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Апстракт:
Питање адекватног одлагања свих врста 
чврстог отпада и његов неадекватан 
третман представља један од 
најизраженијих просторно-еколошких 
проблема савременог друштва, и као 
такав озбиљно угрожава квалитет 
основних медијума животне средине  и 
здравље становништва. Циљ рада је 
указивање на могућности одрживог 
развоја општина Пљевља и Жабљак кроз 
развој система за управљање отпадом 
који ће контролисати стварање отпада, 
смањити утицај производње отпада на 
животну средину, побољшати 
ефикасност ресурса, омогућити 
правилно одлагање, стимулисати 
инвестирање јавно-приватног сектора и 
максимизирати економске могућности 
које настају из отпада.  
Предмет истраживања овог рада је 
изналажење одрживoг и ефикасног 
модела управљања отпадом на 
територији општина Пљевља и Жабљак, 
са основним циљем рационалног 
коришћења простора, као ограниченог 
ресурса, и смањивања трошкова укупног 
третмана отпада. Проучавани простор, 
који обухвата административне границе 
ових општина на северу Црне Горе, 
поред саобраћајно-географске и 
функционалне корелације, представља и 
подручје које је и званичним 
републичким документима (Просторни 
план Црне Горе до 2020 год., 2008) 
препознато као регион у коме је 
предвиђена изградња регионалне 
санитарне депоније и мрежа трансфер 
станица. У том смислу, рад ће у 
одређеном погледу представљати и 
имплементацију стратешких смерница у 
области управљања отпадом у Црној Гори, а у складу са препорукама, 
директивама и смерницама ЕУ. 
Кључне речи: чврсти отпад, регион Пљевља и Жабљак, Просторни 
план Црне Горе, санитарна депонија, законска регулатива ЕУ

WASTE MANAGEMENT IN THE REGIONAL 
LEVEL - EXAMPLE OF MUNICIPALITIES 

PLJEVLJA AND ŽABLJAK 
Abstract :
The problem of proper disposal of all types of solid 
waste and its inadequate treatment is one of the 
most dominant spatial-ecological problems of 
modern society, and as such seriously threatens the 
quality of basic environmental media and public 
health.
The aim is to point out opportunities for sustainable 
development of Pljevlja and Zabljak Municipalities 
through the development of waste management 
system that will control waste generation, educe 
the impact of waste on the environment, improve 
resource efficiency, ensure the proper disposal, 
stimulate investment in public-private sector and 
maximize the economic opportunities arising from 
waste.                  
The subject of this paper is to find an effective 
model of sustainable waste management in the 
municipalities of Zabljak and Pljevlja, with the 
main objective of rational use of space, as a limited 
resource, and reduce overall costs of waste 
treatment. The studied area that includes the 
administrative boundaries of these municipalities 
in the north of Montenegro, among to traffic-
geographical and functional correlation, present 
an area that is in the official republic documents 
(Spatial Рlan of Montenegro until 2020, 2008) 
recognized as a region in which envisages the 
construction of regional sanitary landfills and 
transfer stations network. In this sense, the work 
will represent the implementation of policies on 
waste management in Montenegro, in accordance 
with the recommendations, directives and EU 
guidelines.
Keywords: solid waste, Pljevlja and Zabljak region, 
the Spatial Plan of Montenegro, sanitary landfills, 
the EU legislation

Увод
Имајући у виду да јавна 

комунална  предузећа у Црној 
Гори генерисани отпад директно 

транспортују на најчешће 
неадекватне депоније 

(сметлишта) без поштовања 
минималних мера заштите 

здравља становништва и животне 
средине, временом се наметнуло 

питање изналажења 
најцелисходнијег решења коначне 

диспозиције и организације 
чврстог отпада на санитарно-

хигијенски одржив начин. Као 
један од основних принципа ЕУ  у 

области отпада истиче се 
организација управљања отпадом 

на регионалном нивоу, при чему 
регион не представља 

административну целину, већ 
интересно повезану групу 

општина које у заједничком 
приступу решавању проблема 

управљања отпадом проналазе 
заједнички интерес (Ilić, 2004). 
Концепт одрживог управљања 
отпадом промовише технички 

одговарајућа, економски 
исплатива и социјално 

прихватљива решења за третман 
отпада, која не деградирају стање 

животне средине.  
С обзиром да је хармонизација 

законске регулативе један од 
важних предуслова 

прикључивања ЕУ, те да се 
јединице локалне самоуправе 

нису показале довољно 
ефикасним за решавање 

комплексног проблема 
управљања отпадом, Црна Гора је 

препознала да је доношење 
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ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ УПРАвЉАЊА ОТПАДОМ НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНА ПЉЕвЉА И ЖАБЉАК

