који су достављени служби 

Економско-правног сектора а у електронском облику приказани испод на графиконима 

са образложењем. 

 
Графикон 28. Комуналне делатности у предузећу “КЈП-Златибор“-Чајетина 

Извор:http://kjpzlatibor.rsаприл 2019 

 

 
 

http://www.jkp12septembar.rs/
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Одговори запослених везаних за успешност бављења у комуналном предузећу може се 

закључити да је: само 6 испитаника (9,84%) одговорило да је стање 

незадовољавајућедок су остали испитаници одговорили да је стање на добром нивоу 

где видимо да је стање у предузећу задовољавајуће. 
Графикон 29. Стручни запослени кадару предузећу “КЈП-Златибор“-Чајетина 

Извор:http://kjpzlatibor.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за стручни запослени кадар може се закључити да је:  32 

испитаника (52,46%) одговорило да нема мањка стручног кадра док је 29 (47,54%) 

испитаника одговорило да је стање такво у радној организацији да има потребе за 

повећањем стручног кадра што говори да постоје два подељена мишљења по овом 

питању које би требало усагласити. 

 
Графикон 30.Технологијеу предузећу “КЈП-Златибор“-Чајетина 

Извор:http://kjpzlatibor.rsаприл 2019 
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Одговори запослених везаних за застареле технологије може се закључити да је: чак 31  

испитаник (50,82%) од 61 (100%) испитаника одговорило да радна организација 

поседује застареле технологије у области управљања комуналним отпадом где видимо 

да постоји потреба за набавком нове опреме. 
Графикон 31.Управљање отпадом у предузећу “КЈП-Златибор“-Чајетина 

Извор:http://kjpzlatibor.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за управљање отпадом може се закључити да је: 21  

испитаник (34,43%) од 61 (100%) испитаника одговорило да радна организација има 

добро искуство у области управљања комуналним отпадом и да нема потребе за 

унапређењем. 

 
Графикон 32.Трансфер станица у предузећу “КЈП-Златибор“-Чајетина 

Извор:http://kjpzlatibor.rsаприл 2019 
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Одговори запослених везаних за поседовање трансфер станице може се закључити да 

је: 36(59,02%) испитаника од 61 (100%) испитаника одговорило да поседују трансфер 

станицу. Изласком на терен предузећа утврдили смо да постојећа трансфер станица 

није у складу са законском регулативом Републике Србије. 
Графикон 33.Примарна селекцијау предузећу “КЈП-Златибор“-Чајетина 

Извор:http://kjpzlatibor.rsаприл 2019 

 

 Одговори запослених везаних за поседовање система примарне селекцијеможе се 

закључити да је: чак 32(52,46%) испитаника од 61 (100%) испитаника одговорило да не 

поседује уведен систем примарне селекције. Изласком на терен утврдили смода 

постојећи систем примарне селекције није уведен и да га је потребно имплементирати 

у складу са законском регулативом Републике Србије. 

 
Графикон 34.Бенефити од рециклаже за предузеће “КЈП-Златибор“-Чајетина 

Извор:http://kjpzlatibor.rsаприл 2019 
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Одговори запослених везаних за остваривање бенефита од рециклаже отпада из 

предузећа“ЈКП-Дубоко“-Ужице може се закључити да је: чак 33 испитаника (54,10%) 

одговорило да је стање незадовољавајуће од 61 (100%) испитаника гдевидимо да је 

стање по овом питању на јако лошем нивоу и да га је потребно побољшати. 
Графикон 35.Увођење нових системау предузећу “КЈП-Златибор“-Чајетина 

Извор:http://kjpzlatibor.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за увођење нових система за управљање комуналним 

отпадом може се закључити да је:чак 57 (93,44%) испитаника од 61 (100%) испитаника 

одговорило да се планира увођење нових система за управљање комуналним отпадом. 

 
Графикон 36.Реализација пројеката у предузећу “КЈП-Златибор“-Чајетина 

Извор:http://kjpzlatibor.rsаприл 2019 
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Одговори запослених везаних за реализацију пројеката на домаћем и међународном 

нивоу може се закључити да је: 52(85,25%) испитаника одговорило да се пројекти 

реализују а где је 9 (14,75%) испитаника одговорило да се пројекти уопште не 

реализују што показује на неупућеност у предузећу. 
Графикон 37.Компаратив предузећа “КЈП-Златибор“-Чајетина са ЕУ предузећима 

Извор:http://kjpzlatibor.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за ниво опремљености која се пореди са ЕУ предузећима 

може се закључити да је: 34 испитаника (55,74%) од 61 (100%) испитаника  одговорило 

да не могу да парирају по опремљености што  је јако битно за имплементацију и 

увођење нових технологија у области управљања комуналним отпадом. 

 
Графикон 38.Координација предузећа “КЈП-Златибор“-Чајетина са “ЈКП Дубоко“ 

Извор:http://kjpzlatibor.rsаприл 2019 
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Одговори запослених везаних за координацију предузећа “КЈП-Златибор“-Чајетина“са 

“ЈКП Дубоко“-Ужице може се закључити да је: само 6 испитаника (9,84%) одговорило 

да је стање незадовољавајућеод укупно 61 (100%) испитаника који су  одговорили да је 

стање добро где садашња координацијазадовољава све потребе. 
Графикон 39.Степен стручне спремеу предузећу “КЈП-Златибор“-Чајетина 

Извор:http://kjpzlatibor.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених у вези степена стручне спреме може се закључити да је: чак 43 

испитаника (70,49%) одговорило да су радници са ССС а 12 испитаника (19,67%) су 

радници са ВСС а остали су радници са нижим степеном СС где се види да образовање 

са ВСС треба побољшати да би било на задовољавајућем нивоу. 

 
Графикон 40.Преглед броја анкетираних у предузећу “КЈП-Златибор“-Чајетина 

Извор:http://kjpzlatibor.rsаприл 2019 

 

 
 

Број анкетираних и запослених у предузећу “КЈП-Златибор“-Чајетина можемо видети у 

(Графикону бр.40)да је од 103 (62,80%) запослених лица анкетирано само 61 (37,20%) 

http://kjpzlatibor.rs/
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запослених лица што показује на то да (50%) запослених лица није анкетирано док је 

(50%) запослених попунило анкету где можемо закључити да је ова анкета делимично-

успешна због незаинтересованости радника. 

 

6.3.Анкетирање запослених у “ЈКП-Биоктош“-Ужице о постојећем стању 

третирања отпада кроз утврђивање ставова запослених о потреби увођења 

нових система за управљање отпадом 

Анкетирање запослених у предузећу “ЈКП-Биоктош“-Ужице урађено је попуњавањем 

штампаних образаца (Анкетних листа), који су достављени служби Економско-правног 

сектора а у електронском облику приказани испод на графиконима са образложењем. 

 
Графикон 41. Комуналне делатности у предузећу “ЈКП-Биоктош“-Ужице 

Извор:http://www.bioktos.comаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за успешност бављења у комуналном предузећу може се 

закључити да је: само 11 испитаника (37,93%) од 29 (100%) испитаника одговорило да 

је стање задовољавајуће док су остали испитаници одговорили да је стање на добром 

нивоу где видимо да је стање у предузећу задовољавајуће. 

 
Графикон 42. Стручни запослени кадару предузећу “ЈКП-Биоктош“-Ужице 

Извор:http://www.bioktos.comаприл 2019 
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Одговори запослених везаних за стручни запослени кадар може се закључити да је: 18 

(62,07%) испитаника одговорило да има мањак стручног кадра док је 11 (37,93%) 

испитаника одговорило да нема мањак стручног кадра где видимо  да је стање такво да 

има потребе за повећањем стручног кадра. 
Графикон 43. Технологијеу предузећу “ЈКП-Биоктош“-Ужице 

Извор:http://www.bioktos.comаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за застареле технологије може се закључити да је: 14 

испитаника (48,82%) од 29 (100%) испитаника одговорило да радна организација 

поседије застареле технологије у области управљања комуналним отпадом и да постоји 

потреба за набавком нове опреме. 

 
Графикон 44. Управљање отпадом у предузећу“ЈКП-Биоктош“-Ужице 

Извор:http://www.bioktos.comаприл 2019 
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Одговори запослених везаних за управљање отпадом може се закључити да је: 2  

испитаника (6,90%) рекло да је стање незадовољавајуће од преосталих 29(100%) 

испитаника који су одговорили, да радна организација има добро искуство у области 

управљања комуналним отпадом. 
Графикон 45. Трансфер станица у предузећу“ЈКП-Биоктош“-Ужице 

Извор:http://www.bioktos.comаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за поседовање трансфер станице може се закључитида 

је: 25 (86,21%) испитаника одговорило да не поседује трансфер станицу од укупно 29 

(100%) испитаника. Изласком на терен предузећа утврдили смо дане постоји трансфер 

станица  и није у складу са законском регулативом Републике Србије. 

 
Графикон 46. Примарна селекцијау предузећу “ЈКП-Биоктош“-Ужице 

Извор:http://www.bioktos.comаприл 2019 
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Одговори запослених везаних за поседовање система примарне селекције може се 

закључити да је: 16 (55,17%) испитаника од укупно 29 (100%)испитаника одговорило 

да има уведен систем примарне селекције. Изласком на терен утврдили смо да је 

постојећи систем примарне селекције уведен и да га је потребно имплементирати боље 

у складу са законском регулативом Републике Србије. 
Графикон 47. Бенефити од рециклаже за предузеће “ЈКП-Биоктош“-Ужице 

Извор:http://www.bioktos.comаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за остваривање бенефита од рециклаже отпада из 

предузећа“ЈКП-Дубоко“-Ужице може се закључити да је: чак 12 испитаника (41,38%) 

одговорило да је стање незадовољавајуће од  укупно 29 (100%) испитаникагде видимо 

да је стање по овом питању на јако лошем ниво и да га је потребно побољшати. 

 
Графикон 48. Увођење нових системау предузећу “ЈКП-Биоктош“-Ужице 

Извор:http://www.bioktos.comаприл 2019 
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Одговори запослених везаних за увођење нових система за управљање комуналним 

отпадом може се закључити да је: чак 25 (86,21%) испитаника од укупно 29 (100%) 

испитаника одговорило да се планира увођење нових система за управљање 

комуналним отпадом. 
Графикон 49. Реализација пројеката у предузећу “ЈКП-Биоктош“-Ужице 

Извор:http://www.bioktos.comаприл 2019 

 

 
Одговори запослених везаних за реализацију пројеката на домаћем и међународном 

нивоу може се закључити да је: 13 (44,83%) испитаника одговорило да се пројекти 

реализују а где је 16 (55,17%) испитаника одговорило да се пројекти уопште не 

реализују што показује на неупућеност у предузећу. 

 
Графикон 50. Компаратив предузећа “ЈКП-Биоктош“-Ужице са ЕУ предузећима 

Извор:http://www.bioktos.comаприл 2019 
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Одговори запослених везаних за ниво опремљености која се пореди са ЕУ предузећима 

може се закључити да је: 17 испитаника (58,62%)од укупно 29 (100%) испитаника  

одговорило да не могу да парирају по опремљености што  је јако битно за 

имплементацију и увођење нових технологија у области управљања комуналним 

отпадом. 
Графикон 51. Координација предузећа “ЈКП-Биоктош“-Ужице са “ЈКП Дубоко“ 

Извор:http://www.bioktos.comаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за координацију предузећа “ЈКП-Биоктош“-Ужице са 

“ЈКП Дубоко“-Ужице може се закључити да је: само 1 испитаник (3,45%) одговорио да 

је стање незадовољавајуће од укупно 29 (100%) испитаника који су одговорили да је 

стање добро где видимо да садашња координација задовољава све потребе. 

 
Графикон 52. Степен стручне спремеу предузећу “ЈКП-Биоктош“-Ужице 

Извор:http://www.bioktos.comаприл 2019 
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Одговори запослених у вези стручне спреме може се закључити да је: 11 испитаника 

(57,89%) одговорило да су радници са ССС а 4 испитаника (21,05%)  су радници са 

ВСС а остали су радници са нижим степеном ВК, СС где се види да образовање са 

ВСС треба побољшати да би било на задовољавајућем нивоу. 
Графикон 53. Преглед броја анкетираних у предузећу “ЈКП-Биоктош“-Ужице 

Извор:http://www.bioktos.comаприл 2019 

 

 
 

Број анкетираних и запослених у предузећу “ЈКП-Биоктош“-Ужице можемо видети у 

(Графикону бр.53)да је од 214 (88,07%) запослених лица анкетирано само 29 (11,93%) 

запослених лица што показује на то да (92%) запослених лица није анкетирано док је 

(8%) запослених попунило анкету где можемо закључити да је ова анкета неуспешна 

због незаинтересованости радника. 

6.4.Анкетирање запослених у “ЈКП-Наш дом“-Пожега о постојећем стању 

третирања отпада кроз утврђивање ставова запослених о потреби увођења 

нових система за управљање отпадом 

 

Анкетирање запослених у предузећу “ЈКП-Наш дом“-Пожега урађено је попуњавањем 

штампаних образаца (Анкетних листа), који су достављени служби Економско-правног 

сектора а у електронском облику приказани испод на графиконима са образложењем. 

 
Графикон 54. Комуналне делатности у предузећу “ЈКП-Наш дом“-Пожега 

Извор:http://jkpnasdompozega.co.rsаприл 2019 
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Одговори запослених везаних за успешност бављења у комуналном предузећу може се 

закључити да је: само 18 испитаника (45,00%) од  укупно 40 (100%) испитаника 

одговорило да је стање незадовољавајуће где видимо да је стање у предузећу 

незадовољавајуће. 
Графикон 55. Стручни запослени кадар у предузећу “ЈКП-Наш дом“-Пожега 

Извор:http://jkpnasdompozega.co.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за стручни запослени кадар може се закључити да је: 16 

(40,00%) испитаника одговорило да нема мањак запосленог стручног кадра док је 24 

(60,00%) испитаника одговорило да има мањак стручног кадрагде видимо да је стање 

такво да постоје потребе за повећањем стручног кадра. 

 
Графикон 56. Технологијеу предузећу “ЈКП-Наш дом“-Пожега 

Извор:http://jkpnasdompozega.co.rsаприл 2019 
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Одговори запослених везаних за застареле технологије може се закључити да је: 

30испитаника (75,00%) од укупно 40 (100%) испитаника одговорило да радна 

организација поседује застареле технологије у области управљања комуналним 

отпадом и да постоји потреба за набавком нове опреме. 
Графикон 57. Управљање отпадом у предузећу “ЈКП-Наш дом“-Пожега 

Извор:http://jkpnasdompozega.co.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за управљање отпадом може се закључити да је: 20  

испитаника (50,00%) рекло да је стање незадовољавајуће од преосталих 20 (50%) 

испитаника који су одговорили да радна организација има добро искуство у области 

управљања комуналним отпадомгде видимо да су ставови подељени по овом питању. 

 

http://jkpnasdompozega.co.rs/
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Графикон 58. Трансфер станица у предузећу “ЈКП-Наш дом“-Пожега 

Извор:http://jkpnasdompozega.co.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за поседовање трансфер станице може се закључити да 

је: 27 (67,50%) испитаника одговорило да не поседује трансфер станицу од укупно 40 

(100%) испитаника. Изласком на терен предузећа утврдили смо да не постоји трансфер 

станица  и није у складу са законском регулативом Републике Србије. 
Графикон 59. Примарна селекцијау предузећу “ЈКП-Наш дом“-Пожега 

Извор:http://jkpnasdompozega.co.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за поседовање система примарне селекцијеможе се 

закључити да је: 39 (97,50%) испитаника од укупно 40 (100%) одговорило да нема 

уведен систем примарне селекције. Изласком на терен утврдили смо да није уведен 

систем примарне селекције и да га је потребно имплементиратиу складу са законском 

регулативом Републике Србије. 

