
 

 

 

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) и члана 

17. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 

– УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), 

 

Влада усваја 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

ЗА ПЕРИОД 2022 – 2024. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

ЗА ПЕРИОД 2022 - 2031. ГОДИНЕ 

 

 

I. УВОД 

 

Акциони план за период 2022 – 2024. године за спровођење Програма управљања отпадом у Републици Србији за 

период 2022 - 2031. године (у даљем тексту: Акциони план) je документ јавне политике који се усваја ради 

операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Програмом управљања отпадом у Републици 

Србији за период 2022 - 2031. године („Службени гласник РС”, број 12/22 - у даљем тексту: Програм).  

 

Програм је израђен је у складу са Законом о планском систему Републике Србије, Законом о управљању отпадом 

(,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) и пратећим подзаконским актима. Чланом 14. Закона о 

планском систему Републике Србије прописано је да се остваривање циљева Програма планира и прати посредством 

акционог плана за спровођење програма. У складу с тим, министарство надлежно за послове заштите животне средине (у 

даљем тексту: Министарство) је координирало израду Предлога акционог плана. 

 

Општи циљ Програма је развијање одрживог система управљања отпадом у сврху очувања ресурса и смањења 

негативних утицаја на животну средину, здравље људи и деградацију простора, док су као посебни циљеви истакнути: 

 

1. Посебан циљ 1: Унапређен систем управљања комуналним отпадом кроз повећану стопу рециклаже, смањено 

одлагање биоразградивог отпада на депоније и смањено одлагање отпада на несанитарне депоније; 

2. Посебан циљ 2: Успостављен систем одрживог управљања опасним и индустријским отпадом; 
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3. Посебан циљ 3: Повећана стопа сакупљања, поновне употребе и рециклаже посебних токова отпада и ефикасније 

коришћење ресурса; 

4. Посебан циљ 4: Ојачан капацитет институција у области управљања отпадом и усклађена регулатива са прописима 

ЕУ. 

 

Акционим планом су обухваћене измене назива и вредности одређених показатеља на нивоу посебних циљева и мера 

Програма, у складу са следећим напоменама: 

 

1. За Посебан циљ 1: Унапређен систем управљања комуналним отпадом кроз повећану стопу рециклаже, смањено 

одлагање биоразградивог отпада на депоније и смањено одлагање отпада на несанитарне депоније – назив, почетне 

и циљане вредности показатеља на нивоу посебног циља (показатељи исхода) су прилагођени изменама и допунама 

Оквирне директиве о отпаду Европске уније, односно Имплементационе одлуке Комисије (ЕУ) која утврђује правила 

за израчунавање, проверу и извештавање података о отпаду у складу са Оквирном директивом о отпаду; 

2. За Меру 1.2: Унапређење система за одвојено сакупљање и рециклажу комуналног отпада – циљана вредност за 

показатељ Стопа рециклаже папира и картона у последњој години Програма (2031.) је према расположивим 

званичним подацима већ достигнута, тако да ће за наредну ревизију Програма и израду акционог плана за следећи 

период бити размотрена нова циљана вредност; 

3. За Посебан циљ 3: Повећана стопа рециклаже посебних токова отпада и ефикасније коришћење ресурса – почетна 

вредност за показатељ Степен рециклаже амбалажног отпада се односи на нову методологију коју ће Агенција за 

заштиту животне средине примењивати од 2023. године, а како би била усклађена са циљаним вредностима у 

наредним годинама (чија ће реализација бити праћена по новој методологији), односно циљаном вредношћу у 

последњој години Програма (у складу са табелом 7.1 у Програму). 

 

На основу резултата спроведених активности, а пре истека Акционог плана, започеће се са процесом израде наредног 

акционог плана који ће са реализованим активностима из Акционог плана наставити даље активности за реализацију општег 

и посебних циљева на нивоу Програма. 
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II.  КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС 

 

Предлагач Акционог плана је Министарство, уз учешће радне групе која је радила на изради Предлога програма и 

релевантних сектора унутар министарства који су задужени за одређене области које су део Акционог плана, као и додатно 

ангажовање експертских тимова. Консултативни процес је организован и са институцијама које имају најзначајнију улогу у 

спровођењу мера и активности из Акционог плана, укључујући Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

и Агенцију за заштиту животне средине. Јавно представљање Предлога акционог плана је одржано путем Webex платформе 

8. априла 2022. године, уз могућност да заинтересоване стране доставе писане коментаре на предлог документа. Укупно је 

достављено 58 коментара од стране 11 заинтересованих страна, од чега су на основу седам прихваћених коментара унете 

измене у текст Предлога акционог плана. 

 

III. МЕХАНИЗМИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 

Министарство је орган надлежан за координацију и спровођење Акционог плана. Механизми за спровођење Акционог 

плана засновани су на мерљивом праћењу ефеката на основу индикатора који су дати Програмом и Акционим планом. 

Акционим планом се дефинишу мере, активности, одговорне институције и партнери, показатељи резултата - индикатори, 

рокови, финансијска средства и њихови извори. Акциони план дефинише мере које се могу поделити на регулаторне, 

подстицајне, информативно-едукативне, институционално-управљачко-организационе и мере које дају могућност 

обезбеђења добара и пружања услуга од стране носилаца конкретних активности. 

  

Оствареност резултата на нивоу општег и посебних циљева Програма, као и мера из Акционог плана се мери и 

исказује на квантитативан или квалитативан начин, помоћу индикатора. Извештај о напретку у спровођењу Акционог плана 

припрема Министарство, сагласно члану 43. став 1. Закона о планском систему Републике Србије. 

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Реализација Акционог плана, као и Програма у целости, изискује значајна финансијска средства. Део средстава је 

обезбеђен Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), а део из других извора, 

укључујући средства донатора, пројектне зајмове и друге међународне изворе финансирања.  
 

За реализацију активности из Акционог плана у 2023. и 2024. години, предвиђена су средства у наведеним укупним 

очекиваним износима, у лимиту следећих буџетских корисника: 
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 Министарство заштите животне средине, средства из буџета: 4.494.351.000 динара у 2023. години и 4.599.335.000 

динара у 2024. години; ИПА донаторска средства: 215.424.000 динара у 2023. години и 216.000.000 динара у 2024. 