Општинска управа и јавна комунална предузећа у општинама 
Пљевља и Жабљак задужени су за управљање услугама 
сакупљања и одлагања чврстог отпада. Тренутно свака 
општина организује своје услуге сакупљања отпада 
независно, са мало или без икакве међуопштинске сарадње. 
Сакупљање отпада и транспорт, у смислу расположиве 
опреме прилично се разликују између општина. Управљање 
чврстим отпадом у општини Пљевља је квалитетније 
организовано него у општини Жабљак. Већина возила за 
сакупљање отпада у обе општине је застарела, а приметан је 
и недостатак одговарајућег броја контејнера и канти за 
одлагање комуналног отпада. 
На основу извештаја ЈП „Чистоћа” из 2007. год. (Извештај о 
раду ЈП „Чистоћа”, Пљевља, 2008), укупна количина отпада 
за општину Пљевља је око 80-100 м³/дан или 25000-31200 м³ 
годишње. Сакупљање се врши отприлике 2 пута недељно по 
контејнеру или канти. У Општини Пљевља учињени су 
почетни кораци везани за разврставање и рециклажу отпада 
– од стране ресорног Министарства заштите животне средине 
обезбеђено је 60 контејнера капацитета 1,1 м³, а за примарну 
селекцију ПЕТ амбалаже, папира и алуминијумске амбалаже 
по 20 комада. ЈП „Чистоћа” покрива око 90% (19567 
становника) од укупно 21741 градског становништва (град 
Пљевља и насеље Градац) са сакупљањем отпада. Такође, 
покрива око 90% сеоског становништва у насељима Шула и 
Оџак, што значи да је око 3% укупног сеоског становништва 
покривено услугама сакупљања отпада. Укупан степен 
покривености услугама сакупљања отпада у Општини је 
низак и износи 56,03% (20061) од укупно 35806 становника. 
Генерисани отпад одлаже се на депонију града Пљевља, на 
локацију „Јагњило”, која се налази на око 5 км североисточно 
од центра града на постојећој депонији лапорца рудника угља.
На пословима сакупљања чврстог комуналног отпада у 
општини Жабљак ангажовано је ЈП за стамбено-комуналну 

легислативног оквира из области заштите животне средине и 
залагање за идеју формирања мрежа регионалних 
санитарних депонија, модел који ће задовољити европске 
директиве и стандарде, као и локалне прописе и потребе. 
Планом управљања отпадом у Црној Гори од 2008-2012. год. 
(2008) препоручује се да сваки регион са којег се сакупља 
отпад опслужује једна међуопштинска депонија, изграђена у 
складу са позитивним прописима,  стандардима и 
директивама ЕУ о депонијама. У зависности од потреба 
јединица локалне самоуправе које чине један регион, 
планира се да депоније имају инфраструктуру неопходну за 
третман одређених рециклабилних компоненти отпада: 
постројења за рециклирање отпада, постројења за 
компостирање зеленог отпада, постројења за третман муља 
и сл. Међу 8 регионалних депонија предложених овим 
Планом, издваја се и регионална депонија за општине 
Пљевља и Жабљак, са локацијом у општини Пљевља. Са 
друге стране, у општини Жабљак предвиђена је изградња 
трансфер станице, што би требало да буде обавеза за све 
општине у којима није предвиђена изградња регионалне 
депоније. Такође, за овај регион предвиђена је и изградња 
рециклажног центра, центра за компостирање и рециклажног 
дворишта.

Сл.1. 
Региони за управљање отпадом 
у Црној Гори (Просторни план Црне 
Горе до 2020. год.)
Fig.1. 
Regions for waste management in 
Montenegro (Spatial Рlan of 
Montenegro until 2020)
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- Избор локације за рециклажно двориште;
- Дефинисање простора за постављање специјалних 

контејнера (зелена или рециклажна острва) на 
територији целог региона, израдом Плана постављања 
контејнера (план треба тако конципирати да се са 
развојем градског подручја може допуњавати новим 
локацијама без комплетне израде новог плана);

- Организовање селективног начина прикупљања отпада 
(могућност јавно-приватног партнерства);

- Набавка специјалних контејнера за сепаратно одлагање 
отпада;

- Набавка специјалних возила за прикупљање и транспорт 
отпада; 

- Дефинисање простора за привремено одлагање 
појединих врста отпада: кабастог и зеленог отпада, 
лешева угинулих животиња, шута и грађевинског 
отпада, као и дефинисање места за органску рециклажу.