 

http://jkpnasdompozega.co.rs/
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Графикон 60. Бенефити од рециклаже за предузеће “ЈКП-Наш дом“-Пожега 

Извор:http://jkpnasdompozega.co.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за остваривање бенефита од рециклаже отпада из 

предузећа“ЈКП-Дубоко“-Ужице може се закључити да је: чак 25 испитаника (62,50%) 

одговорило да је стање незадовољавајуће од  укупно 40 (100%) испитаникагде видимо 

да је стање по овом питању на јако лошем нивоу и да га је потребно побољшати. 
Графикон 61. Увођење нових системау предузеће “ЈКП-Наш дом“-Пожега 

Извор:http://jkpnasdompozega.co.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за увођење нових система за управљање комуналним 

отпадом може се закључити да је: 34 (85,00%) испитаника од  укупно 40 (100%) 

испитаника одговорило да се планира увођење нових система за управљање 

комуналним отпадом. 

 

http://jkpnasdompozega.co.rs/
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Графикон 62. Реализација пројеката у предузећу “ЈКП-Наш дом“-Пожега 

Извор:http://jkpnasdompozega.co.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за  реализацију пројеката на домаћем и међународном 

нивоу може се закључити да је: 23 (57,50%) испитаника одговорило да се пројекти не 

реализују а где је 17 (42,50%) испитаника одговорило да се пројектиреализују што 

показује на неупућеност у предузећу. 
Графикон 63. Компаратив предузећа “ЈКП-Наш дом“-Пожега са ЕУ предузећима 

Извор:http://jkpnasdompozega.co.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за ниво опремљености која се пореди са ЕУ предузећима 

може се закључити да је: 36 испитаника (90,00%) од укупно 40 (100%) испитаника  

одговорило да не могу да парирају по опремљености што је јако битно за 

имплементацију и увођење нових технологија у области управљања комуналним 

отпадом. 

 

http://jkpnasdompozega.co.rs/
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Графикон 64. Координација предузећа “ЈКП-Наш дом“-Пожега са “ЈКП Дубоко“ 

Извор:http://jkpnasdompozega.co.rsаприл 2019 

 

 

 

Одговори запослених везаних за координацију предузећа “ЈКП-Наш дом“-Пожега са 

“ЈКП Дубоко“-Ужице може се закључити да је: само 3 испитаника (7,50%) одговорило 

да је стање незадовољавајуће од укупно 40 (100%) испитаника који су одговорили да је 

стање добро где садашња координација задовољава све потребе. 
Графикон 65. Степен стручне спремеу предузећу “ЈКП-Наш дом“-Пожега 

Извор:http://jkpnasdompozega.co.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених у вези степена стручне спреме може се закључити да је 25 

испитаника (62,50%) одговорило да су радници са ССС а 7 испитаника (17,50%) су 

радници са ВСС а остали су радници са нижим степеном ВК, СС где се види да 

образовање са ВСС треба побољшати да би било на задовољавајућем нивоу. 

http://jkpnasdompozega.co.rs/
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Графикон 66. Преглед броја анкетираних у предузећу “ЈКП-Наш дом“-Пожега 

Извор:http://jkpnasdompozega.co.rsаприл 2019 

 

 
 

Број анкетираних и запослених у предузећу “ЈКП-Наш дом“-Пожега можемо видети у 

(Графикону бр.66) да је од укупно 116 (74,36%) запослених лица анкетирано само 40 

(25,64%) запослених лица што показује на то да (65%) запослених лица није 

анкетирано, док је (35%) запослених попунило анкету где можемо закључити да је ова 

анкета полу-успешна због незаинтересованости радника. 

 

6.5.Анкетирање запослених у “ЈКП-Зелен“-Ариље о постојећем стању 

третирања отпада кроз утврђивање ставова запослених о потреби увођења 

нових система за управљање отпадом 

Анкетирање запослених у предузећу “ЈКП-Зелен“-Ариље урађено је попуњавањем 

штампаних образаца (Анкетних листа), који су достављени служби Економско-правног 

сектора а у електронском облику приказани испод на графиконима са образложењем. 

 
Графикон 67. Комуналне делатности у предузећу “ЈКП-Зелен“-Ариље 

Извор:http://www.jkpzelenarilje.rsаприл 2019 
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Одговори запослених везаних за успешност бављења у комуналном предузећу може се 

закључити да је: 14 испитаника (100%) од  укупно 14 (100%) испитаника одговорило да 

је стање задовољавајуће где видимо да је стање у предузећу на задовољавајућем нивоу. 

 
Графикон 68. Стручни запослени кадар у предузећу “ЈКП-Зелен“-Ариље 

Извор:http://www.jkpzelenarilje.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за стручни запослени кадар може се закључити да је: 13 

(92,86%) испитаника одговорило да нема мањак стручног запосленог кадра док је 1 

(7,14%) испитаник одговорио да има мањак стручногзапосленог кадра где видимо да не 

постоје потребе за повећањем стручног кадра. 
Графикон 69. Технологијеу предузећу “ЈКП-Зелен“-Ариље 

Извор:http://www.jkpzelenarilje.rsаприл 2019 
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Одговори запослених везаних за застареле технологије може се закључити да је: 12 

испитаника (85,71%) од укупно 14 (100%) испитаника одговорило да радна 

организација не поседије застареле технологије у области управљања комуналним 

отпадом и да  непостоји потреба за набавком нове опреме. 

 
Графикон 70. Управљање отпадом у предузећу “ЈКП-Зелен“-Ариље 

Извор:http://www.jkpzelenarilje.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за управљање комуналним отпадом може се закључити 

да је: 14  испитаника (100%) рекло да је стање задовољавајуће и да радна организација 

има добро искуство у области управљања комуналним отпадом. 

http://www.jkpzelenarilje.rs/
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Графикон 71. Трансфер станица у предузећу “ЈКП-Зелен“-Ариље 

Извор:http://www.jkpzelenarilje.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за поседовање трансфер станице може се закључити да 

је: 13 (92,86%) испитаника одговорило да поседује трансфер станицу од укупно 14 

(100%) испитаника. Изласком на терен предузећа утврдили смода не постоји адекватна 

трансфер станица и да није у складу са законском регулативом Републике Србије. 

 
Графикон 72. Примарна селекцијау предузећу “ЈКП-Зелен“-Ариље 

Извор:http://www.jkpzelenarilje.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за поседовање система примарне селекције може се 

закључити да је: укупно 14 (100%) испитаника одговорило да има уведен систем 

примарне селекције. Изласком на терен утврдили смо да није уведен систем примарне 

селекције и да га је потребно имплементирати у складу са законском регулативом 

Републике Србије. 

http://www.jkpzelenarilje.rs/
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Графикон 73. Бенефити од рециклаже за предузеће “ЈКП-Зелен“-Ариље 

Извор:http://www.jkpzelenarilje.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за остваривање бенефита од рециклаже отпада из 

предузећа“ЈКП-Дубоко“-Ужицеможе се закључити да је: 11 испитаника (45,83%) 

одговорило да је стање незадовољавајуће од  укупно 14 (100%) испитаника где видимо 

да је стање по овом питању на јако лошем нивоу и да га је потребно побољшати. 

 
Графикон 74. Увођење нових системау предузеће “ЈКП-Зелен“-Ариље 

Извор:http://www.jkpzelenarilje.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за увођење нових система за управљање комуналним 

отпадом може се закључити да је: 12 (85,71%) испитаника од укупно 14 (100%) 

испитаника одговорилода се планира увођење нових система за управљање 

комуналним отпадом. 

http://www.jkpzelenarilje.rs/
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Графикон 75. Реализација пројеката у предузећу “ЈКП-Зелен“-Ариље 

Извор:http://www.jkpzelenarilje.rsаприл 2019 

 
 

Одговори запослених везаних за  реализацију пројеката на домаћем и међународном 

нивоу може се закључити да је: 12 (85,71%) испитаника одговорило да се пројекти  

реализују а где је 2 (14,29%) испитаника одговорило да се пројекти уопште не 

реализују што показује на неупућеност у предузећу. 

 
Графикон 76. Компаратив предузећа “ЈКП-Зелен“-Ариље са ЕУ предузећима 

Извор:http://www.jkpzelenarilje.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за ниво опремљености која се пореди са ЕУ 

предузећимаможе се закључити да је: укупно 14 (100%) испитаника одговорило да не 

могу да парирају по опремљености што  је јако битно за имплементацију и увођење 

нових технологија у области управљања комуналним отпадом. 

http://www.jkpzelenarilje.rs/
http://www.jkpzelenarilje.rs/
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Графикон 77. Координација предузећа “ЈКП-Зелен“-Ариље са “ЈКП Дубоко“ 

Извор:http://www.jkpzelenarilje.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за координација предузећа “ЈКП-Зелен“-Ариље са “ЈКП 

Дубоко“може се закључити да је: 14 испитаника (100%) одговорило да је стање на 

добром нивоу где садашња опрема задовољава потребе ове радне организације. 

 
Графикон 78. Степен стручне спремеу предузећу “ЈКП-Зелен“-Ариље са “ЈКП Дубоко“ 

Извор:http://www.jkpzelenarilje.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених у вези степена стручне спреме може се закључити да је: 8 

испитаника (57,14%) одговорило да су радници са ПХД стручном спремом  а 6 

испитаника (42,86%)  су радници са ВСС,СССшто показује да је анкета нетачно и 

нерегуларно попуњена. 

http://www.jkpzelenarilje.rs/
http://www.jkpzelenarilje.rs/
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Графикон 79. Преглед броја анкетираних у предузећу “ЈКП-Зелен“-Ариље 

Извор:http://www.jkpzelenarilje.rsаприл 2019 

 
 

Број анкетираних и запослених у предузећу “ЈКП-Зелен“-Ариље можемо видети у 

(Графикону бр.79) да је од 60 (81,08%) запослених лица анкетирано само 14 (18,92%) 

запослених лица што показује на то да је (85%) запослених лица није анкетирано док је 

(15%) запослених попунило анкету где можемо закључити да је ова анкета не-успешна 

због незаинтересованости радника и нетачности унетих података. 

6.6.Анкетирање запослених “ЈКП-Ивањица“-Ивањица о постојећем стању 

третирања отпада кроз утврђивање ставова запослених о потреби увођења 

нових система за управљање отпадом 

Анкетирање запослених у предузећу “ЈКП-Ивањица“-Ивањица урађено је 

попуњавањем штампаних образаца (Анкетних листа), који су достављени служби 

Економско-правног сектора а у електронском облику приказани испод на графиконима 

са образложењем. 

 
Графикон 80. Комуналне делатности у предузећу “ЈКП-Ивањица“-Ивањица 

Извор:http://jkpivanjica.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за успешност бављења у комуналном предузећу може се 

закључити да је: 44 испитаника (80,00%)од  укупно 55 (100%) испитаника одговорило 

http://www.jkpzelenarilje.rs/
http://jkpivanjica.rs/
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да је стање задовољавајуће где видимо да је стање у предузећу на задовољавајућем 

нивоу. 
Графикон 81. Стручни запослени кадар у предузећу “ЈКП-Ивањица“-Ивањица 

Извор:http://jkpivanjica.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за стручни запослени кадар може се закључити да је: 45 

(81,82%) испитаника одговорило да има мањак стручног кадра док је 10 (18,18%) 

испитаника одговорило да нема мањак стручног кадра где видимо да постоје потребе 

за повећањем стручног кадра. 

 
Графикон 82. Технологијеу предузећу “ЈКП-Ивањица“-Ивањица 

Извор:http://jkpivanjica.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за застареле технологијеможе се закључити да је: 44 

испитаника (80,00%) од укупно 55 (100%) испитаника одговорило да радна 

http://jkpivanjica.rs/
http://jkpivanjica.rs/
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организација поседује застареле технологије у области управљања комуналним 

отпадом и да  непостоји потреба за набавком нове опреме. 
Графикон 83. Управљање отпадом у предузећу “ЈКП-Ивањица“-Ивањица 

Извор:http://jkpivanjica.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за управљање комуналним отпадом може се закључити 

да је: 40  испитаника (72,73%)од укупно 55 (100%) испитаника одговорило да је стање 

задовољавајуће и  да радна организација има добро искуство у области управљања 

комуналним отпадом. 

 
Графикон 84.Трансфер станица у предузећу “ЈКП-Ивањица“-Ивањица 

Извор:http://jkpivanjica.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за поседовање трансфер станице може се закључити да 

је: 51 (92,73%) испитаника одговорило да не поседује трансфер станицу од укупно 55 

http://jkpivanjica.rs/
http://jkpivanjica.rs/


 

  
  

 

Факултет за примењену екологију Футура                 Универзитет Метрополитан 

 

 

 
79 

(100%) испитаника. Изласком на терен предузећа утврдили смо да не постоји адекватна 

трансфер станицау складу са законском регулативом Републике Србије. 
Графикон 85. Примарна селекцијау предузећу “ЈКП-Ивањица“-Ивањица 

Извор:http://jkpivanjica.rsаприл 2019 

 
 

Одговори запослених везаних за поседовање система примарне селекције може се 

закључити да је: укупно 52(94,55%) испитаника одговорило да има уведен систем 

примарне селекције. Изласком на терен утврдили смо да није уведен систем примарне 

селекције и да га је потребно имплементирати у складу са законском регулативом 

Републике Србије. 

 
Графикон 86.Бенефити од рециклаже за предузеће “ЈКП-Ивањица“-Ивањица 

Извор:http://jkpivanjica.rsаприл 2019 

 
 

Одговори запослених везаних за остваривање бенефита од рециклаже отпада из 

предузећа “ЈКП-Дубоко“-Ужицеможе се закључити да је 54 испитаника (98,18%) 

http://jkpivanjica.rs/
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одговорило да је стање незадовољавајуће од  укупно 55 (100%) испитаника где видимо 

да је стање по овом питању на јако лошем нивоу и да га је потребно побољшати. 
Графикон 87. Увођење нових системау предузеће “ЈКП-Ивањица“-Ивањица 

Извор:http://jkpivanjica.rsаприл 2019 

 
 

Одговори запослених везаних за увођење нових система за управљање комуналним 

отпадом може се закључити да је: 55 испитаника (100%) одговорило да се планира 

увођење нових система за управљање комуналним отпадом. 

 
Графикон 88. Реализација пројеката у предузећу “ЈКП-Ивањица“-Ивањица 

Извор:http://jkpivanjica.rsаприл 2019 

 
 

http://jkpivanjica.rs/
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Одговори запослених везаних за  реализацију пројеката на домаћем и међународном 

нивоуможе се закључити да је: 55 испитаника (100%) одговорило да се пројекти 

реализујугде видимо да је радна организација добро упућена по овом питању. 
Графикон 89. Компаратив предузећа “ЈКП-Ивањица“-Ивањица са ЕУ предузећима 

Извор:http://jkpivanjica.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за ниво опремљености која се пореди са ЕУ предузећима 

може се закључити да је: укупно 54 (98,18%) испитаника одговорило да не могу да 

парирају по опремљености што је јако битно за имплементацију и увођење нових 

технологија у области управљања комуналним отпадом. 