години;  

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, средства из кредита - програм „Чиста Србијаˮ: 

9.278.213.000 динара у 2023. години и 10.781.672.000 динара у 2024. години; средства из кредита - Немачка развојна 

банка (KfW): 1.380.000.000 динара у 2023. години и 1.560.000.000 динара у 2024. години.  

 

 

 
Документ јавне политике: Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 - 2031. године 

Акциони план: Акциони план за период 2022 – 2024. године за спровођење Програма управљања отпадом у Републици Србији за 

период 2022 - 2031. године 

Предлагач: Министарство заштите животне средине (МЗЖС) 

Координација и извештавање: МЗЖС 

 

 

ОПШТИ ЦИЉ: РАЗВИЈАЊЕ ОДРЖИВОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У СВРХУ ОЧУВАЊА РЕСУРСА И СМАЊЕЊА 

НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ДЕГРАДАЦИЈУ ПРОСТОРА 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МЗЖС 

Показатељ(и) на нивоу општег циља 

(показатељ ефекта) 

Јединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

последњој 

години АП 

Последња 

година 

важења 

АП 

Циљана 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Степен комуналног отпада који се 

одлаже на несанитарне депоније у 

односу на укупну количину 

генерисаног комуналног отпада 

% Годишњи Извештај о стању 

животне средине у Републици 

Србији (АЗЖС) 

81 2020. 56 2024. 17,8 

Степен збринутог опасног отпада у 

односу на укупну количину 

генерисаног опасног отпада 

% Годишњи Извештај о стању 

животне средине у Републици 

Србији (АЗЖС) 

40 2020. 40 2024. 80 
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ПОСЕБАН ЦИЉ 1: УНАПРЕЂЕН СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ КРОЗ ПОВЕЋАНУ СТОПУ РЕЦИКЛАЖЕ, 

СМАЊЕНО ОДЛАГАЊЕ БИОРАЗГРАДИВОГ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈЕ И СМАЊЕНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА НЕСАНИТАРНЕ 

ДЕПОНИЈЕ 

Институција одговорна за координацију и извештавање: МЗЖС 

Показатељ(и) на нивоу посебног 

циља (показатељ исхода) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Стопа припреме за поновну 

употребу и рециклажу комуналног 

отпада 

% Годишњи 

Извештај о 

управљању 

отпадом у 

Републици  

Србији (АЗЖС) 

15,5 2020. 15,5 17 18 35 

 

 

МЕРА 1.1: ПРОШИРЕЊЕ ОБУХВАТА САКУПЉАЊА НА 100% 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: ОДПУ 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:   

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Просечан обухват прикупљања 

отпада 

% Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

86,4 2020. 87 88 89 100 



  

6 

 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

 

Извор финансирања мере1 Веза са програмским 

буџетом2 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

буџетска средства МЗЖС, 0406-5003 360.000 300.000 300.000 

средства из кредита - Немачка развојна банка 

(KfW) / дефинисано у оквиру Активности 1.4.7 

МГСИ, 0702-5047  - - - 

  

Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања3 

Веза са 

програмским 

буџетом4 

Укупна процењена финансијска средства 

у 000 дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

1.1.1: Набавка 

опреме за 

сакупљање и 

рециклажу отпада у 

циљу јачања 

капацитета 

јединица локалне 

самоуправе 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

буџетска средства МЗЖС, 0406-

5003 

360.000 300.000 300.000 

1.1.2: Набавка 

опреме за 

сакупљање отпада 

у оквиру програма 

МГСИ МЗЖС, АПВ, 

ЈЛС 

2024. средства из кредита 

- Немачка развојна 

банка (KfW) / 

дефинисано у 

МГСИ, 0702-

5047 

- - - 

                                                 
1 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
2 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
3 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
4 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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интегрисаног 

управљања чврстим 

отпадом у РУО 

Крушевац, Врање и 

Вршац 

оквиру Активности 

1.4.7 

 

МЕРА 1.2: УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: ОДПУ 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:   

Показатељ(и) на нивоу 

мере (показатељ 

резултата) 

Jединица 

мере 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Степен одвојено 

сакупљеног комуналног 

отпада 

% Годишњи 

Извештај о 

стању 

животне 

средине у 

Републици 

Србији 

(АЗЖС) 

16,4 2020. 16,4 18 19 - 

Стопа рециклаже папира и 

картона 

% Годишњи 

Извештај о 

стању 

животне 

средине у 

Републици 

Србији 

(АЗЖС) 

49,8 2020. 52 53 55 - 
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Извор финансирања мере5 Веза са програмским 

буџетом6 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

буџетска средства МЗЖС, 0406-7069 51.840 30.016 - 

ИПА МЗЖС, 0406-7069 293.760 215.424 - 

средства из кредита – ЕБРД / дефинисано у 

оквиру Мере 1.4 

МЗЖС, 0407-4002 - - - 

  

Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања7 

Веза са 

програмским 

буџетом8 

Укупна процењена финансијска средства 

у 000 дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

1.2.1: Увођење 

примарне 

сепарације у четири 

региона за 

управљање 

отпадом (Дубоко, 

Пирот, Срем-Мачва 

и Панчево) – 

набавка опреме 

МЗЖС МЕИ, МФ, 

АПВ, ЈЛС 

4. квартал 

2023. 