 
Графикон 90. Координација предузећа “ЈКП-Ивањица“-Ивањица са “ЈКП Дубоко“ 

Извор:http://jkpivanjica.rsаприл 2019 

 

 
 

http://jkpivanjica.rs/
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Одговори запослених везаних за координацију предузећа “ЈКП-Ивањица“-Ивањица са 

“ЈКП Дубоко“може се закључити да је 50 испитаника (90,91%) од  укупно 55 (100%) 

испитаника  одговорило, да је стање на добром нивоу где садашња опрема задовољава 

потребе ове радне организације. 
Графикон 91.Степен стручне спремеу предузећу “ЈКП-Ивањица“-Ивањица 

Извор:http://jkpivanjica.rs април 2019 

 

 
 

Одговори запослених у вези степена стручне спреме може се закључити да је: 36 

испитаника (65,45%) одговорило да су радници са ССС а 4 испитаника (7,27%) су 

радници са ВСС а3 испитаника (5,45%) су радници са ВШСгде су остали радници са 

нижим степеном ВКВ, СС где се види да образовање са ВСС треба побољшати да би 

било на задовољавајућем нивоу. 

 
Графикон 92. Преглед броја анкетираних у предузећу “ЈКП-Ивањица“-Ивањица 

Извор:http://jkpivanjica.rs април 2019 

 

 
 

Број анкетираних и запослених у предузећу “ЈКП-Ивањица“-Ивањица можемо видети у 

(Графикону бр.92)да је од 91 (62,33%) запослених лица анкетирано само 55 (18,92%) 

http://jkpivanjica.rs/
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запослених лица што показује на то да је (85%) запослених лица није анкетирано док је 

(15%) запослених попунило анкету где можемо закључити да је ова анкета не-успешна 

због незаинтересованости радника и нетачности података. 

 

6.7.Анкетирање запослених у “ЈКП-Грејање“-Чачак о постојећем стању 

третирања отпада кроз утврђивање ставова запослених о потреби увођења 

нових система за управљање отпадом 

Анкетирање запослених у предузећу “ЈКП-Грејање“-Чачак урађено је попуњавањем 

штампаних образаца (Анкетних листа), који су достављени служби Економско-правног 

сектора а у електронском облику приказани испод на графиконима са образложењем. 

 
Графикон 93. Комуналне делатности у предузећу “ЈКП-Грејање“-Чачак 

Извор:https://jkpcacak.co.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за успешност бављења у комуналном предузећу може се 

закључити да је 33 испитаника (44,00%)од  укупно 75 (100%) испитаника одговорило 

да је стање задовољавајуће где видимо да је стање у предузећу на задовољавајућем 

нивоу. 

 
Графикон 94. Стручни запослени кадар у предузећу “ЈКП-Грејање“-Чачак 

Извор:https://jkpcacak.co.rsаприл 2019 

 

https://jkpcacak.co.rs/
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Одговори запослених везаних за стручни запослени кадар може се закључити да је: 70 

(93,33%) испитаника одговорило да нема мањак стручног кадра док је 5 (67%) 

испитаникa одговорило да има мањак стручног кадра где видимо да не постоје потребе 

за повећањем стручног кадра. 
Графикон 95. Технологијеу предузећу “ЈКП-Грејање“-Чачак 

Извор:https://jkpcacak.co.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за застареле технологије може се закључити да је: 65 

испитаника (86,67%) од укупно 75 (100%) испитаника одговорило да радна 

организација поседије застареле технологије у области управљања комуналним 

отпадом и да  постоји потреба за набавком нове опреме. 

 

https://jkpcacak.co.rs/
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Графикон 96. Управљање отпадом у предузећу “ЈКП-Грејање“-Чачак 

Извор:https://jkpcacak.co.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених везаних за управљање комуналним отпадом може се закључити 

да је: 68 испитаника (90,67%) одговорило да је стање задовољавајуће а док је 7 (9,33%) 

испитаникa одговорило да је стање незадовољавајуће где закључујемода радна 

организација има добро искуство у области управљања комуналним отпадом. 
Графикон 97. Трансфер станица у предузећу“ЈКП-Грејање“-Чачак 

Извор:https://jkpcacak.co.rsаприл 2019 

 
 

Одговори запослених везаних за поседовање трансфер станице може се закључити да 

је: 56 (74,67%) испитаника одговорило да поседује трансфер станицу од укупно 75 

(100%) испитаника. Изласком на терен предузећа утврдили смо да постоји адекватна 

трансфер станицау складу са законском регулативом Републике Србије. 

 

https://jkpcacak.co.rs/
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Графикон 98. Примарна селекција у предузећу “ЈКП-Грејање“-Чачак 

Извор:https://jkpcacak.co.rsаприл 2019 

 
 

Одговори запослених везаних за поседовање система примарне селекције може се 

закључити да је: 70 (93,33%) испитаникаод укупно 75 (100%) испитаника одговорило 

да има уведен систем примарне селекције. Изласком на терен утврдили смо да је 

уведен систем примарне селекције и да га је потребно  побољшати у складу са 

законском регулативом Републике Србије. 
Графикон 99. Бенефити од рециклаже за предузеће “ЈКП-Грејање“-Чачак 

Извор:https://jkpcacak.co.rsаприл 2019 

 
 

Одговори запослених везаних за остваривање бенефита од рециклаже отпада из 

предузећа“ЈКП-Дубоко“-Ужице може се закључити да је: 39 испитаника (52,00%) 

https://jkpcacak.co.rs/
https://jkpcacak.co.rs/
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одговорило, да је стање незадовољавајуће од  укупно 75 (100%) испитаника где видимо 

да је стање по овом питању на јако лошем нивоу и да га је потребно побољшати. 

 
Графикон 100. Увођење нових системау предузеће “ЈКП-Грејање“-Чачак 

Извор:https://jkpcacak.co.rsаприл 2019 

 
 

Одговори запослених везаних за увођење нових система за управљање комуналним 

отпадом може се закључити да је: 58 (77,33%) испитаника од  укупно 75 (100%) 

испитаника одговорило да се планира увођење нових система за управљање 

комуналним отпадом. 
Графикон 101. Реализација пројеката у предузећу “ЈКП-Грејање“-Чачак 

Извор:https://jkpcacak.co.rsаприл 2019 

 
 

Одговори запослених везаних за  реализацију пројеката на домаћем и међународном 

нивоу може се закључити да је: 33 (44,00%) испитаника одговорило да се пројекти 

https://jkpcacak.co.rs/
https://jkpcacak.co.rs/
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реализују а где је 42 (56,00%) испитаника одговорило да се пројекти уопште  не 

реализују што показује да ово поглавље у будућем периоду треба побољшати. 

 
Графикон 102. Компаратив предузећа “ЈКП-Грејање“-Чачак са ЕУ предузећима 

Извор:https://jkpcacak.co.rsаприл 2019 

 
 

Одговори запослених везаних за ниво опремљености која се пореди са ЕУ предузећима 

може се закључити да је: укупно 68 (90,67%) испитаника одговорило да не могу да 

парирају по опремљености а где је 7 (9,33%) испитаника одговорило да парирају по 

опремљености што је јако битно за будућу имплементацију и увођење нових 

технологија у области управљања комуналним отпадом. 
Графикон 103. Координација предузећа “ЈКП-Грејање“-Чачак са “ЈКП Дубоко“ 

Извор:https://jkpcacak.co.rsаприл 2019 
 

 
 

https://jkpcacak.co.rs/
https://jkpcacak.co.rs/
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Одговори запослених везаних за координацију предузећа “ЈКП-Грејање“-Чачак са 

“ЈКП Дубоко“може се закључити да је: 30 испитаника (40%) одговорило да је стање на 

незадовољавајућем нивоу где садашња координација не задовољава потребе ове радне 

организације. 

 
Графикон 104. Степен стручне спремеу предузећу “ЈКП-Грејање“-Чачак 

Извор:https://jkpcacak.co.rsаприл 2019 

 

 
 

Одговори запослених у вези степена стручне спреме може се закључити да је: 57 

испитаника (76,00%) одговорило да су: радници са ССС а 10 испитаника (13,33%) су 

радници са ВСС а остали су радници са нижим степеном ВК, СС где се види да 

образовање са ВСС треба побољшати да би било на задовољавајућем нивоу. 
Графикон 105. Преглед броја анкетираних у предузећу “ЈКП-Грејање“-Чачак 

Извор:https://jkpcacak.co.rsаприл 2019 

 

 
 

Број анкетираних и запослених у предузећу “ЈКП-Грејање“-Чачак можемо видети у 

(Графикону бр.105)да је од 95 (55,88%) запослених лица анкетирано само 75 (44,12%) 

запослених лица што показује на то да је (10%) запослених лица није анкетирано док је 

https://jkpcacak.co.rs/
https://jkpcacak.co.rs/
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(90%) запослених попунило анкету где можемо закључити да је ова анкета успешна 

због заинтересованости радника и давања тачности података. 

6.8.Резултати анкета 

 

Анкетирање запослених у ЈКП-а јако је битно због сагледавања досадашње ситуације у 

области имплементирања домаће и међународне регулативе везане за управљање 

комуналним отпадом на регионалном нивоу. У анализи целокупне анкете спроведене 

на регионалном нивоу видели смо да већина ЈКП-а поседује застареле технологије у 

области управљања комуналним отпадом координацијаЈКП-а са предузећем “ЈКП 

Дубоко“ је исто на јако лошем нивоу и потребно је унапредити је: кроз увођење нових 

технологија, система за примарну селекцију отпада и кроз примену међународних 

технологија и система добре праксе. Битно је напоменути да већина ЈКП-а остварује 

мале бенефите од рециклаже отпада од предузећа “ЈКП-Дубоко“-Ужице где ће се то 

побољшати изградњом сопствених трансфер станица и увођењем нових технологија. 

 

НАПОМЕНА:“ЈКП-у Елан“-Косјерић и “ЈКП-у Комуналац“-Лучани достављени 

су примери штампане анкете али исти нису попуњени и после ургенције и звања 

руководећег кадра,они нису извршили анкетирање запослених те нису узети у 

разматрање и сматрају се неодговорним, несавесним и неозбиљним на пољу свог 

пословања. 

7.АНАЛИЗА У ОБЛАСТИ САКУПЉАЊА, ДЕПОНОВАЊА, РЕЦИКЛАЖЕ 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У ПЕРИОДУ ОД 2011-2018.ГОДИНЕ У  ПРЕДУЗЕЋУ 

“ЈКП-ДУБОКО“-УЖИЦЕ 

На основу годишњег извештаја из предузећа “ЈКП Дубоко“ вршимо анализу отпада. 

7.1.Количине допремљеног комуналног отпада из “ЈКП-12 Септембар“-

Бајина Башта у предузеће “ЈКП-Дубоко“-Ужице 
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Графикон 106.Количине допремљеног отпада  из “ЈКП-12 Септембар“-Бајина Башта 

 
На (Графикону бр.106) можемо видети даје за период од (2011-2018.), године из “ЈКП-

12 Септембар“-Бајина Башта у “ЈКП-Дубоко“-Ужице допремљено укупно (19.638 t), 

отпада најмање отпада допремљено је у (2018. години) а највише (2017. години) где 

видимо да је количина отпада у великом порасту. 

7.2.Количине допремљеног комуналног отпада из “КЈП-Златибор“-

Чајетина у предузеће “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

 
Графикон 107. Количине допремљеног отпада  из “КЈП-Златибор“-Чајетина 

 
На (Графикону бр.107) можемо видети да је за период од (2011-2018.), године из “КЈП-

Златибор“-Чајетина“ у “ЈКП-Дубоко“-Ужице допремљено укупно (20.862t) 

отпаданајмање отпада допремљено је у (2011. години) а највише у (2017. години) где 

видимо да је количина отпада у великом порасту. 
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7.3.Количине допремљеног комуналног отпада из “ЈКП-Биоктош“-Ужице у 

предузеће “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

 
Графикон 108. Количине допремљеног отпада  из “ЈКП-Биоктош“-Ужице 

 
На (Графикону бр.108) можемо видети да је за период од (2011-2018.), године из “ЈКП-

Биоктош“-Ужице“ у “ЈКП-Дубоко“-Ужице допремљено укупно (124.113 t) отпада 

најмање отпада допремљено је у (2011. години) а највише у (2016. години) где видимо 

да је количина отпада у блажем порасту. 

7.4.Количине допремљеног комуналног отпада из “ЈКП-Елан“-Косјерић у 

предузеће “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Графикон 109. Количине допремљеног отпада  из “ЈКП-Елан“-Косјерић 

 
На (Графикону бр.109) можемо видети да је за период од (2011-2018.) године из “ЈКП-

Елан“-Косјерић у “ЈКП-Дубоко“-Ужице допремљено укупно (12.431t) отпада најмање 

отпада допремљено је у (2012. години) а највише у (2015. години) где видимо да је 

количина отпада у већем порасту. 
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7.5.Количине допремљеног комуналног отпада из “ЈКП-Наш дом“-Пожега у 

предузеће “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

 
Графикон 110. Количине допремљеног отпада  из “ЈКП-Наш дом“-Пожега 

 
На (Графикону бр.110) можемо видети да је за период од (2011-2018.) године из “ЈКП-

Елан“-Косјерић у “ЈКП-Дубоко“-Ужице допремљено укупно (35.060 t) отпада најмање 

отпада допремљено је у (2018. години) а највише у (2016. години) где видимо да је 

количина отпада у благом паду. 

7.6.Количине допремљеног комуналног отпада из “ЈКП-Зелен“-Ариље у 

предузеће “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Графикон 111. Количине допремљеног отпада  из “ЈКП-Зелен“-Ариље 

 
На (Графикону бр.111) можемо видети да је за период од (2011-2018.), године из “ЈКП-

Зелен“-Ариље у “ЈКП-Дубоко“-Ужице допремљено је укупно (22.689 t) отпада најмање 

отпада допремљено је у (2011. години) а највише у (2016. години) где видимо да је 

количина отпада у већем порасту. 
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7.7.Количине допремљеног комуналног отпада из “ЈКП-Ивањица“-

Ивањица у предузеће “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Графикон 112. Количине допремљеног отпада  из “ЈКП-Ивањица“-Ивањица 

 
На (Графикону бр.112) изнад можемо видети да је за период од (2011-2018.), године из 

“ЈКП-Ивањица“-Ивањица у “ЈКП-Дубоко“-Ужице допремљено укупно (28.630 t) 

отпада најмање отпада допремљено је у (2011. години)а највише у (2017. години) где 

видимо да је количина отпада у благом порасту. 

7.8.Количине допремљеног комуналног отпада из “ЈКП-Комуналац“-

Лучани у предузеће “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Графикон 113. Количине допремљеног отпада  из “ЈКП-Комуналац“-Лучани 

 
На (Графикону бр.113) можемо видети да је за период од (2011-2018.), године из “ЈКП-

Комуналац“-Лучани у “ЈКП-Дубоко“-Ужице допремљено укупно (17.135t) отпада 

најмање отпада допремљено је у (2011. години) а највише у (2016. години) где видимо 

да је количина отпада у већем порасту. 
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7.9.Количине допремљеног комуналног отпада из “ЈКП-Грејање“-Чачак у 

предузеће “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Графикон 114. Количине допремљеног отпада  из “ЈКП-Грејање“-Чачак 

 
 

На (Графикону бр.114) можемо видети да је за период од (2011-2018.), године из “ЈКП-

Грејање“-Чачак у “ЈКП-Дубоко“-Ужице допремљено укупно (160.867 t) отпада најмање 

отпада допремљено је у (2011. години) а највише у (2016. години) где видимо да је 

количина отпада у већем порасту. 

Напомена: На основу анализираних количина допремљеног комуналног отпада са 

регионалног нивоа можемо закључити следеће: Количине допремљеног комуналног 

отпада из девет општина и градова који су оснивачи“ЈКП-Дубоко“-Ужице видимо да 

су количине отпада од 2011-2018.године у великом порасту где се постојећа локација 

за санитарно депоновање отпада убрзано попуњава што скраћује предвиђени радни 

век. Депоновања комуналног отпадасамим тим може проузроковати веће проблеме у 

раду ове радне организације потребно је што више радити на систему увођења нових 

зелених технологија а то су: (примарна селекција, трансфер станице, оператери за 

управљање отпадом, технолошке иновације у пољу управљања комуналним отпадом), 

које могу унапредити постојеће стање у ЈКП-а на регионалном нивоу. 

8.УПОРЕДНА АНАЛИЗА КОЛИЧИНА ДОПРЕМЉЕНОГ ОТПАДА У ПЕРИОДУ 

ОД 2011-2018.ГОДИНЕ У  ПРЕДУЗЕЋУ “ЈКП-ДУБОКО“-УЖИЦЕ 

Након анализираних количина допремљеног отпада са регионалног нивоа које смо 

обрадилиу претходном поглављу можемо прећи на други сегмент а везан је за 

упоредну анализу количина допремљеног отпада за период од 2011-2018.године у 

предузеће “ЈКП-Дубоко“-Ужице где ћемо видети и упоредити по годинама сваки град 

и општину која допрема отпад у предузеће“ЈКП-Дубоко“-Ужице, дати закључак који 

град и општина највише комуналног отпада производи и довози на предвиђену 

локацију. 
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8.1.Упоредна анализа допремљене количине комуналног отпада у 

предузеће“ЈКП-Дубоко“-Ужице приказана по градовима на регионалном 

нивоу за 2011.годину 

 
График 1.Упоредна анализа приказана на регионалном нивоу за 2011.годину 

 
На (Графику бр.1) можемо видети да је за период од (2011. године) у предузеће “ЈКП-

Дубоко“-Ужице допремљено највише отпада из општине Ариље (68.72 t) а најмање 

отпада из града Ужице (3.723 t). 

8.2.Упоредна анализа допремљене количине комуналног отпада у 

предузеће“ЈКП-Дубоко“-Ужице приказана по градовима на регионалном 

нивоу за 2012.годину 

График 2. Упоредна анализа приказана на регионалном нивоу за 2012.годину 

 
На (Графику бр.2) можемо видети да је за период од (2012. године) у предузеће “ЈКП-

Дубоко“-Ужице допремљено највише отпада из града Ужице (16.366 t) а најмање 

отпада из општине Косјерић (1.516 t). 
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8.3.Упоредна анализа допремљене количине комуналног отпада у 

предузеће“ЈКП-Дубоко“-Ужице приказана по градовима на регионалном 

нивоу за 2013.годину 

График 3. Упоредна анализа приказана на регионалном нивоу за 2013.годину 

 
На (Графику бр.3) можемо видети да је за период од (2013. године) у предузеће “ЈКП-

Дубоко“-Ужице допремљено највише отпада из општине Чајетина (514.046 t) а 

најмање отпада из општине Косјерић (2.036 t). 

8.4.Упоредна анализа допремљене количине комуналног отпада у 

предузеће“ЈКП-Дубоко“-Ужице приказана по градовима на регионалном 

нивоу за 2014.годину 

График 4. Упоредна анализа приказана на регионалном нивоу за 2014.годину 

 
На (Графику бр.4) можемо видети да је за период од (2014. године) у предузеће “ЈКП-

Дубоко“-Ужице допремљено највише отпада из града Чачка (29.911 t) а најмање отпада 

из општине Косјерић (2.032 t). 
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8.5.Упоредна анализа допремљене количине комуналног отпада у 

предузеће“ЈКП-Дубоко“-Ужице приказана по градовима на регионалном 

нивоу за 2015.годину 

График 5. Упоредна анализа приказана на регионалном нивоу за 2015.годину 

 
На (Графику бр.5) можемо видети да је за период од (2015. године) у предузеће “ЈКП-

Дубоко“-Ужице допремљено највише отпада из града Чачка (28.069 t) а најмање отпада 

из општине Косјерић (2.139 t). 

8.6.Упоредна анализа допремљене количине комуналног отпада у 

предузеће“ЈКП-Дубоко“-Ужице приказана по градовима на регионалном 

нивоу за 2016.годину 

График 6. Упоредна анализа приказана на регионалном нивоу за 2016.годину 

 
На (Графику бр.6) можемо видети да је за период од (2016. године) у предузеће “ЈКП-

Дубоко“-Ужице допремљено највише отпада из града Чачка (31.557 t) а најмање отпада 

из општине Косјерић (2.094 t). 
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8.7.Упоредна анализа допремљене количине комуналног отпада у 

предузеће“ЈКП-Дубоко“-Ужице приказана по градовима на регионалном 

нивоу за 2017.годину 

График 7. Упоредна анализа приказана на регионалном нивоу за 2017.годину 

 
На (Графику бр.7) можемо видети да је за период од (2017. године) у предузеће “ЈКП-

Дубоко“-Ужице допремљено највише отпада из града Чачка (29.799 t) а најмање отпада 

из општине Косјерић (2.109 t). 

8.8.Упоредна анализа допремљене количине комуналног отпада у 

предузеће“ЈКП-Дубоко“-Ужице приказана по градовима на регионалном 

нивоу за 2018.годину 

График 8. Упоредна анализа приказана на регионалном нивоу за 2018.годину 

 
На (Графику бр.8) можемо видети да је за период од (2018. године) у предузеће “ЈКП-

Дубоко“-Ужице допремљено највише отпада из општине Ариље (787.034 t) а најмање 

отпада из општине Бајина Башта (1.101 t). 

Напомена:На основу упоредне анализе количина допремљеног комуналног отпадаза 

период од (2011-2018. године), у предузеће “ЈКП-Дубоко“-Ужице можемо закључити 

да је: град Чачак највише допремио комуналног отпада а општина Косјерић најмање. 
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9.АНАЛИЗА ТРЕТИРАНОГ, СЕЛЕКТОВАНОГ, ОТПРЕМЉЕНОГ И 

ДЕПОНОВАНОГ ОТПАДА У ПРЕДУЗЕЋУ “ЈКП-ДУБОКО“-УЖИЦЕ 

Након обрађене упоредне анализе урадићемо упоредну анализу третираног отпада. 

9.1. Упоредна анализа  допремљеног и третираног отпада са регионалног 

нивоа у предузећу“ЈКП-Дубоко“-Ужице у периоду од 2011-2018.године 

График 9. Упоредна анализа  третираног отпада у “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

 
На (Графикубр.9) можемо видети да је за период од (2011-2018. године) у “ЈКП-

Дубоко“-Ужице допремљено укупно (89.607 t) отпада најмање отпада допремљено је у 

(2018. години) а највише у (2013. години) где видимо да је количина третираног отпада 

у порасту. 

9.2.Упоредна анализа  депонованог и селектованог отпада са регионалног 

нивоа у предузећу“ЈКП-Дубоко“-Ужице у периоду од 2011-2018.године 

График 10. Упоредна анализа селектованог отпада у “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

 
На (Графикубр.10) можемо видети да је за период од (2011-2018. године) у “ЈКП-Дубоко“-

Ужице селектовано укупно (225.135 t) отпада најмање отпада селектовано је у (2018. години) а 

највише у (2017. години) где видимо да је количина селектованог отпада у порасту. 
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9.3.Упоредна анализа  депонованог отпада са регионалног нивоа у 

предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице после селекције за период од 2011-

2018.године 

График 11. Упоредна анализа селектованог депонованог отпада у “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

 
На (Графику бр.11) можемо видети да је за период од (2011-2018. године) у “ЈКП-

Дубоко“-Ужице депонован селектован отпад укупно (65.354 t) отпада најмање отпада 

допремљено је у (2017. години) а највише у (2018. години) где видимо да је количина 

депонованог отпада у порасту. 

9.4.Упоредна анализа  депонованог отпада после третмана на тело депоније 

у предузећу“ЈКП-Дубоко“-Ужице у периоду од 2011-2018.године 

График 12. Упоредна анализа депонованог отпада на тело депоније у “ЈКП-Дубоко“-Ужице 
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На (Графикубр.12) можемо видети да је за период од (2011-2018. године) у “ЈКП-

Дубоко“-Ужице депонован  отпад на тело депоније укупно (354.915t) отпада најмање 

отпада депоновано је у (2011. години) а највише у (2016. години) где видимо да је 

количина депонованог отпада у порасту. 

 

9.5.Упоредна анализа третираног селектованог примљеног отпада са 

регионалног нивоа у предузећу“ЈКП-Дубоко“-Ужице у периоду од 2011-

2018.године 

Графикон 115. Упоредна анализа третираног селектованог примљеног отпада са регионалног 

нивоа у предузећу“ЈКП-Дубоко“-Ужице у периоду од 2011-2018.године 

 
На (Графикону бр.115) можемо видети да је за период од (2011-2018. године) у “ЈКП-

Дубоко“-Ужице третиран селектован отпад поt чиниукупно (6.35%) најмање отпада је 

третирано и селектовано у (2014. години) а највише у (2017. години) где видимо да је 

количина  третираног и селектованог отпада у већем порасту. 

9.6.Упоредна анализа третираног селектованог примљеног отпада на 

региону у предузећу“ЈКП-Дубоко“-Ужице у периоду од 2011-2018.године 

Графикон 116. Упоредна анализа селектованог третираног отпада са регионалног нивоа у 

предузећу“ЈКП-Дубоко“-Ужице у периоду од 2011-2018.године 
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На (Графикону бр.116) можемо видети да је за период од (2011-2018. године) у “ЈКП-

Дубоко“-Ужице  укупан третиран селектован отпад по t чини укупно (25.06% ) најмање 

отпада је третирано и селектовано у (2012. години) а највише у (2018. години) где 

видимо да је количина  третираног селектованог отпада у великом порасту. 

 

9.7.Упоредна анализа количина отпремљеног отпада после селекције из 

предузећа“ЈКП-Дубоко“-Ужице у периоду од 2011-2018.године 

График 13.Упоредна анализа после селекције из предузећа“ЈКП-Дубоко“-Ужице у периоду од 

2011-2018.године 
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На (Графику бр.13) можемо видети да је за период од (2011-2018. године) у “ЈКП-

Дубоко“-Ужице отпремљен отпадни материјал из центра за селекцију укупно (981.73t), 

најмање отпада отпремљено је у (2013. години) а највише отпада у (2012. години) где 

видимо да је количина отпремљеног отпадног материјала у порасту. 

9.8. Упоредна анализа количина комуналног и осталог отпада које се довозе 

и депонују у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице у периоду од 2011-2018.године 

График 14. Упоредна анализа  довезеног осталог отпада “ЈКП-Дубоко“-Ужице у периоду од 

2011-2018.године 

 
На (Графику бр.14) можемо видети да је за период од (2011-2018. године) у “ЈКП-

Дубоко“-Ужице довезен отпад укупно (444.522 t) најмање отпада довезено је у (2011. 

години) а највише у (2017. години) где видимо да је количина довезеног отпада у 

порасту. 

 

10.ПРИКАЗ АНАЛИЗА О ИСПУШТАЊУ ПОЛУТАНАТА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА 

ПРЕЋИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У ПЕРИОДУ ОД 2012-2017.ГОДИНЕ ИЗ  

ПРЕДУЗЕЋА “ЈКП-ДУБОКО“-УЖИЦЕ 

У даљем тексту испод анализираћемо анализе о испуштеним загађујућим материјама 

(полутанатима) из предузећа “ЈКП-Дубоко“-Ужице у површинске воде. 

10.1.Приказ испуштених полутаната из предузећа“ЈКП-Дубоко“-Ужице за 

2012.годину 

График 15.Испуштени полутанти из “ЈКП-Дубоко“-Ужице за 2012.годину у површинске воде 

Извор:http://www.sepa.gov.rs мај 2019 

 

http://www.sepa.gov.rs/
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Хлоридикао укупни (Cl) видимо да је концентрација 57.2 [mg/l] спадају у Класу 

II(3)опис класе одговара добром еколошком статусу према класификацији датој у 

правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за 

површинске воде.  

Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности 

елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба 

(ципринида) и могу се користити у исте сврхе и под истим условима као и површинске 

воде које припадају класи I.Чине их мали и средњи водотоци, надморске висине до 500 

m, доминације крупне подлоге (ТИП 3). 

 

Укупни азот (N) видимо да је концентрација 26.8[mg N/l] спада у Класу V(6)опис класе 

одговара лошем еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се 

прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске 

воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху. Где видимо да 

концентрације азота прелазе МДК у површинским водама и могу имати негативан 

утицај на животну средину и на здравље становништва. 

 

Укупни фосфор (P) 0.2 [mg P/l] гдеспада у Класу II(3)(8) види Прилог 1, Табела 2 и 

Табела 3, у којима су дате граничне вредности загађујућих супстанци за I односно II 

класу површинских вода.Чине их мали и средњи водотоци, надморске висине до 500 m, 

доминације крупне подлоге (ТИП 3). 

 

10.2.Приказ испуштених полутаната у површинску воду из предузећа “ЈКП-

Дубоко“-Ужице за 2013.годину 
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График 16. Испуштени полутанти из “ЈКП-Дубоко“-Ужице за 2013.годину у површинске воде 

Извор:http://www.sepa.gov.rs мај 2019 

 

 
Укупни азот (N) видимо да је концентрација 19.4[mg N/l] спада у Класу V(6) опис 

класе одговара лошем еколошком статусу према класификацији датој у правилнику 

којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. 

Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху. Где 

видимо да концентрације азота прелазе МДК у површинским водама и могу имати 

негативан утицај на животну средину и на здравље становништва. 

 

Укупни фосфор (P) 0.1 [mg P/l] спада у КласуI(2)(2)опис класе одговара одличном 

еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују 

параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које 

припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета 

услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и ципринида) 

и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман 

филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску 

употребу (процесне и расхладне воде). Чине их велике реке, доминација средњег 

наноса, изузев река подручја Панонске низије (ТИП 2). 

10.3.Приказ испуштених полутаната у површинску воду из предузећа “ЈКП-

Дубоко“-Ужице за 2014.годину 

 

http://www.sepa.gov.rs/
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График 17. Испуштени полутанти из “ЈКП-Дубоко“-Ужице за 2014.годину у површинске воде 

Извор:http://www.sepa.gov.rs мај 2019 

 

 
Арсен и једињења арсена (као As) 0.1 [μg/l] спадају у Класу I(2) (2)опис класе одговара 

одличном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се 

прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске 

воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената 

квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и 

ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз 

претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, 

индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

Цинк и једињења цинка (као Zn) 0.1[μg/l] спадају у Класу I(2) (2)опис класе одговара 

одличном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се 

прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске 

воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената 

квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и 

ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз 

претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, 

индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Хлориди као укупни (Cl) 522.5 [mg/l] спадају у Класу V(6)(6)опис класе одговара 

лошем еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се 

прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске 

воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху. 