буџетска средства 

 

ИПА 

МЗЖС, 0406-

7069 

51.840 

 

293.760 

30.016 

 

215.424 

- 

1.2.2: Увођење 

примарне 

сепарације отпада у 

регионима за 

управљање 

отпадом у оквиру 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 2024. средства из 

кредита – ЕБРД / 

дефинисано у 

оквиру Мере 1.4 

МЗЖС, 0407-

4002 

- - - 

                                                 
5 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
6 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
7 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
8 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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ЕБРД / АФД 

програма  

 

МЕРА 1.3: УСПОСТАВЉАЊЕ ОДВОЈЕНОГ САКУПЉАЊА БИОРАЗГРАДИВОГ ОТПАДА РАДИ СМАЊЕЊА ЊЕГОВОГ ОДЛАГАЊА 

НА ДЕПОНИЈЕ 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: ОДПУ 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:   

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Стопа рециклаже биоотпада % Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

1 2020. 1 1 1 40 

 

Извор финансирања мере9 Веза са програмским 

буџетом10 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

буџетска средства / редовна издвајања МЗЖС, 0404-0004 - - - 

  

Назив активности Oргани 

партнери у 

Укупна процењена финансијска средства у 

000 дин 

                                                 
9 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
10 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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Орган који 

спроводи 

активност 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања11 

Веза са 

програмским 

буџетом12 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

1.3.1: Реализација 

припремних 

активности за 

пројекат 

управљања 

биоразградивим 

(зеленим) отпадом 

у пет региона 

(Дубоко, Пирот, 

Срем-Мачва, 

Суботица и 

Панчево) 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал  

2024. 

буџетска 

средства / 

редовна 

издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

 

МЕРА 1.4: УСПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА СА САНИТАРНИМ ДЕПОНИЈАМА 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: ОДПУ 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:   

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Стопа биоразградивог отпада 

одложеног на депоније у односу 

на количину из 2008. 

% Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

87 2020. 87 87 80 60 

                                                 
11 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
12 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

 

Извор финансирања мере13 Веза са програмским 

буџетом14 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

буџетска средства МЗЖС, 0407-4001 

 

МЗЖС, 0406-0005 

- 

 

400.000 

30.000 

 

380.000 

30.000 

 

380.000 

средства из кредита - ЕБРД МЗЖС, 0407-4002 1.000.000 - - 

средства из кредита - програм „Чиста Србијаˮ МГСИ, 0702-5070 250.000 9.278.213 10.781.672 

средства из кредита - Немачка развојна банка 

(KfW) 

МГСИ, 0702-5047 120.000 1.380.000 1.560.000 

  

Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања15 

Веза са 

програмским 

буџетом16 

Укупна процењена финансијска средства у 

000 дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

1.4.1: Припрема 

техничке 

документације и 

почетак извођења 

радова за пројекат 

РЦУО Крагујевац 

МГСИ МЗЖС, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

средства из 

кредита НР Кине 

– програм 

„Чиста Србијаˮ 

МГСИ, 0702-

5070 

- 1.450.212 1.776.837 

1.4.2: Припрема 

техничке 

МГСИ МЗЖС, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

средства из 

кредита НР Кине 

МГСИ, 0702-

5070 

- 2.537.872 3.219.581 

                                                 
13 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
14 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
15 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
16 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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документације и 

почетак извођења 

радова за пројекат 

постројења за 

производњу 

електричне енергије 

из нерециклабилног 

отпада – 

термовалоризатора у 

Крагујевцу 

– програм 

„Чиста Србијаˮ 

1.4.3: Припрема 

техничке 

документације и 

почетак извођења 

радова за пројекат 

РЦУО Ниш 

МГСИ МЗЖС, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

средства из 

кредита НР Кине 

– програм 

„Чиста Србијаˮ 

МГСИ, 0702-

5070 

- 1.107.122 1.356.474 

1.4.4: Припрема 

техничке 

документације и 

почетак извођења 

радова за пројекат 

постројења за 

производњу 

електричне енергије 

из нерециклабилног 

отпада – 

термовалоризатора у 

Нишу 

МГСИ МЗЖС, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

средства из 

кредита НР Кине 

– програм 

„Чиста Србијаˮ 

МГСИ, 0702-

5070 

- 2.583.284 3.165.105 

1.4.5: Припрема 

техничке 

документације и 

почетак извођења 

радова за пројекат 

РЦУО Панчево 

МГСИ МЗЖС, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

средства из 

кредита НР Кине 

– програм 

„Чиста Србијаˮ 

МГСИ, 0702-

5070 

130.000 431.592 334.836 
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1.4.6: Припрема 

техничке 

документације и 

почетак извођења 

радова за пројекат 

РЦУО Краљево 

МГСИ МЗЖС, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

средства из 

кредита НР Кине 

– програм 

„Чиста Србијаˮ 

МГСИ, 0702-

5070 

120.000 1.168.131 928.839 

1.4.7: Реализација 

Програма 

интегрисаног 

управљања чврстим 

отпадом у 

Крушевцу, Врању и 

Вршцу 

МГСИ МЗЖС, АПВ, 

ЈЛС 

4. квартал 

2024. 

средства из 

кредита - 

Немачка 

развојна банка 

(KfW) 

МГСИ, 0702-

5047 

120.000 1.380.000 1.560.000 

1.4.8: Извођење 

радова у оквиру 

пројекта РЦУО 

Колубара (Ваљево), 

као део ЕБРД/АФД 

програма 

МЗЖС ЈЛС 4. квартал 

2024. 

Процењена 

финансијска 

средства из 

ЕБРД кредита су 

приказана 

укупно на нивоу 

мере 

МЗЖС, 0407-

4002 

- - - 

1.4.9: Извођење 

радова у оквиру 

пројекта РЦУО 

Нова Варош, као део 

ЕБРД/АФД 

програма 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

Процењена 

финансијска 

средства из 

ЕБРД кредита су 

приказана 

укупно на нивоу 

мере 

МЗЖС, 0407-

4002 

- - - 

1.4.10: Извођење 

радова у оквиру 

пројекта РЦУО 

Пирот, као део 

ЕБРД/АФД 

програма 

МЗЖС ЈЛС 4. квартал 

2024. 

Процењена 

финансијска 

средства из 

ЕБРД кредита су 

приказана 

укупно на нивоу 

мере 

МЗЖС, 0407-

4002 

- - - 
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1.4.11: Извођење 

радова у оквиру 

пројекта РЦУО 

Пожаревац, као део 

ЕБРД/АФД 

програма 

МЗЖС ЈЛС 4. квартал 

2024. 