 

http://www.sepa.gov.rs/
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Хром и једињења хрома (као Cr) 0.1 [μg/l] спадају у Класу I(2) (2) опис класе одговара 

одличном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се 

прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске 

воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената 

квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и 

ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз 

претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, 

индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Никл и једињења никла (као Ni) 0.1 [mg/kg]где су концентрације загађујућих 

материја у седименту на нивоу природног фона. Седименти могу бити дислоцирани без 

посебних мера заштите. 

 

Укупни азот (N) видимо да је концентрација 137.8[mg N/l] спада у Класу V(6)опис 

класе одговара лошем еколошком статусу према класификацији датој у правилнику 

којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. 

Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху. Где 

видимо да концентрације азота прелазе МДК у површинским водама и могу имати 

негативан утицај на животну средину, и на здравље становништва. 

 

Укупни фосфор (P) 0.9 [mg P/l] спада у Класу III(4) (4)опис класе одговара умереном 

еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују 

параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде.  

Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности 

елемената квалитета услове за живот и заштиту ципринида и могу се користити у 

следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, 

флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, 

индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

10.4. Приказ испуштених полутаната у површинску воду из предузећа 

“ЈКП-Дубоко“-Ужице за 2015.годину 

 

 
График 18. Испуштени полутанти из “ЈКП-Дубоко“-Ужице за 2015.годину у површинске воде 

Извор:http://www.sepa.gov.rs мај 2019 

http://www.sepa.gov.rs/
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Арсен и једињења арсена (као As) 81.2 [μg/l] спадају у Класу IV(5) (5) опис класе 

одговара слабом еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се 

прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске 

воде које припадају овој класи на основу граничних вредности елемената квалитета 

могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену комбинације 

претходно наведених третмана и унапређених метода третмана, наводњавање, 

индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Феноли као укупни (C) 0.1[μg/l] спадају у Класу I(2) (2)опис класе одговара одличном 

еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују 

параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде.  

Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности 

елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба 

(салмонида и ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за 

пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, 

наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Хром и једињења хрома (као Cr) 0.9 [μg/l] спадају у Класу I(2) (2)опис класе одговара 

одличном еколошком статусу према класификацији датој у правилникукојим се 

прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске 
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воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената 

квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и 

ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз 

претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, 

индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Никл и једињења никла (као Ni) 0.1 [mg/kg] где су концентрације загађујућих 

материја у седименту на нивоу природног фона. Седименти могу бити дислоцирани без 

посебних мера заштите. 

 

Олово и једињења олова (као Pb) 0.1[mg/kg] где суконцентрације загађујућих 

материја у седименту на нивоу природног фона. Седименти могу бити дислоцирани без 

посебних мера заштите. 

 

Укупни азот (N) видимо да је концентрација 246.4[mg N/l] спада у Класу V(6)опис 

класе одговара лошем еколошком статусу према класификацији датој у правилнику 

којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. 

Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху. Где 

видимо да концентрације азота прелазе МДК у површинским водама и могу имати 

негативан утицај на животну средину, и на здравље становништва. 

 

Укупни фосфор (P) 2.1 [mg P/l] спада у Класу V(6)опис класе одговара лошем 

еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују 

параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које 

припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху. Где видимо да 

концентрације азота прелазе МДК у површинским водама и могу имати негативан 

утицај на животну средину, и на здравље становништва. 

 

Жива и једињења живе (као Hg) 0.5[mg/kg] . Седимент је незнатно загађен. 

Приликом дислокације дозвољено је одлагање без посебних мера заштите у појасу 

ширине до 20 m у околини водотока. 

 

Органокалајна једињења (као укупни Sn) 1 [μg/l]. Седимент је незнатно загађен. 

Приликом дислокације дозвољено је одлагање без посебних мера заштите у појасу 

ширине до 20 m у околини водотока. 

 

10.5.Приказ испуштених полутаната у површинску воду из предузећа “ЈКП-

Дубоко“-Ужице за 2016.годину 

 

 

 

 

 
График 19. Испуштени полутанти из “ЈКП-Дубоко“-Ужице за 2016.годину у површинске воде 

Извор:http://www.sepa.gov.rs мај 2019 
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Арсен и једињења арсена (као As) 0.1 [μg/l] спадају у Класу I(2) (2)опис класе одговара 

одличном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се 

прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске 

воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената 

квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и 

ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз 

предходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, 

индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Цинк и једињења цинка (као Zn) 0.1[μg/l] спадају у Класу I(2) (2) опис класе одговара 

одличном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се 

прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске 

воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената 

квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и 

ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз 

предходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, 

индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Феноли као укупни (C) 0.1[μg/l] спадају у Класу I(2) (2) опис класе одговара одличном 

еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују 

параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које 

припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета 

услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и ципринида) 

и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман 

филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску 

употребу (процесне и расхладне воде). 

Хром и једињења хрома (као Cr) 0.3 [μg/l] спадају у Класу I(2) (2) опис класе одговара 

одличном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се 

прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске 
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воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената 

квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и 

ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз 

предходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, 

индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Укупни азот (N) видимо да је концентрација 47.7[mg N/l] спада у Класу V(6)опис класе 

одговара лошем еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се 

прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске 

воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху. Где видимо да 

концентрације азота прелазе МДК у површинским водама и могу имати негативан 

утицај на животну средину, и на здравље становништва. 

 

Укупни фосфор (P) 4.5 [mg P/l] спадају у Класу V(6)опис класе одговара лошем 

еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују 

параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које 

припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху. Где видимо да 

концентрације азота прелазе МДК у површинским водама и могу имати негативан 

утицај на животну средину, и на здравље становништва. 

10.6.Приказ испуштених полутаната у површинску воду из предузећа “ЈКП-

Дубоко“-Ужице за 2017.годину 

График 20. Испуштени полутанти из “ЈКП-Дубоко“-Ужице за 2017.годину у површинске воде 

Извор:http://www.sepa.gov.rs мај 2019 

 

 
Арсен и једињења арсена (као As) 0.1 [μg/l] спадају у Класу I(2) (2)опис класе одговара 

одличном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се 

прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске 

http://www.sepa.gov.rs/
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воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената 

квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и 

ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз 

предходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, 

индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Бакар и једињења бакра (као Cu) 0.3 [μg/l] спадају у Класу I(2) (2)опис класе одговара 

одличном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се 

прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске 

воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената 

квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и 

ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз 

предходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, 

индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Цинк и једињења цинка (као Zn) 0.1[μg/l] спадају у Класу I(2) (2)опис класе одговара 

одличном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се 

прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске 

воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената 

квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и 

ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз 

предходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, 

индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Феноли као укупни (C) 0.1[μg/l] спадају у Класу I(2) (2)опис класе одговара одличном 

еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују 

параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које 

припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета 

услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и ципринида) 

и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман 

филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску 

употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Хром и једињења хрома (као Cr) 0.9 [μg/l] спадају у Класу I(2) (2) опис класе одговара 

одличном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се 

прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске 

воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената 

квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и 

ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз 

предходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, 

индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Кадмијум и једињења кадмијума (као Cd) 0.1 [mg/kg]. Седимент је незнатно загађен. 

Приликом дислокације дозвољено је одлагање без посебних мера заштите у појасу 

ширине до 20 m у околини водотока. 

 

Никл и једињења никла (као Ni) 0.8 [mg/kg] где су концентрације загађујућих 

материја у седименту на нивоу природног фона. Седименти могу бити дислоцирани без 

посебних мера заштите. 
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Олово и једињења олова (као Pb) 1[mg/kg] где су концентрације загађујућих материја 

у седименту на нивоу природног фона. Седименти могу бити дислоцирани без 

посебних мера заштите. 

 

Укупни азот (N) видимо да је концентрација 169.9[mg N/l] спада у Класу V(6)опис 

класе одговара лошем еколошком статусу према класификацији датој у правилнику 

којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. 

Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху. Где 

видимо да концентрације азота прелазе МДК у површинским водама и могу имати 

негативан утицај на животну средину, и на здравље становништва. 

 

Укупни фосфор (P) 1.6 [mg P/l] спадај у Класу V(6)опис класе одговара лошем 

еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују 

параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које 

припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху. Где видимо да 

концентрације азота прелазе МДК у површинским водама и могу имати негативан 

утицај на животну средину, и на здравље становништва. 

 

Органокалајна једињења (као укупни Sn) 0.8 [μg/l]. Седимент је незнатно загађен. 

Приликом дислокације дозвољено је одлагање без посебних мера заштите у појасу 

ширине до 20 m у околини водотока. 

 

Органски угљеник (TOC), укупни (C, или COD/3)152044.3 [mg/l] спада у Класу 

V(6),опис класе одговара лошем еколошком статусу према класификацији датој у 

правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за 

површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни 

у једну сврху. Где видимо да концентрације азота прелазе МДК у површинским водама 

и могу имати негативан утицај на животну средину, и на здравље становништва. 

 

Напомена:На основу прикупљених и обрађених података из  Агенције за заштиту 

животне срединеможемо закључитиследеће: Обрађени подаци о испуштеним 

загађујућим материјама (полутантима) из предузећа “ЈКП-Дубоко“-Ужице запериод од 

(2012-2017.године). Постројење за пречишћавање отпадних вода емитује већину 

загађујућих материја (полутаната) у реципијент који се на крају емитује у површинској 

води и може бити продукт прекомерних загађујућих материја које се сливају са тела 

депоније а већина њих прелази граничне вредности о МДК у животној срединии то 

закључујемо коришћењем: Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја 

у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 

достизање („Службени гласник Републике Србије”, број 55/2005, 71/2005 – 

исправка, 101/2007, 65/2008 и 16/2011)успелисмо да анализирамоприказане податке 

на графицима са тачним вредностима и одредили смониво и квалитет површинских 

вода на основу употребе Табела 1, 2, 3, о граничним вредностима у животној средини. 

Утицаји постројења за пречишћавање отпадних вода на површинску воду Турски 

поток приказан на (Слици бр.10). 

 

                                                 
15Агенција за заштиту животне средине Емисија полутаната у површинским водама упредузећу“ЈКП-

Дубоко“-Ужице у периоду од 2012-2017.године мај 2019. 
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Слика 10.Утицај постројења за отпадне воде на површинску воду Турски поток 

Извор:http://www.srbijavode.rsмај 2019 
 

Утицаји  тела депоније на постројење за пречишћавање отпадних вода приказано на 

(Слици бр.11). 

 

 
Слика 11. Утицаји  тела депоније на постројењеу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

Извор:http://www.srbijavode.rs мај 2019 

http://www.srbijavode.rs/
http://www.srbijavode.rs/
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11.ПРИКАЗ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И 

ЧОВЕКА У ПРЕДУЗЕЋУ “ЈКП-ДУБОКО“-УЖИЦЕ 

 

Предложени пројекат обухвата изградњу савремене Регионалне санитарне депоније 

што укључује линију за сепарацију трансфер станице у другим општинама осим Ужица 

и затварање постојећих неконтролисаних депонија (сметлишта) у свим општинама 

учесницама.  

Сваки од ових инфраструктурних радова има потенцијални утицај на животну средину. 

Следећи пасуси говоре о главним утицајима сваке компоненте пројекта регионалне 

депоније “ЈКП-Дубоко“-Ужице на животну средину.  

Отпад ће бити депонован стално на депонији “ЈКП-Дубоко“-Ужице. Рад депоније може 

имати утицаје на животну средину. 

11.1.Приказ опасности и штетности на земљу,ваздух, подземне и 

површинске воде из предузећа “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

 

Земља, подземне и површинске воде: На квалитет земље, подземних и површинских 

вода негативно може утицати испуштање отпадних вода (тј. техничких вода 

произведених: прањем камиона и опреме, прањем сервисних површина, као и 

санитарне воде из тоалета), процедне воде и отицањем падавина.  

Коришћење земље: Изградња и активност депоније ће изменити употребу земље на 

локацији депоније од шумског/пољопривредног земљишта на депонијско16. 

Ваздух: На квалитет ваздуха негативно могу утицати прашина и емисије гасова 

узрокованих активношћу депоније. Међутим депонијски гас може бити екстрахован на 

контролисан начин и искоришћен за енергију. На квалитет ваздуха негативно могу 

утицати прашина и емисије гасова (нпр. непријатни мириси). 

Саобраћај и бука: Возила која долазе на депонију и опрема на депонији праве буку, 

прашину и испуштају гасове.Саобраћај око трансфер станице ће се повећати зато што 

ће возила малог капацитета довозити отпад до трансфер станица а камиони великих 

запремина ће полазити са трансфер станица. То ће повећати прашину, испуштање 

гасова и ниво буке на локацији и у околини локације.  

11.2. Приказ опасности и штетности на пејзаж, флору, фауну и екосистеме 

из предузећа “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

 

Пејзаж:Изградња депоније ће изменити пејзаж на самој локацији. Постојећи шумски 

појас око комплекса депоније се неће уклањати већ ће се вршити додатно засађивање.  

Ови утицаји на животну средину појављују се током изградње, рада, затварања и 

рекултивације депоније.Радови на изградњи међутим као и на затварању 

ирекултивацији имају мало утицаја на квалитет земље, подземних и површинских 

воданарочито ако се ти радови изводе у кратком времену. Међутим активност депоније 

ће трајати за време трајања Шеме регионалног управљања комуналним отпадом у 

периоду од(2008-2020.), године.  

                                                 
16Нацрт EIA 2007 Шема регионалног управљања комуналним отпадом „Дубоко“ Volume I–Не-Технички 

резиме, Београд , стр.14 мај 2019. 
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Флора, фауна иекосистеми: Постојећи екосистем може бити измењен повећањем 

броја инсеката, глодара и птица грабљивица. 

 

11.3. Доприноси у очувању и заштити животне средине у предузећу “ЈКП-

Дубоко“-Ужице 
 

11.4.Мере за ублажавање последица 
 

Санитарна депонија укључује заштитне мере као што су: непропусни слој за облагање 

дна и покривање депонијеи системза сакупљање и третман процедних вода. To 

укључује прецизне оперативне процедуре да би се избегло загађивање површинских и 

подземних вода. Такође предвиђен je систем за сакупљање „биогaca". 

 

▪ Нежељене појаве у току предвиђених активности сврстане су у следеће групе: 

 

− Појаве непријатних мириса и прашине; 

− Појава глодара, инсеката и птица; 

− Појава пожара. 

11.5.Мере за заштиту земљишта 

а)Преко дна и бокова депоније поставиће се непропусна облога (PEHD фолија 

полиетилен високе густине), која ће спречити процуривање процедног филтрата у 

околно земљиште а тиме и његово загађење и загађење подземних вода.  

б) Разношење лаких отпадака по околини спречиће се свакодневним сабијањем 

отпадака и прекривањем дневно одложених количина отпада слојем сабијеног 

инертног материјала. Ово ће такође спречити птице и животиње од скупљања хране.  

ц)Око депоније ће се поставити ограда прописаног изгледа и висине са колском и 

пешачком капијом на улазу која ће спречити неконтролисан улаз као и улаз животиња 

у комплекс депоније.  