Процењена 

финансијска 

средства из 

ЕБРД кредита су 

приказана 

укупно на нивоу 

мере 

МЗЖС, 0407-

4002 

- - - 

1.4.12: Извођење 

радова у оквиру 

пројекта РЦУО 

Сомбор, као део 

ЕБРД/АФД 

програма 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

Процењена 

финансијска 

средства из 

ЕБРД кредита су 

приказана 

укупно на нивоу 

мере 

МЗЖС, 0407-

4002 

- - - 

1.4.13: Извођење 

радова у оквиру 

пројекта РЦУО 

Сремска Митровица 

(изградња нових 

ћелија депоније), 

као део ЕБРД/АФД 

програма 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

Процењена 

финансијска 

средства из 

ЕБРД кредита су 

приказана 

укупно на нивоу 

мере 

МЗЖС, 0407-

4002 

- - - 

1.4.14: Извођење 

радова у оквиру 

пројекта РЦУО 

Ужице (Дубоко), као 

део ЕБРД/АФД 

програма 

МЗЖС ЈЛС 4. квартал 

2024. 

Процењена 

финансијска 

средства из 

ЕБРД кредита су 

приказана 

укупно на нивоу 

мере 

МЗЖС, 0407-

4002 

- - - 

1.4.15: Подршка 

јединицама локалне 

самоуправе за 

припрему техничке 

документације 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

буџетска 

средства 

МЗЖС, 0407-

4001 

- 30.000 30.000 
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1.4.16: Подршка 

јединицама локалне 

самоуправе за 

реализацију 

пројеката изградње 

система управљања 

отпадом и трансфер 

станица 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

буџетска 

средства 

МЗЖС, 0406-

0005 

400.000 380.000 380.000 

 

МЕРА 1.5: УВОЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРОМЕНА У СЕКТОРУ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ 

ОТПАДОМ 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: П 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:   

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Успостављен систем тарифа по 

принципу плати-колико-бациш 

да/не Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

не 2020. - - - да 

Уведена накнада за одлагање 

отпада на несанитарне депоније  

да/не Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

не 2020. - - - да 
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Завршене припремне активности 

за подршку реформи сектора 

управљања отпадом 

да/не Извештаји 

МЗЖС 

не 2020. не не да да 

 

Извор финансирања мере17 Веза са програмским 

буџетом18 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

буџетска средства МЗЖС, 0407-0003 3.000.000 2.600.000 2.600.000 

буџетска средства / редовна издвајања МЗЖС, 0404-0004 - - - 

  

Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор финансирања19 Веза са 

програмским 

буџетом20 

Укупна процењена финансијска 

средства у 000 дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

1.5.1: Реализација 

припремних активности 

за пројекат техничке 

подршке за реформу 

сектора управљања 

отпадом (укључујући  

дефинисање економских 

инструмената и увођење 

депозитног система за 

амбалажу) 

МЗЖС МЕИ, МФ 4. квартал 

2022. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

1.5.2: Субвенције 

предузећима за 

подстицање поновне 

МЗЖС - 4. квартал 

2024. 

буџетска средства МЗЖС, 0407-

0003 

3.000.000 2.600.000 2.600.000 

                                                 
17 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
18 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
19 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
20 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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употребе и 

искоришћавања отпада 

као секундарне 

сировине, или за 

добијање енергије, као и 

подстицање производње 

биоразградивих кеса 

 

МЕРА 1.6: ЗАТВАРАЊЕ И САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ НЕСАНИТАРНИХ ДЕПОНИЈА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: ОДПУ 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:   

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Степен затворених несанитарних 

депонија 

% Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

0 2020. 5 7 9 80 

 

Извор финансирања мере21 Веза са програмским 

буџетом22 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

буџетска средства МЗЖС, 0406-0004 203.037 250.000 385.000 

                                                 
21 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
22 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор финансирања23 Веза са 

програмским 

буџетом24 

Укупна процењена 

финансијска средства у 000 

дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

1.6.1: Подршка 

јединицама локалне 

самоуправе за санацију и 

затварање несанитарних 

депонија 

МЗЖС ЈЛС, АПВ 4. квартал  

2024. 

буџетска средства МЗЖС, 0406-

0004 

203.037 250.000 385.000 

 

МЕРА 1.7: СПРОВОЂЕЊЕ ИНФОРМАТИВНЕ КАМПАЊЕ О СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НАМЕЊЕНЕ 

ГРАЂАНИМА 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: ИЕ 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:   

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Број спроведених 

информативних кампања о 

систему управљања комуналним 

отпадом намењених грађанима 

број Извештаји 

МЗЖС, 

аутономне 

покрајине и 

јединица 

0 2020. 1 1 2 30 

                                                 
23 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
24 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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локалне 

самоуправе 

 

Извор финансирања мере25 Веза са програмским 

буџетом26 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

буџетска средства / дефинисано у оквиру 

Активности 1.2.1 

МЗЖС, 0406-7069 - - - 

ИПА / дефинисано у оквиру Активности 1.2.1 

 

ИПА / дефинисано у оквиру Активности 4.2.1  

МЗЖС, 0406-7069 

 

МЗЖС, 0406-7086 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

  

Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања27 

Веза са 

програмским 

буџетом28 

Укупна процењена финансијска средства 

у 000 дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

1.7.1: Информативна 

кампања у оквиру 

пројекта јачања 

капацитета за 

управљање отпадом 

у РУО Нови Сад 

(Активност 4.2.1) 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

ИПA / дефинисано у 

оквиру Активности 

4.2.1 

МЗЖС, 0406-

7086 

- 

 

- - 

 

1.7.2: Информативна 

кампања у оквиру 

пројекта за увођење 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал 

2023. 

буџетска средства / 

дефинисано у 

МЗЖС, 0406-

7069 

- - - 

                                                 
25 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
26 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
27 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
28 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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примарне сепарације 

у четири региона за 

управљање отпадом 

- Дубоко, Пирот, 

Срем-Мачва и 

Панчево (Активност 

1.2.1) 

оквиру активности 

1.2.1 

 

ИПА / дефинисано у 

оквиру активности 

1.2.1 

   

ПОСЕБАН ЦИЉ 2:   УСПОСТАВЉЕН СИСТЕМ ОДРЖИВОГ УПРАВЉАЊА ОПАСНИМ И ИНДУСТРИЈСКИМ ОТПАДОМ 

 

Институција одговорна за координацију и извештавање: МЗЖС 

Показатељ(и) на нивоу посебног 

циља (показатељ исхода) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Изграђена инфраструктура за 

сакупљање и третман опасног и 

индустријског отпада 

да/не Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

не 2020. - - - да 
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МЕРА 2.1: УСПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖЕ САКУПЉАЊА ОПАСНОГ ОТПАДА ИЗ ДОМАЋИНСТАВА 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: ОДПУ 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:   

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Број изграђених центара за 

сакупљање опасног отпада из 

домаћинстава, укупно 

број Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

0 2020. 18 18 18 151 

Број изграђених регионалних 

складишта опасног отпада из 

домаћинстава 

број Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

0 2020. - - - 26 

 

Извор финансирања мере29 Веза са програмским 

буџетом30 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

                                                 
29 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
30 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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средства из кредита – ЕБРД / дефинисано у 

оквиру Мере 1.4 

МЗЖС, 0407-4002 - - - 

средства из кредита - Немачка развојна банка 

(KfW) / дефинисано у оквиру Активности 

1.4.7 

МГСИ, 0702-5047 - - - 

  

Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања31 

Веза са 

програмским 

буџетом32 

Укупна процењена финансијска средства 

у 000 дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

2.1.1: Изградња 

инфраструктуре за 

сакупљање опасног 

отпада из 

домаћинства у 

оквиру центара за 

сакупљање 

посебних токова 

отпада у 

јединицама локалне 

самоуправе у 

оквиру ЕБРД/АФД 

програма  

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

средства из 

кредита – ЕБРД / 

дефинисано у 

оквиру Мере 1.4 

МЗЖС, 0407-

4002 

- - - 

2.1.2: Изградња 

инфраструктуре за 

сакупљање опасног 

отпада из 

домаћинства у 

оквиру центара за 

сакупљање 

посебних токова 

МГСИ МЗЖС, АПВ, 

ЈЛС 

4. квартал 

2024. 

средства из 

кредита - Немачка 

развојна банка 

(KfW) / 

дефинисано у 

оквиру 

Активности 1.4.7 

МГСИ, 0702-

5047 

- - - 

                                                 
31 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
32 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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отпада у оквиру 

програма 

интегрисаног 

управљања чврстим 

отпадом у РУО 

Крушевац, Врање и 

Вршац, 

финансираног из 

кредита Немачке 

развојне банке 

 

МЕРА 2.2: ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: ОДПУ 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:   

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Број изграђених регионалних 

централних складишта за опасан 

отпад 

број Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

0 2020. - - - 5 

Број изграђених постројења за 

физичко-хемијски третман 

опасног отпада 

број Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

0 2020. - - - 2 
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Број изграђених постројења за 

инсинерацију опасног отпада 

комбинованих са капацитетима 

за припрему горива из токова 

органског опасног отпада 

број Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

0 2020. - - - 1 

Број постројења која врше 

коинсинерацију опасног отпада 

број Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

0 2020. - - - 3 

Број постројења за 

солидификацију муљева 

неорганског опасног отпада 

број Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

0 2020. - - - 1 

Број депонија за неоргански 

опасан индустријски отпад 

број Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

0 2020. - - - 1 

Реализоване припремне 

активности за израду студије за 

одређивање локација постројења 

за третман опасног отпада 

да/не Извештаји 

МЗЖС 

не 2020. не не да да 

 

Извор финансирања мере33 Веза са програмским 

буџетом34 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

                                                 
33 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
34 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

буџетска средства / редовна издвајања МЗЖС, 0404-0004 - - - 

  

Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања35 

Веза са 

програмским 

буџетом36 

Укупна процењена финансијска средства 

у 000 дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

2.2.1: Реализација 

припремних 

активности за израду 

студије за 

одређивање локација 

постројења за 

третман опасног 

отпада 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

 

МЕРА 2.3: ИДЕНТИФИКАЦИЈА, САНАЦИЈА И РЕМЕДИЈАЦИЈА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: ОДПУ 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:   

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Број санираних контаминираних 

локација 

број Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

0 2020. 1 2 3 6 

                                                 
35 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
36 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

 

Извор финансирања мере37 Веза са програмским 

буџетом38 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

буџетска средства МЗЖС, 0406-0006  600.000 900.000 900.000 

 
Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор финансирања39 Веза са 

програмским 

буџетом40 

Укупна процењена 

финансијска средства у 000 

дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

2.3.1: Уклањање опасног 

отпада у предузећима у 

реструктурирању и 

стечају, као и уклањање 

осталог опасног 

историјског отпада чије 

решавање је у обавези 

Републике Србије 

МЗЖС АЗЖС 4. квартал 

2024. 

буџетска средства МЗЖС, 0406-

0006  

600.000 900.000 900.000 

  

                                                 
37 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
38 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
39 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
40 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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ПОСЕБАН ЦИЉ 3:  ПОВЕЋАНА СТОПА САКУПЉАЊА, ПОНОВНЕ УПОТРЕБЕ И РЕЦИКЛАЖЕ ПОСЕБНИХ ТОКОВА ОТПАДА И 

ЕФИКАСНИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА 

 

Институција одговорна за координацију и извештавање: МЗЖС 

Показатељ(и) на нивоу посебног 

циља (показатељ исхода) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Степен рециклаже амбалажног 

отпада 

% Годишњи 

Извештај о 

управљању 

амбалажом и 

амбалажним 

отпадом у 

Републици  

Србији (АЗЖС) 

54,2 2020. 58 59 60 70 

Степен рециклаже отпада од 

грађења и рушења 

% Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

1 2020. 1 1 5 40 

 

МЕРА 3.1: УСПОСТАВЉАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ ОПЕРАТЕРА ЗА ПОСЕБНЕ ТОКОВЕ ОТПАДА (ЗА ОТПАД ОД ЕЛЕКТРИЧНЕ И 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ, ИСТРОШЕНЕ БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРЕ И ОТПАДНА ВОЗИЛА И ДР.) ПО ПРИНЦИПУ ПРОДУЖЕНЕ 