д) Периодично ће се спроводити дезинфекција и дератизација.  

е)Заштитни појас вегетације ускладиће се са правцима доминантних ветрова што ће 

смањити прашину, непријатне мирисе и разношење лаких фракција отпада. 

11.6.Мере за заштиту вода 

а) Дно и бокове депоније ће се обложити са водонепропусном облогом (PEHD фолија 

полиетилен високе густине)17, чиме ће се спречити процуривање отпадних вода из тела 

депоније у земљу и подземне воде. Након сакупљања у заједнички колектор односно у 

сабирни шахт процедне воде ће се спровести даље до постројења за пречишћавање 

отпадних вода.  

б) Постројење за пречишћавање отпадних вода ће бити изведено тако да произведе 

ефлуент у сагласности са захтеваним стандардима.  

ц) Део пречишћених отпадних вода користиће се за орошавање радног платоа на 

депонији а део пречишћених вода уз контролу квалитета цистернама ће бити 

                                                 
17Нацрт EIA 2007 Шема регионалног управљања комуналним отпадом „Дубоко“ Volume I–Не-Технички 

резиме, Београд , стр.15 мај 2019. 
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транспортован до градске фекалне канализације. Рециклажа процедних вода је 

предвиђена због смањења количине процедних вода испаравањем и због смањења 

прашине на депонији.  

д) Непропустан слој је предвиђен да буде стављен на врху сваке попуњене касете како 

би се спречило да површинска вода продре у тело депоније. Површинске воде ће се 

директно водити до система (канала) за сакупљање површинских вода по ободу 

депоније. Ободни канали ће бити повезани са Турским потоком.  

11.7.Мере заштите од буке и вибрација 

а) Пројектом је предвиђено формирање заштитног појаса високог зеленила око 

депоније да спречи буку и вибрације. 

б) Опрема која ће се користити на депонији укључује санитарни компактор (опремљен 

са кабином постављеном на гуменим дихтунзима и ваздушним јастуцима),који ће 

производити малу буку. Радници на депонији ће имати одговарајућу опрему за заштиту 

од буке.  

11.8.Мере заштите од зрачења 

а) Забрањено је депоновање отпада са радиоактивним својствима. Медицинским 

отпадом управља Медицински центар Ужице а радиоактивним отпадом управља 

Институт Винча.  

11.9.Мониторинг 

 

Програм праћења квалитета животне средине се састоји од свакодневне визуелне 

контроле: 

 

− истоварене количине и врсте отпада; 

− екстракције и искоришћења депонијског гаса; 

− одржавања опреме и саобраћајница; 

− квалитета прања и дезинфекције транспортних возила; 

− присуства узрочника заразе, инсеката; 

− и контроле путем редовног мерења и анализе узорака на основу којих се 

региструје; 

− количина и квалитет процедног филтрата пре и након пречишћавања; 

− квалитет отпадних вода након третмана на таложнику-сепаратору; 

− квалитет подземних вода и земљишта; 

− састав и количина издвојеног гаса; 

− одређивање морфолошког састава комуналног отпада мерењем количина 

сепарисаног отпада за потребе вођења статистике; 

− геотехнички мониторинг изградње сваке ћелије и стабилности ћелије; 

− геотехнички мониторинг затварања и бриге о депонијама након затварања18.  

                                                 
18Нацрт EIA 2007 Шема регионалног управљања комуналним отпадом „Дубоко“ Volume I–Не-Технички 

резиме, Београд , стр.18 мај 2019. 
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12.КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ДОСАДАШЊЕ СТАЊЕ УПРАВЉАЊА 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ И ОТПАДНИМ ВОДАМА У ПРЕДУЗЕЋУ “ЈКП-

ДУБОКО“-УЖИЦЕ 

Критички осврт на постојећу праксу управљања комуналним отпадом и отпадним 

водама у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице.  

Дефинисањем задатака у мастер раду потрудили смо се да дамо одговоре на многа 

обрађена питања где потврђујемо да је сагледано  целокупно стање управљања 

комуналним отпадом и отпадним водама у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице и 

окарактерисали смо да је стање делимично лоше и предложили смо  читав низ мера за 

побољшање постојећег стања. 

Актуелно стање управљања комуналним отпадом у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

анализирано је на основу прикупљених података, обилазака објеката и давања оцене 

стања на терену.  

Посету објеката реализовао сам у три наврата: 23 септембра, 10 и 29. октобра (2018. 

године).  

Посетом су обухваћене макро локације значајне за настанак и управљање комуналним 

отпадом као што су: (Управна зграда, Манипулативни плато, Плато за мерење отпада, 

Магацин и сервис возила, Центар за селекцију отпада, Тело депоније, Постројење за 

пречишћавање отпадних вода и Турски потокитд.).  

Током посете сам посебну пажњу посветио: (организацији управљања комуналним 

отпадом, отпадним водама, материјалним и људским ресурсима за управљање 

комуналним  отпадом, поступању са појединачним типовима отпада и квалитету 

евиденције количина довезеног, третираног, пред селектованог, селектованог и 

депонованог отпада, емисије полутаната у површинским водама, анкетирању 

запослених на регионалном нивоу у ЈКП-а).  

Сагледао сам степен усаглашености са домаћим и међународним прописима који 

регулишу ове материје. На основу процене целокупног стањау предузећу “ЈКП-

Дубоко“-Ужице дао сам идејне моделеу односу на постојећа решења и усагласио их са 

сличним постројењима у земљама Европске уније. 

Организација управљања комуналним отпадом у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице нема  

још уведен и сертификован систем за управљање заштитом животне средине сагласно 

стандарду ISO 14001 који је део Интегрисаног система управљања заштитом животне 

средине и заштитом здравља и безбедности на раду. 

Да би у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице овај систем био видљив неопходно је његово 

увођење и имплементација почев од постављања адекватног броја контејнера за 

сакупљање отпада, обележавања контејнера и остале амбалаже за сакупљање отпада, 

до организације и уређења депоније за комунални отпад и бољег и квалитетнијег 

приступа запослених у области управљања отпадом. 

 

▪ У оквиру обиласка терена и локација извршен је критички осврт на 

функционалност и капацитет следећих материјалних ресурса за управљање 

комуналним отпадом и отпадним водама:  

 

− средства за имплементацију стандарда ISO 14001; 

− нових постројења за управљање комуналним отпадом и отпадним водама. 
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12.1.Приказ идејног модела за рециклажу отпада у предузећу “ЈКП-

Дубоко“-Ужице; 

У поређењу са досадашњим методама ручног сортирања отпада Beston машина за 

аутоматско сортирање комуналног отпада поседује напредну технологију сортирања 

која може ефикасно сортирати све врсте отпада. Beston систем за аутоматско 

сортирање комуналног отпада има високу стопу аутоматизацијејер ради сортирање 

комуналног отпада са високом стопом енергетске-ефикасности и искоришћења 

сировина.  

Beston опрема за аутоматско сортирање постоји у употреби у многим земљама ЕУ. По 

питању климатских промена јако важно сагледати проблематику рециклаже и поновне 

употребе отпада. Рециклажа отпада је јако битна зато што се: градски отпад, кућни 

отпад, чврсти отпад, и друге врсте отпада, могу користити и као сировине. Сортирање 

отпада прави велики профит и труди се да заштити животну средину и здравље 

људи.Постоји једна стара изрека која каже: “Mешање је смеће док је класификација 

ресурс“. 

 

▪ Предности машине за аутоматску сепарацију отпада: 

 

− PLC. Опремљен програмабилним регулатором у процесу радаBeston 

аутоматизована машина за сортирање отпада сакупља сигнал са сваког сензора и 

преноси их у излазни контролер и посредни релеј. Променимо ли редослед на 

PLC-u заустављање ће се приказати директно. 

− Висока ефикасност.Beston аутоматска сортирница за отпад је патентирана  за 

опрему коју је Beston изумeo кроз своје дугогодишње радно искуство. Цео систем 

аутоматског сортирања је аутоматски. Дакле ова машина има високу ефикасност и 

високу брзину сортирања што је посебно погодно за одлагање чврстог отпада у 

великим индустријама. 

− Затворена операција. Ова машина је потпуно затворена аутоматским системима 

за сортирање. Сви неугодни мириси неће угрозити здравље радника. 

− Дезодорациони торањ. Овај уређај у постројењу за рециклажу отпада користи се 

за уклањање неугодног мириса отпада. Због тога радници желе да имају релативно 

добро радно окружење у поређењу са традиционалном сортирницом. 

 

У (Табели бр.6) приказани су готови производи које Beston машина за аутоматско 

сортирање отпада може да направи. 

 
Табела 6.  Добијање готових производа из система за аутоматско сортирање 

Извор:https://wastesortingmachine.com/automatic-sorting-machine/ мај 2019 

 

Број Крајњи производи Продуктивности Употреба 

1. пластична фолија 12% Направљене у пластичне честице 

Пиролиза пластике у уље 

2. папир 5% Направити пулпу да бисте произвели нови 

папир 

3. метал 5% Млевење метала 

4. стакло 3% Опоравак за поновну употребу 

5. батерије,текстил, 

габаритни отпад, итд. 

5% Опоравак 

6. биомаса: дрво, љуска, 70% Производња органског ђубрива, или 

https://wastesortingmachine.com/automatic-sorting-machine/
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храна итд. дрвеног угља из биомасе. 

У (Табели бр.7) приказани је модел Beston машине  за аутоматску сепарацију отпада 

BFX-40019. 
Табела 7. Спецификације аутоматскеBeston машине за сепарацију отпада 

Извор:https://wastesortingmachine.com/automatic-sorting-machine/ мај 2019 

 

Модел  BFX-400 

Сировине Мешани комунални отпад, отпад из домаћинства, 

индустријски отпад, отпад са депонијаи рударски 

отпад 

Капацитет 20 t/h 

Снага 279 кW 

Површина 3000 m2 

Радно време 20 h 

 

На (Слици бр.12) приказан је процес рада Bestonаутоматизоване машине за сортирање 

отпада моделBFX-400. 

 

 
Слика 12. Процес рада Beston аутоматизоване машине за сортирање отпада моделBFX-400 

                                                 
19Beston (Henan) Machinery Co., Ltd.Zhengzhou, Henan Province, China.мај 2019. 
  

https://wastesortingmachine.com/automatic-sorting-machine/
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Извор:https://wastesortingmachine.com/automatic-sorting-machine/ мај 2019 

 

▪ Главне компоненте аутоматске машине за сортирање: 

 

− Велики сортер за отпад.Аутоматска машина за сортирање отпада може да 

издвоји велико смеће чији је пречник већи од 400mm.Његова стопа одвајања је до 

(90%). Велике ствари као што су: песак, органска, пластична и метална сировина, 

могу се ефикасно издвојити из отпада. Овај процес представља солидну основу за 

следећи процес на пример процес разбијања прекидача за вреће. 

− Главне карактеристике.Поседује високу стопучистоће при чему је комплетан 

аутоматски процес раздвајања има високу стопу сортирања. Раздвајање великог 

смећа и песка одједном. Након сортирања овавелика количина отпада се 

испоручује у прекидач врећа како би се даље обрадио. Већина малог сортираног 

отпада може се продати, или поново обрадити при чему штеди буџет. Ова 

аутоматска опрема постиже механизовани рад читавог процеса где може уштедети 

велики трошак. 

− Велика дробилица за отпад.Велика дробилица отпада углавном се користи за 

дробљење великих и габаритног отпада, као што су велики ломљени капути, 

ћебад, вреће, покварени намештај, теписи, остала запаљива горива, камене 

плочице, блокови, цементи друге неорганске материје. Након ломљења, одлази у 

привремену радионицу за отпад за секундарно одвајање где горивоиде у 

постројење за спаљивање а неоргански материјал се може послати у радионицу за 

израду цигли. 

− Машина за разбијање врећа.Врећице за ломљење, дробљење и многе друге 

функције налазе се у овој машини која може ефикасно разбити велики комунални 

чврсти отпад. Три чекића на овом строју могу се савити да би се повећала брзина 

лома. Ова машина има посебан уређај за спречавање намотавања. Машина за 

ломљење има јединствену и компактну структуру као што су: сигуран и стабилан 

рад, велики капацитет и ниска потрошњу енергије. Различити технички 

индикатори су бољи од сличне опреме у земљи и иностранству. Машина поседује 

супериорни челик који има ниску стопу квара и дуг радни век. Због тога његова 

одлична функција одвајања представља чврсту основу за наредне процесе. 

− Свеобухватна машина за сушење.Свеобухватна машина за сушење може да 

реши многе проблеме који постоје у традиционалној опреми за сортирање отпада. 

Прво док фиксна бленда машине за сортирање сита има само једноставну 

класификацијуBeston свеобухватна машина за сијање зависи од више принципа 

сортирања уместо од једноставног фиксног отвора. Друго традиционална машина 

има ниску чистоћу сортирања. Међутим, стопа сортирања Beston машине за 

сушење достиже више од (90%) ефекта. Треће окружење за сортирање је штетно 

за здравље запослених. Ова машина има потпуно затворену радну операцију која 

не утиче на здравље радника. 

 

▪ Карактеристике свеобухватне машине за сушење: 

 

 

− Вишеструке функције. Свеобухватна машина за сушење је интегрисана 

са:(методом дробљења, методом пропорција, методом запремине, сепарацијом 

циклона, одскакањем и магнетном сепарацијом). 

− Висока стопа сортирања.  

https://wastesortingmachine.com/automatic-sorting-machine/
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▪ Мешани комунални отпад ће бити подељен у шест категорија:  

 

− неоргански;  

− органски; 

− мешани;  

− неповратно гориво (може се одвојити тврда пластика и гумени отпад); 

− феромагнетни материјали и батерија;  

− пластичне фолије. 

 

На (Слици бр.13) приказан је 3D-моделBeston аутоматизоване машине за сортирање и 

сепарацију отпада тип BFX-400. 

 

 
Слика 13.Beston машина  за аутоматску сепарацију отпада BFX-400 приказана у 3D-моделу 
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Извор:https://wastesortingmachine.com/automatic-sorting-machine/ мај 2019 

 

12.2.Приказ идејног модела за пречишћавање отпадних вода у предузећу 

“ЈКП-Дубоко“-Ужице; 

Процеси за третман процедних вода и отпадних вода су тако посебно дизајнирани 

према конкретним типовима депонија. У већини случајева ови процеси третмана 

представљају комбинацију неколико процеса који гарантују пречишћавање процедне и 

отпадне воде из депоније. Пројектни процес поштује пречишћавање отпадних вода до 

нивоа који испуњава све захтеве локалних прописа за канализацију, или према потреби 

све захтеве за испуштање у водотоке. 

 

▪ Пример индикатора контаминације који се прате у процедној води: 

 

− pH, температура; 

− DS (растворене супстанце); 

− SS (суспендоване чврсте материје); 

− CODCr (хемијска потреба за кисеоником); 

− N-NH4+, Ba, Mo, Cu, Cd, As, Co, Ni, Pb, Hg, V, Ag, Zn, SO4(2−), CN-, Cl-; 

− и AOX (органски халогениди који се могу апсорбовати). 

 

На (Слици бр.14) приказан је идејни модел Тата & Howard20постројења за 

пречишћавање отпадних вода у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице. 