ОДГОВОРНОСТИ ПРОИЗВОЂАЧА НА ЦЕЛОКУПАН ЖИВОТНИ ЦИКЛУС ПРОИЗВОДА 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: Р 
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Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  уредбa којом се уређују минимални захтеви за програме 

продужене одговорности произвођача за одређене посебне 

токове отпада 

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Дефинисани минимални захтеви 

за програме продужене 

одговорности произвођача за 

одређене посебне токове отпада 

да/не Годишњи 

Извештај о 

производима 

који после 

употребе 

постају 

посебни токови 

отпада у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

не 2020. не не да да 

Успостављене колективне шеме да/не Годишњи 

Извештај о 

производима 

који после 

употребе 

постају 

посебни токови 

отпада у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

не 2020. - - - да 

 

Извор финансирања мере41 Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

                                                 
41 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
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Веза са програмским 

буџетом42 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

буџетска средства / редовна издвајања МЗЖС, 0404-0004 - - - 

  

Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања43 

Веза са 

програмским 

буџетом44 

Укупна процењена финансијска средства 

у 000 дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

3.1.1: Израда уредбе 

којом се уређују 

минимални захтеви 

за програме 

продужене 

одговорности 

произвођача за 

одређене посебне 

токове отпада 

МЗЖС МП, МФ, 

АЗЖС, АПВ, 

ПКС, 

приватни 

сектор 

4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

 

МЕРА 3.2: УНАПРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ САКУПЉАЊА ПОСЕБНИХ ТОКОВА ОТПАДА 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: ОДПУ 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:   

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

                                                 
42 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
43 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
44 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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Степен сакупљања отпадних 

преносивих батерија и 

акумулатора 

% Годишњи 

Извештај о 

производима 

који после 

употребе 

постају 

посебни токови 

отпада у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

4,3 2020. 5 6 8 25 

Степен сакупљања отпада од 

електричне и електронске 

опреме из домаћинстава 

% Годишњи 

Извештај о 

производима 

који после 

употребе 

постају 

посебни токови 

отпада у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

- 2020. 36 36 36 45 

 

Извор финансирања мере45 Веза са програмским 

буџетом46 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

средства из кредита – ЕБРД / дефинисано у 

оквиру Мере 1.4 

МЗЖС, 0407-4002 - - - 

средства из кредита - Немачка развојна банка 

(KfW) / дефинисано у оквиру Активности 1.4.7 

МГСИ, 0702-5047  - - - 

  

                                                 
45 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
46 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања47 

Веза са 

програмским 

буџетом48 

Укупна процењена финансијска средства 

у 000 дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

3.2.1: Изградња 

центара за 

сакупљање 

посебних токова 

отпада у јединицама 

локалне самоуправе 

у оквиру ЕБРД/АФД 

програма 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

средства из кредита 

– ЕБРД / 

дефинисано у 

оквиру Мере 1.4 

МЗЖС, 0407-

4002 

- - - 

3.2.2: Изградња 

центара за 

сакупљање 

посебних токова 

отпада у оквиру 

програма 

интегрисаног 

управљања чврстим 

отпадом у РУО 

Крушевац, Врање и 

Вршац, 

финансираног из 

кредита Немачке 

развојне банке 

МГСИ МЗЖС, АПВ, 

ЈЛС 

4. квартал 

2024. 

средства из кредита 

- Немачка развојна 

банка (KfW) / 

дефинисано у 

оквиру Активности 

1.4.7 

МГСИ, 0702-

5047 

- - - 

 

МЕРА 3.3: ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА ЗА ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ПОСЕБНИХ ТОКОВА ОТПАДА 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

                                                 
47 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
48 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: ОДПУ 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  уредба којом се уређује управљање отпадом од грађења и 

рушења 

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Усвојен пропис којим се уређује 

начин поступања са отпадом од 

грађења и рушења 

да/не Извештај 

МЗЖС 

не 2020. да да да да 

Број мобилних постројења за 

третман отпада од грађења и 

рушења који су у регистру 

Агенције за заштиту животне 

средине 

број Годишњи 

Извештај о 

производима 

који после 

употребе 

постају 

посебни токови 

отпада у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

0 2020. - - - 26 

Степен одвојено сакупљеног 

амбалажног отпада 

% Годишњи 

Извештај о 

управљању 

амбалажом и 

амбалажним 

отпадом у 

Републици  

Србији (АЗЖС) 

59,8 2020. 63 64 65 100 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 
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Извор финансирања мере49 Веза са програмским 

буџетом50 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

буџетска средства / редовна издвајања МЗЖС, 0404-0004 - - - 

ИПА пројекат „Помоћ у припреми пројеката – 

ППФ9ˮ 

- - - - 

  

Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор финансирања51 Веза са 

програмским 

буџетом52 

Укупна процењена 

финансијска средства у 000 

дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

3.3.1: Израда уредбе 

којом се уређује 

управљање отпадом од 

грађења и рушења 

МЗЖС МГСИ, МП, 

МФ, АЗЖС, 

АПВ, ПКС, 

приватни 

сектор 

4. квартал  

2022. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

3.3.2: Пројекат за 

управљање отпадом од 

грађења и рушења у пет 

региона – припрема 

документације 

МЗЖС МЕИ, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

ИПА пројекат „Помоћ у 

припреми пројеката – 

ППФ9ˮ 

- - - - 

  

                                                 
49 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
50 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
51 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
52 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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ПОСЕБАН ЦИЉ 4:  ОЈАЧАН КАПАЦИТЕТ ИНСТИТУЦИЈА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И УСКЛАЂЕНА РЕГУЛАТИВА 

СА ПРОПИСИМА ЕУ 

 

Институција одговорна за координацију и извештавање: МЗЖС 

Показатељ(и) на нивоу посебног 

циља (показатељ исхода) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Усклађеност регулативе у области 

управљања отпадом са директивама 

ЕУ 

да/не Извештај  

МЗЖС 

не 2020. - - - да 

Усклађен систем извештавања о 

управљању отпадом са ЕУРОСТАТ-

ом према прописима ЕУ 

да/не Извештај 

Агенције за 

заштиту животне 

средине 

не 2020. не да да да 

Формирана нова регионална 

предузећа 

број Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

0 2020. 0 1 2 10 

 

МЕРА 4.1: НАСТАВАК УСКЛАЂИВАЊА ПРАВНОГ ОКВИРА СА ПРАВНИМ ТЕКОВИНАМА ЕУ 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: Р 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:   

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 
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години АП 

(2024.) 