 

                                                 
20Тата& HowardUnsurpassed Solutions in the Water Environment, мај 2019. 

https://wastesortingmachine.com/automatic-sorting-machine/
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Слика 14.Идејни модел постројења за пречишћавање отпадних вода Тата & Howard 

Извор:http://tataandhoward.com/resource-library/infographics/мај 2019 

▪ Према горе приказаним показатељима, поступци обраде за процедне воде са 

депонија су осмишљени на следећи начин: 

 

− Акумулирана отпадна вода се интензивно аерира, pH подешава и ако је потребно, 

њена температура се повећава за сврхе накнадног амонијака из уклањања воде; 

− Процесредукције амонијака у процедним водама ради делимично у 

акумулацијском кориту, али углавном у аерираној (стрипинг) кули у јако 

алкалном окружењу и зависно од случаја на повишеним температурама; 

− Пре улаза у реактор за седиментацију налази се цевасти миксер у који се дозирају 

све хемикалије за сервисирање (тј. за таложење метала, флокулацију коагулације); 

− У седиментационом реактору хемијски муљ се одваја од очишћене воде; 

− Очишћена водена струја се затим доводи до филтера за додатно прочишћавање 

одакле струја воде одлази у излазни (завршни) резервоар.  

− У исто време терминални резервоар је место за проверу узорковања воде пре 

испуштања у систем санитарне канализације; 

− Из седиментационог реактора хемијски муљ се континуирано преноси у мешани 

резервоар муља и последично у коморни филтер пресу за смањење количине 

муља; 

− Процес третмана процедних вода са депоније налази се у умерено загрејаној 

сервисној згради21. 

 

                                                 
21 Asio wastewater and water treatment, мај 2019. 

http://tataandhoward.com/resource-library/infographics/
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На (Слици бр.15) приказан је 3D идејни модел постројења за пречишћавање 

депонијских отпадних вода. 

 

 
Слика 15.Приказ3D идејног модела  за пречишћавање депонијских отпадних вода моделАsio 

Извор:https://www.asio.cz/en/landfill-wastewaterмај 2019 

ЗАКЉУЧAK 

У мастер раду је приказано садашње стање у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице  кроз 

приступ управљања комуналним отпадом и отпадним водама и приказанеопасности, 

штетности у радној и животној средини. Тренутно стање управљање комуналним 

отпадом и отпадним водама у предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице је оцењенокроз 

прикупљање података и анализирањем информација и оценом тренутног стања на 

терену. Анализом су обухваћени сви објекти који се налазе у радном процесу 

предузећа “ЈКП-Дубоко“-Ужице. Информације су добијене и израдом анализе 

ситуације на терену. Предузеће “ЈКП-Дубоко“-Ужице мора систематски приступити 

решавању проблема управљања комуналним отпадом и отпадним водама. Ситуацијиу 

предузећу “ЈКП-Дубоко“-Ужице мора се посветити много више пажње при решавању 

проблема у области заштите животне средине и одрживог развоја. 
 

 У циљу отклањања уочених недостатака препоручили би низ корективних 

мера: 

 

 детаљно ревидовати организацију заштите животне средине у циљу 

успостављања хијерархије у процесима управљања заштитом животне средине, 

https://www.asio.cz/en/landfill-wastewater
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управљања комуналним отпадом и отпадним водама кроз дефиницију обавеза 

права и одговорности појединаца у односу на ове процесе; 

 појачати људске капацитете за заштиту животне срединезапошљавањем нових 

образовних, стручних и интелигентних кадрова; 

 увести и регулисати јединствену евиденцију и ажурирати системска документа 

која уређују комуникацију са надлежним инспекцијама; 

 вршити константно праћење токова комуналног отпада и отпадних вода у центру 

за селекцију отпада и постројењу за пречишћавање отпадних вода; 

 унапредити постојеће лоше системе за управљање комуналним отпадом и 

отпадним водама и заменити их напреднијим и бољим; 

 радити више на имплементацији примера добре праксе у области управљања 

комуналним отпадом и отпадним водама на међународном нивоу; 

 радити више научних, стручних и адекватних истраживања у области 

комуналног отпада (примарна селекција, трансфер станице, острва) и области 

отпадних вода (ремедијација, пречишћавање, мониторинг). 

 

Имајући у виду целокупан рад и труд студента Александра Ракића који је показао кроз 

вољу и способност за решавање својих дефинисаних задатакау овом мастер раду 

видимо да је анализирао све прикупљене податке из (јавних предузећа и државних 

институција) и прикупио податке са терена (GPS мерења, попуњавање анкета) и дошао 

до пројектних идејних модела које је предложио за решавање проблема управљања 

комуналног отпада и отпадних вода. На основу његових постигнутих резултата може 

се засигурно очекивати да ће овај мастер рад у будућности бити даља смерница за 

израду пројеката, или наставак одбране докторске тезе у овим областима. Јасно нам је 

да је у овом мастер раду студент хтео да покаже своје способности, знања и практична 

знања стечена у свом досадашњем школовању, раду и практичном залагању за научни 

и стручни рад на терену, и шире. НАПОМЕНА: слике, цртежи, графикони, графици, 

шеме, су изворно дело студента као што је и у самим изворима литературе 

наведено.СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО:копирање, умножавање овог мастер радабез 

давања писмене или усмене сагласности студента, плагијаторство подлеже кривичном 

закону. 

ПРИЛОЗИ 

Прилог I 

 

Пример штампане анкете  коришћење за анкетирање запослених у предузећу“ЈКП-

Дубоко“-Ужице  приканау (Табелибр.8). 

 
Табела 8.Анкетирање запослениху предузећу“ЈКП-Дубоко“-Ужице 

АНКЕТНА ПИТАЊА 

 

Заокружите једно од слова пре одговора које одражава 

Ваше мишљење. 

1.Ваша радна организација је: 2.Ваша позиција у радној организацији је: 

Место:______________ 

Датум:______________

_ 
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а.Установа а.Директор 

б.Предузеће б.Службеник 

ц.Институција ц.Радник 

3.Ваша радна организација је 

снабдевена опремом за управљање 

комуналним отпадом: 

4.Комуналне делатности у Вашој радној 

организацији обављају се: 

 

а.Врло добро a.У оквиру посебног комуналног сектора 

б.Средње б.У надлежности појединаца у овиру других 

служби-сектора 

ц.Незадовољавајуће ц.Обављају их друга правна или физичка лица 

д.Не знам д.Не знам 

5.Обученост кадрова за управљање 

комуналним отпадом у Вашој радној 

организацији је: 

6.Ваша радна организација у својој 

пословној комуникацији је: 

а.Сертификована 

 

a.Члан  неке спољне мреже (у корпорацији, 

грани, вишој организацији) 

б.Индивидуална б.Поседује само унутрашњу мрежу 

ц.Незадовољавајућа ц.Није умрежена 

д.Не знам д.Не знам 

7.Ваша радна организација користи: 8.Пословни програми развоја Ваше радне 

организације су: 

а.Нове технологије у области управљања 

комуналним отпадом 

а.Су стандардизовани и компатибилни са 

пословним програмима у окружењу 

б. Специјалне технологије у области 

управљања комуналним отпадом 

б.Индивидуализовани и делимично 

компатибилни са пословним програмима у 

окружењу 

ц.Само стандардне застареле технологије 

у области управљања комуналним 

отпадом 

ц.Потпуно специфични и нису компатибилни са 

пословним програмима у окружењу 

д. Не знам д. Не знам 

9.Да ли Ваша радна организација 

користи примарну селекцију у својим 

комуналним делатностима? 

10.Да ли Ваша радна организација? 

а.Обавезно 

 

а.Поседује дугорочни програм развоја 

комуналног сектора 

б.По појединим локацијама б.Комуналне делатности се одвијају по 

израженој потреби 

ц.Никако ц.Не постоје планови развоја комуналног 

сектора 

д.Не знам д.Не знам 

11.Да ли у Вашој радној организацији? 12.Да ли сматрате да се комуналне 

делатности у Вашој организацији? 

а.Постоји дугорочни план управљања 

комуналним отпадом 

а.Спроводе адекватно довољно и наменски 

б.Потребе за израдом дугорочног плана се 

формирају од случаја до случаја 

б.Користе довољно али делимично ненаменски 

ц.Не постоји дугорочни план управљања 

комуналним отпадом 

ц.Користе недовољно и делимично ненаменски 

д.Не знам д.Не знам 

13.Како оцењујете садашње стање у 

Вашој радној организацији? 

14.Како оцењујете координацију Ваше радне 

организације на регионалном нивоу у 

области превожења комуналног отпада у 
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ЈКП Дубоко? 

а.Врло добро а.Врло добро 

б.Добро б.Добро 

ц.Задовољавајуће ц.Задовољавајуће 

д.Незадовољавајуће д.Незадовољавајуће 

е.Немам мишљење е.Немам мишљење 

15.Наведите степен Ваше стручне 

спреме: 

a.I Степен четири разреда основне   

 

Место:________________________ 

 

Датум:_______________________ 

 

Време:_______________________ 

 

Оцена анкете: 1 2 3 4 5 

b.II Степен - основна школа 

c.III Степен - ССС средња школа   

d.IV Степен - ССС средња школа 

e.V Степен - ВКВ - ССС средња школа  

f.VI Степен - ВШС виша школа  

g.VII Степен - ВСС висока стручна спрема 

h.VII-1 Степен - Специјалиста   

i.VII-2 Степен - Магистратура 

j.VIII Степен - Докторат 

 

 

 

 

Прилог II 

Пример штампане анкете  коришћење за анкетирање запослених у ЈКП-ана 

регионалном нивоу приказани у (Табели бр.9). 

 
Табела 9. Анкетирање запослениху ЈКП-ана регионалном нивоу 

 
АНКЕТНА ПИТАЊА 

 

Заокружите једно од слова пре одговора које одражава 

Ваше мишљење. 

1.Ваша радна организација је: 2.Ваша позиција у комуналном предузећу 

је: 

а.Установа; б.Предузеће; ц.Институција; а.Директор; б.Руководилац; ц.Радник; 

3.Ваше комунално предузеће се претежно 

бави успешно комуналним делатностима: 

4.Ваше комунално предузеће има мањак 

стручног кадра у области управљања 

комуналним отпадом: 

а.Добро; б.Врло добро; ц.Задовољавајуће; 

д.Незадовољавајуће; 

а.Нема; б.Има; 

5.Да ли Ваше комунално предузеће 

поседује застареле технологије у области 

управљања комуналним отпадом? 

6.Какво је Ваше искуство у области 

прикупљања, депоновања и рециклаже 

комуналног отпада у Вашем комуналном 

предузећу? 

а.Поседује; б.Не поседује; а.Добро;б.Врлодобро; ц.Задовољавајуће; 

д.Незадовољавајуће; 

Место:______________ 

Датум:______________

_ 
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7.Да ли Ваше комунално предузеће 

поседује трансфер станицу? 

8.Да ли Ваше комунално предузеће има 

уведен систем примарне селекције 

отпада? 

а.Поседује; б.Не поседује; а.Има; б.Нема; 

9.Које бенефите остварује Ваше 

комунално предузеће од рециклаже 

комуналног отпада на Регионалном 

нивоу? 

10. Да ли Ваше комунално предузеће 

планира увођење нових система, и 

технологија у области управљања  

комуналним отпадом? 

а.Велике; б.Мале; ц.Задовољавајуће; 

д.Незадовољавајуће; 

а. Да; б. Не; 

11.Да ли Ваше комунално предузеће 

реализује пројекте у области управљања 

комуналним отпадом на (домаћем, 

међународном) нивоу? 

12.Да ли Ваше комунално предузеће може 

да парира неком комуналном предузећу 

на Европском нивоу по (степену 

опремљености, и организацији 

пословања) ? 

а.Да; б.Не; а.Да; б.Не; 

13.Како оцењујете координацију Ваше 

радне организације на регионалном нивоу 

у области превожења комуналног отпада у 

ЈКП Дубоко? 

14.Наведите степен Ваше стручне спреме: 

а.Добро; б.Врло добро; ц.Задовољавајуће; 

д.Незадовољавајуће; 

а.ССС; б.ВКВ; ц.ВШС; д.ВСС; е.СПЕЦ; 

ф.МСЦ; г.ПХД; 

Прилог III 

На (Слици бр.16) приказан је доказ трошковао уплати одстране студента Александра 

Ракића за слање анкета одпредузећа “ЈКП-Дубоко“-Ужице. 

 

 
Слика 16. Уплатница за поштанске трошкове слања анкета из предузећа “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

у девет ЈКП-а на регионалном нивоу 

Извор:Ракић, А. (2019).Уплатница “ЈКП-Дубоко“-Ужице: [Фотографија], (Приватна 

колекција). (Приватнаколекција) 

Прилог IV 

Годишњи извештај о мерењу отпада и сировина приказан је у (Табели бр.10). 
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Табела 10.Извештај о отпаду у девет ЈКП-а на регионалном нивоу из “ЈКП-Дубоко“-Ужице 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Планска документа: 

 

[1] Стратегија заштите животне средине („Службени гласник РС“, бр. 29/2010), стр.10 

11 мај 2019. 

[2] Стратегија заштите животне средине („Службени гласник РС“, бр. 29/2010), стр.12 

мај 2019. 

[3] “ЈКП-Дубоко“-Ужице, правна регулатива предузећа. мај 2019. 

[4] Стратегија заштите животне средине („Службени гласник РС“, бр. 29/2010), стр.13-

16 мај 2019. 

[5] Стратегија заштите животне средине („Службени гласник РС“, бр. 29/2010), стр. 38 

мај 2019. 

[6] Радни план постројења за управљање отпадом “ЈКП-Дубоко“-Ужице, стр.1 мај 2019.  

[7] Радни план постројења за управљање отпадом “ЈКП-Дубоко“-Ужице, стр. 19 мај 

2019. 

[8] Радни план постројења за управљање отпадом “ЈКП-Дубоко“-Ужице, стр. 7 мај 

2019. 

[9] Радни план постројења за управљање отпадом “ЈКП-Дубоко“-Ужице, стр. 11 мај 

2019. 



 

  
  

 

Факултет за примењену екологију Футура                 Универзитет Метрополитан 

 

 

 
132 

[10] Радни план постројења за управљање отпадом “ЈКП-Дубоко“-Ужице, стр. 13 мај 

2019. 

[11] Радни план постројења за управљање отпадом “ЈКП-Дубоко“-Ужице, стр. 17 мај 

2019. 

[12] Радни план постројења за управљање отпадом “ЈКП-Дубоко“-Ужице, стр. 5 мај 

2019. 

[13] Агенција за заштиту животне средине Емисија полутаната у површинским водама 

упредузећу“ЈКП-Дубоко“-Ужице у периоду од 2012-2017.године мај 2019. 

 

Научни радови и пројекти:  

 

[1] Нацрт EIA 2007 Шема регионалног управљања комуналним отпадом 

„Дубоко“Volume I–Не-Технички резиме, Београд , стр.11-12 мај 2019. 

[2] Нацрт EIA 2007 Шема регионалног управљања комуналним отпадом „Дубоко“ 

Volume I–Не-Технички резиме, Београд , стр.13 мај 2019. 

[3] Нацрт EIA 2007 Шема регионалног управљања комуналним отпадом „Дубоко“ 

Volume I–Не-Технички резиме, Београд , стр.14 мај 2019. 

[4] Нацрт EIA 2007 Шема регионалног управљања комуналним отпадом „Дубоко“ 

Volume I–Не-Технички резиме, Београд , стр.15 мај 2019. 