Програма 

(2031.) 

Степен усвојених прописа у 

односу на број планираних за 

спровођење Програма 

% Извештаји 

МЗЖС 

0 2020. 30 60 100 100 

 

Извор финансирања мере53 Веза са програмским 

буџетом54 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

буџетска средства / редовна издвајања МЗЖС, 0404-0004 - - - 

  

Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор финансирања55 Веза са 

програмским 

буџетом56 

Укупна процењена 

финансијска средства у 000 

дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

4.1.1: Измене Закона о 

управљању отпадом 

МЗЖС МГСИ, 

МПШВ, МФ, 

МП, АЗЖС, 

АПВ, ПКС, 

приватни 

сектор, НВО 

4. квартал  

2022. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

4.1.2: Доношење новог 

закона којим се уређују 

амбалажа и амбалажни 

отпад 

МЗЖС МГСИ, МФ, 

МП, АЗЖС, 

АПВ, ПКС, 

приватни 

сектор, НВО 

4. квартал 

2023. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

                                                 
53 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
54 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
55 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
56 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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4.1.3: Измене Закона о 

накнадама за коришћење 

јавних добара 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 95/18 и 49/19) 

МЗЖС МГСИ, 

МПШВ, МФ, 

МП, АЗЖС, 

АПВ, ПКС, 

приватни 

сектор, НВО 

4. квартал 

2023. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

4.1.4: Измене Закона о 

интегрисаном 

спречавању и контроли 

загађивања животне 

средине („Службени 

гласник РС”, бр. 135/04, 

25/15 и 109/21) 

МЗЖС АЗЖС, АПВ, 

НВО 

4. квартал 

2023. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

4.1.5: Измене Уредбе о 

одлагању отпада на 

депоније („Службени 

гласник РС”, број 92/10) 

МЗЖС МГСИ, 

МПШВ, МФ, 

АЗЖС, АПВ 

4. квартал 

2022. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

4.1.6: Израда уредбе 

којом се уређује план 

смањења амбалажног 

отпада за период 2025-

2030. године 

МЗЖС МГСИ, МП, 

МФ, АЗЖС, 

АПВ, ПКС, 

приватни 

сектор 

4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

4.1.7: Израда уредбе 

којом се уређује отпад од 

живе и живиних 

једињења 

МЗЖС МФ, АЗЖС, 

АПВ, ПКС, 

приватни 

сектор 

4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

4.1.8: Израда уредбе 

којом се уређују 

критеријуми за избор 

локација инфраструктуре 

за управљање отпадом 

МЗЖС МГСИ, МФ, 

АЗЖС, АПВ, 

ПКС, приватни 

сектор 

4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

4.1.9: Измене Уредбе о 

висини и условима за 

доделу подстицајних 

средстава („Службени 

МЗЖС МФ, АПВ, 

ПКС, приватни 

сектор 

4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 
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гласник РС”, бр. 88/09, 

67/10, 101/10, 86/11 и 

35/12) 

4.1.10: Измене 

Правилника о 

категоријама, 

испитивању и 

класификацији отпада 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 53/10, 93/19 и 39/21) 

МЗЖС МФ, АЗЖС, 

АПВ, ПКС, 

приватни 

сектор 

4. квартал 

2023. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

4.1.11: Измене 

Правилника о поступању 

са уређајима и отпадом 

који садржи PCB 

(„Службени гласник РС”, 

број 37/11) 

МЗЖС МФ, АЗЖС, 

АПВ, ПКС, 

приватни 

сектор 

4. квартал 

2023. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

4.1.12: Измене 

Правилника о листи 

електричних и 

електронских производа, 

мерама забране и 

ограничења коришћења 

електричне и 

електронске опреме која 

садрже опасне материје, 

начину и поступку 

управљања отпадом од 

електричних и 

електронских производа 

(„Службени гласник РС”, 

број 99/10) 

МЗЖС МФ, АЗЖС, 

АПВ, ПКС, 

приватни 

сектор 

4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

4.1.13: Измене 

Правилника о начину и 

поступку управљања 

истрошеним батеријама и 

МЗЖС МФ, АЗЖС, 

АПВ, ПКС, 

приватни 

сектор 

4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 
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акумулаторима 

(„Службени гласник РС”, 

број 86/10) 

4.1.14: Измене 

Правилника о начину и 

поступку управљања 

отпадним возилима 

(„Службени гласник РС”, 

број 98/10) 

МЗЖС МФ, АЗЖС, 

АПВ, ПКС, 

приватни 

сектор 

4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

4.1.15: Израда новог 

правилника којим се 

уређује садржина захтева 

за упис у Регистар 

нуспроизвода и Регистар 

отпада који је престао да 

буде отпад 

МЗЖС МФ, АЗЖС, 

АПВ, ПКС, 

приватни 

сектор 

4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

4.1.16: Израда новог 

правилника којим се 

уређују технички захтеви 

и други посебни 

критеријуми за поједине 

врсте отпада које 

престају да буду отпад 

МЗЖС МФ, АЗЖС, 

АПВ, ПКС, 

приватни 

сектор 

4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

4.1.17: Измене 

Правилника о начину и 

поступку управљања 

отпадним гумама 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 104/09 и 81/10) 

МЗЖС МФ, АЗЖС, 

АПВ, ПКС, 

приватни 

сектор 

4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

4.1.18: Измене 

Правилника о условима, 

начину и поступку 

управљања отпадним 

уљима („Службени 

гласник РС”, број 71/10) 

МЗЖС МФ, АЗЖС, 

АПВ, ПКС, 

приватни 

сектор 

4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 
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4.1.19: Измене 

Правилника о техничким 

и другим захтевима за 

пластичне кесе са 

адитивом за оксидациону 

разградњу и 

биоразградњу, о 

оцењивању 

усаглашености и 

условима које мора да 

испуни именовано тело 

(„Службени гласник РС”, 

број 3/12) 

МЗЖС МФ, АПВ, 

ПКС, приватни 

сектор 

4. квартал 

2022. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

4.1.20: Израда 

правилника којим се 

уређују технички и други 

захтеви за пластичне кесе 

за ношење и о 

оцењивању 

усаглашености 

МЗЖС МФ, АПВ, 

ПКС, приватни 

сектор 

4. квартал 

2022. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

 

МЕРА 4.2: ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: ИУО 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:   

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Број потписаних 

међуопштинских споразума за 

број Годишњи 

Извештај о 

0 2020. 10 10 10 10 
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формирање региона за 

управљање отпадом  

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

Степен израђених нових 

регионалних и локалних планова 

управљања отпадом 

% Годишњи 

Извештај о 

стању животне 

средине у 

Републици 

Србији (АЗЖС) 

0 2020. 20 50 100 100 

 

Извор финансирања мере57 Веза са програмским 

буџетом58 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

буџетска средства / редовна издвајања МЗЖС, 0406-0001 - - - 

ИПА МЗЖС, 0406-7086 144.000 - 216.000 

  

Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања59 

Веза са 

програмским 

буџетом60 

Укупна процењена финансијска средства 

у 000 дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

4.2.1: Почетак 

реализације 

пројекта јачања 

капацитета за 

управљање отпадом 

у РУО Нови Сад 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

ИПА МЗЖС, 0406-

7086 

144.000 - 216.000 

                                                 
57 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
58 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
59 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
60 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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4.2.2: Праћење 

израде и 

реализације 

регионалних и 

локалних планова 

управљања отпадом 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0406-

0001 

- - - 

4.2.3: Праћење 

активности и 

пружање подршке 

јединицама локалне 

самоуправе 

приликом припреме 

и реализације 

међуопштинских 

споразума, 

укључујући 

формирање 

регионалних 

предузећа за 

управљање отпадом 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0406-

0001 

- - - 

 

 

 

МЕРА 4.3: ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: ИУО 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:   

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Јединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 
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Укупан број обука за јачање 

капацитета инспекције за 

управљање отпадом 

број Извештаји 

МЗЖС, 

аутономне 

покрајине и 

јединица 

локалне 

самоуправе 

0 2020. 2 4 6 10 

 

Извор финансирања мере61 Веза са програмским 

буџетом62 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

буџетска средства МЗЖС, 0404-0003 4.335 4.335 4.335 

  

Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор финансирања63 Веза са 

програмским 

буџетом64 

Укупна процењена 

финансијска средства у 000 

дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

4.3.1: Реализација 

програма обуке 

инспектора на свим 

нивоима 

МЗЖС АПВ, ЈЛС 4. квартал 

2024. 

буџетска средства МЗЖС, 0404-

0003 

4.335 4.335 4.335 

 

МЕРА 4.4: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАЋЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ДАЉИ РАЗВОЈ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 

 

Институција одговорна за реализацију: МЗЖС 

                                                 
61 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
62 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
63 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
64 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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Период спровођења: 2022-2024. Тип мере: ИУО 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:   

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Јединица 

мере 

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

2022. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП 

(2024.) 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Програма 

(2031.) 

Систем праћења и извештавања 

унапређен 

да/не Извештаји 

Агенције за 

заштиту 

животне 

средине 

не 2020. не не да да 

 

Извор финансирања мере65 Веза са програмским 

буџетом66 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

у 2022. години  у 2023. години у 2024. години 

буџетска средства / редовна издвајања МЗЖС, 0404-0004 - - - 

  

Назив активности Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор финансирања67 Веза са 

програмским 

буџетом68 

Укупна процењена 

финансијска средства у 000 

дин 

у 2022. 

години  

у 2023. 

години  

у 2024. 

години  

4.4.1: Прилагођавање 

националне методологије 

АЗЖС МЗЖС, АПВ, 

ЈЛС 

4. квартал 

2023. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 

                                                 
65 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора.  
66 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
67 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно 

је навођење конкретног донатора. 
68 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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извештавања у складу са 

захтевима ЕУ 

4.4.2: Пружање подршке 

обвезницима у вези са 

извештавањем  

АЗЖС МЗЖС 4. квартал 

2024. 

буџетска средства / 

редовна издвајања 

МЗЖС, 0404-

0004 

- - - 
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V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

            Саставни део овог акционог плана чини Прилог – Списак скраћеница. 

 Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства заштите 

животне средине, у року од седам радних дана од дана усвајања. 

 

05 Број: 353-3445/2022-2 

У Београду, 28. априла 2022. године 

 

В Л А Д А 

 

 

                                                                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

 

 

Ана Брнабић, с.р. 

 

 

 

 



 

 

Прилог 

 

СПИСАК СКРАЋЕНИЦА 

 

 

АЗЖС Агенција за заштиту животне средине 

АП Акциони план 

АПВ Аутономна покрајина Војводина 

АФД Француска агенција за развој 

Дин Национална валута Републике Србије, динар 

ЕБРД Европска банка за обнову и развој 

ИПА Инструмент за претприступну помоћ ЕУ 

ЈЛС Јединица локалне самоуправе 

КfW Немачка развојна банка 

МГСИ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

МЕИ Министарство за европске интеграције 

МЗЖС Министарство заштите животне средине 

МП Министарство привреде 

МПШВ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

МФ  Министарство финансија 

НВО Невладине организације 

ПКС Привредна комора Србије 

РУО Регион за управљање отпадом 

РЦУО Регионални центар за управљање отпадом 
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Тип мере: ИЕ Информативно-едукативна  

Тип мере: ИУО Институционално-управљачко-организациона  

Тип мере: ОДПУ Обезбеђивање добара и пружање услуга 

Тип мере: П Подстицајна 

Тип мере: Р Регулаторна 

 