[5] Нацрт EIA 2007 Шема регионалног управљања комуналним отпадом „Дубоко“ 

Volume I–Не-Технички резиме, Београд , стр.18 мај 2019. 
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[2] https://www.photoshop.com 

[3]https://products.office.com 

[4] https://www.google.com/maps 

[5] https://mapstyle.withgoogle.com 

[6] https://www.blender.org 

[7] https://www.getpaint.net 

[8] https://microsoft-visual-basic.en 

[9] https://www.sketchup.com 

[10] http://www.arcgis.com 

 

Web сајтови: 

 

[1] https://geosrbija.rs 
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[4] http://www.sepa.gov.rs 

[5] https://duboko.rs 
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РАДНО ИСКУСТВО 

 

16.04.2018.-21.01.2019. 

 

Радник на пословима заштите животне средине, против-пожарне заштите и 

безбедности и здравља на раду/Привредно друштво Дринско-Лимске хидроелектране 

(Перућац)/Г.П.У.У.У. ,,Темељ“ Д.О.О. Бајина Башта.  

 

28.10.2017.-15.04.2018. 

 

Радник на стручном оспособљавању и усавршавању на пословима заштите животне 

средине /Pinguin BB сервис рачунара и електронске опреме Бајина Башта. 

 

01.10.2011.-23.03.2018. 

 

Председник удружења грађана ,,Ендемика“ Бајина Башта. 

 

01.08.2014. – 01.04.2015. 

 

Прецизни механичар за оптичко-електронске уређаје и нишанске справе/ Министарство 

одбране војска Републике Србије. 

 

15.04.2015. – 05.05.2015. 

 

EVS волонтер на пословима заштите животне средине, против-пожарне заштите и 

безбедности и здравља на раду Република Словенија/Младински центар Кршко. 

01.12.2016. – 31.05.2017. 

 

Радник на специјализацији и стручнoм усавршавању из области заштите животне 

средине, против-пожарне заштите и безбедности и здравља на раду/Привредно друштво 

Дринско-Лимске хидроелектране Бајина Башта (Перућац).  

 

30.05.2013. – 01.10.2013.  

 

Руководилац на пословима заштите животне средине и координатор акције чишћења и 

уклањања дивљих депонија на територији општине Бајина Башта/Општинска управа 

Бајина Башта. 

 

ЕДУКАЦИЈА  

 

01.09.1996. – 31.12.2000. 
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Четири разреда основне школе I Степен Основна школа Рајак Павићевић Бајина Башта 

Република Србија. 

 

31.12. 2000. – 10.06.2004. 

 

Четири разреда основне школе II Степен Основна школа Рајак Павићевић Бајина Башта 

Република Србија. 

 

01.12.2004. – 22.05.2008.   

 

Туристички техничар IV Степен - ССС Средња Техничка школа Бајина Башта 

Република Србија. 

 

04.08.2008. – 01.06.2011. 

 

Аналитичар заштите животне средине VI-1 Факултет за примењену екологију Футура 

Универзитет Сингидунум Београд Република Србија. 

 

01.10.2011. – 23.08.2012. 

 

Дипломирани аналитичар заштите животне средине VII-1а Факултет за примењену 

екологију Футура Универзитет Сингидунум Београд Република Србија. 

 

29.11.2011. – 26.11.2012. 

 

Специјалиста струковни инжењер Безбедности и здравља на раду VI-2 Висока-

пословно техничка школа струковних студија Ужице Универзитет Крагујевац 

Република Србија. 

 

01.08.2016.– 06.12.2016. 

 

Предузетничка академија Serbian venture network Покрени се за посао Београд 

Република Србија. 

 

21.10.2017.- 15.11.2017. 

 

Академија Hores програм обуке у сектору хране и пића (F&B) Кувар Београд Република 

Србија. 

 

20.19.2017. – 05.04.2019. 
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Мастер специјалиста струковни инжењер Безбедности и здравља на раду VII-2 Висока 

пословно техничка школа струковних студија Ужице Универзитет Крагујевац 

Република Србија. 

 

29.11.2017.– 05.07.2019. 

 

Мастер аналитичар заштите животне средине VII-2 Факултет за примењену екологију 

Футура Универзитет Метрополитан Београд Република Србија. 

 

СПИСАКНАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА 

 

1. PROBLEM NEDOVOLJNOG ISKORIŠĆAVANJA BIOMASE U POLJOPRIVREDI I  

PRIKAZ  METODOLOGIJE RADA DOBIJANJEM POLJOPRIVREDNE  BIOMASE U 

REPUBLICI SRBIJI Aleksandar Rakić1-Momir Milovanović2, Bihać, Konferencija o 

šumskim i poljoprivrednim požarima godina 1, broj 1 (2014.), ISSN2490-2233, april 

2014. 

2. UTICAJ ŠUMSKIH I POLJOPRIVREDNIH POŽARA NA ZAŠTITU ŽIVOTNE 

SREDINE I EKOSISTEM UŽICKOG KRAJA Momir Milovanović1 – Aleksandar 

Rakić2, Bihać, Konferencija o šumskim i poljoprivrednim požarima godina 1, broj 1 

(2014.), ISSN2490-2233, april 2014. 

3. ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE TOPLOTNE I ELEKTRIČNE 

ENERGIJE IZ KOMUNALNOG  ČVRSTOG OTPADA U CENTRU ZA SELEKCIJU 

OTPADA ,,DUBOKO" UŽICE Momir Milovаnović1 – Jovаn Đuković2 - Zorаnkа 

Mаlešević3 – Aleksаndаr Rаkić4 , IV INTERNATIONAL CONGRESS “ENGINEERING, 

ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY” March 04th-

06th, 2015. Jahorina Mountain, Bosnia and Herzegovina. 

4. UTICAJ KATJONSKOG SKROBA I POLIETILENIMINA NA ZADRŽAVANJE 

PUNILA U RECIKLAŽI PAPIRA Zoranka Malešević1, Momir Milovanović2, Aleksandar 

Rakić3, Milica Đeković-Šević4, IV INTERNATIONAL CONGRESS “ENGINEERING, 

ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY” March 04th-

06th, 2015. Jahorina Mountain, Bosnia and Herzegovina. 

5. Z. Malešević1, M. Milovanović2, A. Rakić3, M. Đeković-Šević4,K.Malešević5, 

RESEARCH OPPORTUNITIES OBTAINING OF LANDFILL GAS AT THE 

REGIONAL SANITARY LANDFILL "DUBOKO" UŽICE, Ecologica, Vol. 22, No. 80, 

2015. 

6. ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI RAZVOJA INTEGRALNOG KATASTRA DIVLJIH 

DEPONIJA NA TERITORIJI OPŠTINE BAJINA BAŠTA Rakić Aleksandar1; 

Milovanović Momir2; Malešević Zoranka3, Hotel Mona Zlatibor, Treće savetovanje iz 

oblasti „ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ -ENERGETIKA I 

RUDARSTVO 2015”, mart 2015. godine na Zlatiboru.ISBN: 978-86-80809-96-0. 

7. Sanja Stankov1, Aleksandar Rakić2, Jasmina Bajić3: “Značaj interneta kao medija 

marketinških komunikacija i njihov uticaj na kreiranje strategije poslovanja”, “The 

importance of the internet as the medium of marketing communications and their impact 

on the creation of business strategy”. Međunarodna naučna konferencija, Mediji i 

ekonomija “Etika u medijima i poslovanju”, (MES 2016) Visoka škola “Banja Luka 

college”, 15. Septembra 2016. ISBN 978-99938-1-290-6 (Besjeda), COBISS.RS-ID 

6101784. (M33). 
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8. Slađana Borić1, Aleksandar Rakić2, Sanja Stankov3, Jasna Tolmač4: “Importance of 

environmental work through adequate industrial plant”, “Značaj zaštite životne sredine 

kroz adekvatan rad industrijskih postrojenja”. Međunarodini naučno-stručni skup 

industrijsko inženjerstvo i zaštita životne sredine 2016 (IIZS). (M33). 

9. Sanja Stankov1, Aleksandar Rakić2, Slađana Borić3, Jasna Tolmač4: "Improving the 

awareness of people about the importance of the safe use of pesticides", "Unapređivanje 

svesti ljudi o značaju bezbednog korišćenja sredstava za zaštitu bilja". Međunarodini 

naučno-stručni skup industrijsko inženjerstvo i zaštita životne sredine 2016 (IIZS). (M33). 

10. Stankov Sanja1, Borić Slađana2, Tolmač Dragiša3, Rakić Aleksandar4, „Management of 

business processes“, International Conference on Applied Internet and Information 

Technologies AIIT, 05. October 2017. (M33). 

11. Stankov Sanja1, Borić Slađana2, Prof. dr. Tolmač Dragiša3, Rakić Aleksandar4, „Internet 

marketing - Start by asking questions“, International Conference on Applied Internet and 

Information Technologies AIIT, 05. October 2017. (M33). 

12. Stankov Sanja1, Rakić Aleksandar2, „Reduction of rights on dignified work in Serbia“, VII 

INTERNATIONAL CONFERENCE INDUSTRIAL ENGINEERING AND 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 2017, 12 – 13. October 2017. (M33). 

13. Stankov Sanja1, Tolmač Jasna2, Tolmač Dragiša3, Rakić Aleksandar4, „Safety and health 

work in the Republic of Serbia“, VII INTERNATIONAL CONFERENCE INDUSTRIAL 

ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 2017, 12 – 13. October 

2017. (M33). 

14. Stankov Sanja1, Rakić Aleksandar2, Bajić Jasmina3: „Ownership structure and media 

control in Serbia“, MES 2017, Međunarodna naučna konferencija, Mediji i ekonomija, 

International Scientific Conference Media and Economy, 15 septembar, 2017. Strane: 107 

- 111. ISBN 978--99938-1-323-1, COBISS.RS-ID 6752280 (M33). 

15. Stankov Sanja1, Rakić Aleksandar2, Bajić Jasmina3: „Developing critical consciousness to 

assigning questions - Always examine’s all in life. - Why?“, MES 2017, Međunarodna 

naučna konferencija, Mediji i ekonomija, International Scientific Conference Media and 

Economy, 15 septembar, 2017. Strane: 241 - 247. ISBN 978-99938-1-323-1, COBISS.RS-

ID 6752280 (M33). 

16. Stankov Sanja1, Rakić Aleksandar2, MEDIA AND THEIR IMPACT ON THE WORK OF 

STATE INSPECTION'S IN THE REPUBLIC OF SERBIA MES 2018, Međunarodna 

naučna konferencija, Mediji i ekonomija, International Scientific Conference Media and 

Economy, 14 septembar, 2018. 

17. Stankov Sanja1, Rakić Aleksandar2, INFLUENCE'S OF THE MEDIA AND MOBBING 

ON EMPLOYEES IN THE REPUBLIC OF SERBIAMES 2018, Međunarodna naučna 

konferencija, Mediji i ekonomija, International Scientific Conference Media and 

Economy, 14 septembar, 2018. 

 

Пројекти 

 

01.04.2012.-31.04.2012 

 

Израда I фазе Интегралног катастра загађивача Општина Бајина Башта, (руководилац 

пројекта) реализована прва фаза пројекта за Општинску управу Бајина Башта. 

 

01.04.2013.-31.04.2013 
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Израда II фазе Интегралног катастра загађивача Општина Бајина Башта, (руководилац 

пројекта) реализована друга фаза пројекта за Општинску управу Бајина Башта. 

 

01.02.2014-31.9.2014 

 

Кампања јавног заговарања организација цивилног друштва за одрживо коришћење 

природних ресурса у Југозападној Србији Етнар пројекат I фаза учесник на пројекту у 

формализацији и прикупљању информација о водним ресурсима, биљним и 

животињским врстама, заштићеним природним добрима на територији општине Бајина 

Башта. 

 

16.10.2014-23.04.2015 

 

Кампања јавног заговарања организација цивилног друштва за одрживо коришћење 

природних ресурса у Југозападној Србији Етнар пројекат II фаза учесник на пројекту у 

формализацији и прикупљању информација о водним ресурсима, биљним и 

животињским врстама, заштићеним природним добрима на територији општине Бајина 

Башта. 

 

ОСТАЛЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Комуникационе вештине 

 

Млад, духовит, амбициозан, спретан, активан, проактиван, мобилан, информисан, 

флексибилан тражи више од себејер зна да може спреман да се даље усавршава да се 

стручно ангажује вољан да се запосли и да напредује у струци. 

 

Организационе / руководеће вештине 

 

Предузетнички дух у мом случају огледа се у примени флексибилности и адаптивности 

да уложим мотивисаност кроз јаку упорност за константан рад на свом послу а све у 

циљу остваривања радних циљева. 

Пословне вештине  

 

Пословни изазов је јако битан јер се сусрећем са њим у свакодневном животу делујем 

аналитичким приступом кроз примену стечених знања и метода на послу и терену. 

 

Информатичка писменост 

 

Pад на рачунару у софтверским програмима: 
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(Arc map, Map info, Microsoft Word, Microsoft Excell, Microsoft Powerpoint, Microsoft 

Acess, Photoshop, Corel Draw, Linear programming, Gis). 

 

Познавање страних језика 

 

Остали језици: 

 

Енглески језик:                B1        A1      A2    A1   B2 

Руски језик:                      B2        A2      A1    A1   B2 

 

Остале вештине 

 

Возачка дозвола:  

 

 

Активан возач од 2008. године AM, B1, B, BE, C1, C, F, M, 

 

 

Сертификати, дипломе, уверења и потврде 

 

− Certificate for Tools for Social davelopment Врњачка бања; 

− Уверење о завршеном курсу из прве помоћи ЕПС Београд, 

− Certificate of participation of the basic course in Neuro-linguistic Programming Your 

Unlimited Powers; 

− Certificate of the project Global School of Entrepreneuship MEF Beograd; 

− Сертификат за учешће на конференцији Нови лидери Народна банка Србије 

Београд; 

− Диплома за учешће на трци 100км Маратон Маратона Ада циганлија Београд; 

− Диплома ултра трке самопреживљавања на 12 сати и 24 сата Ушће Нови Београд; 

− Сертификат за учествовање на 1.онлине међународној конференцији о шумским и 

пољопривредним пожарима као једном од битних узрочника климатских промена 

Бихаћ; 

− Сертификат за похађање друге зимске школе за пољопривреднике Пољопривредна 

школа Пожега; 

− Сертификат за успешно завршену дводневну обуку из Органске пољопривредне 

производње Пољопривредни факултет Униврзитет у Београду; 

− Сертификат за похађање тренинга Сировинска ефикасност и чистија производња 

Ужице; 

− Certificate of training Think Green Start up Бајина Башта; 

− Уверење о завршеном курсу обуци за руковање ватреним оружјем-пиштољ Бајина 

Башта; 

− Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара Ужице; 

− Потврда за учешће и успешно завршен програм Предузетничке академије Београд; 
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− Сертификат обучености у сектору хране и пића (F&B)  Кувар Академија Хорес 

Београд; 

− Стручни испит из Безбедности и здравља на раду. 

 

Остало: 

 

− Сликарство израда слика у акварел формату; 

− Фотографисање прављење дигиталних фотографија са пратећом опремом; 

− Израда сувенира од природно еколошко здравих материјала; 

− Оријентиринг такмичење у оријентацији у простору; 

− Вожња кајака, бициклизам, планинарење, пливаање; 

− Ултрамаратони такмичење трке издржљивости на 12h и 24h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У  Београду        м.д.п                                             Александар Ракић__________

 ________________ 