Институционалне промене 
Данашње управљање комуналним отпадом захтева 
специјализацију, велика улагања и високе оперативне 
трошкове. Стога је од веома велике важности да трошкови 
управљања отпадом и оснивање и функционисање система 
управљања комуналним отпадом буду на оптималном нивоу. 
То се може постићи оснивањем међуопштинског предузећа 
које би преузело све функције које модерни систем 
управљања отпадом захтева, посебно водећи рачуна о 
оснивању и функционисању међуопштинских депонија. 
Локална предузећа за сакупљање отпада обављаће послове 
управљања рециклажним двориштем, сакупљања отпада на 
територији локалне заједнице, превоза селективно 
сакупљеног отпада до рециклажног дворишта и даље након 
третмана, до крајњег корисника, као и послове  превоза 
осталог отпада до трансфер станице у почетном периоду, а 
касније до регионалне депоније (Plan upravljanja otpadom za 
opštinu Pljevlja od 2008-2012. god., 2008). 
У будућем систему сакупљања отпада своје место наћи ће и 
приватна предузећа. Она ће моћи да обављају сакупљање 
неких врста посебног отпада (употребљене гуме, метални и 
грађевински отпад и сл.). 
Регионално предузеће спроводиће активности на изградњи, 
а касније и на управљању регионалном санитарном 
депонијом. Задаци које регионално предузеће треба да 
обавља су:

- Организовање изградње и рад регионалне депоније;
- Вођење евиденције података о отпаду;
- Одржавање и брига о постројењима за обраду отпада;
- Контрола отпада; 
- Информисање и едукација грађана.

Уговором о приступању међуопштинском предузећу 
утврдиће се права, обавезе и одговорности, као и начин 
финансирања.

делатност Жабљак, и то за отпад из домаћинстава, као и за 
отпад  привредних субјеката који је по саставу сличан оном 
из домаћинстава. На бази података из Мастер плана 
управљања отпадом на републичком нивоу (2005),  и 
периодичних мерења, долази се до података о укупној 
количини отпада који се производи, а који износи око 8500 т/ 
год., при чему просечна производња отпада по становнику 
износи 0,6 кг/ дан. ЈКП покрива 100% од укупног градског 
становништва услугама сакупљања отпада (насеље Жабљак 
са 1937 становника), док остала насеља (укупно 2267 
становника) нису покривена овом врстом услуге. На овај 
начин укупна покривеност услугама сакупљања отпада у 
Општини износи 46,08% од укупно 4204 становника, што је 
веома низак проценат. ЈКП је поставио 31 контејнер 
запремине 5 м³ за сакупљање отпада из домаћинстава и 
јавних организација/трговина у градској зони, при чему је 
око 80% ових контејнера у веома лошем стању. 
Начин на који се данас третира сакупљени комунални отпад 
у Жабљаку није задовољавајући ни у техничком, а поготово 
не у санитарном погледу. Прикупљени отпад се одвози на 
локалитет „Чарково поље” (насеље Палеж), удаљен око 3 км 
од општинског центра, где се одлаже истресањем из 
контејнера, разастире грађевинском машином и на крају 
покрива одређеним слојем земље. 
Највећи произвођач индустријског отпада у региону је 
Термоелектрана „Пљевља”. У овом предузећу укупно се 
годишње произведе око 571.000 т отпада од чега 280.000 т 
пепела (одлаже се на депонију пепела и шљаке „Маљевац”) 
који настаје сагоревањем угља, као енергетског горива за 
рад електране. Остали део чине отпадна уља, мазут, отпад са 
бојама, муљ из топлане и друге врсте отпада. Веће количине 
индустријског отпада настају и као последица прераде 
дрвета (дрвни комбинат „Вектра-Јакић” у Пљевљима и 
„Карапидис Брос. К.О.” (Karapidis Bross C.O.) у општини 
Жабљак).

СТРАТЕШКЕ СМЕРНИЦЕ УПРАвЉАЊА ОТПАДОМ НА 
РЕГИОНАЛНОМ НИвОУ

Руководећи се Mастер планом управљања отпадом на 
републичком нивоу (2005) и Планом управљања отпадом у 
Црној Гори до 2012. год. (2008), чија је темељна претпоставка 
збрињавања комуналног отпада регионални принцип, 
општине Пљевља и Жабљак збрињавање комуналног 
отпада дугорочно базирају на заједничкој регионалној 
санитарној депонији на територији општине Пљевља као 
крајњем одредишту. Уз регионалну санитарну депонију, 
државним планом управљања отпадом предвиђена је и 
изградња међуопштинских рециклажних центара. 
Привремено, до изградње заједничке регионалне санитарне 
депоније, одлагање комуналног отпада оријентисаће се на 
локације постојећих општинских депонија.
Активности које локалне самоуправе треба да изврше у 
циљу квалитетног управљања отпадом су: 
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Примарни циљ у управљању отпадом је смањити његову 
количину, односно користити сваки отпад који се може 
поново користити на месту његовог настанка или у близини. 
У складу са тим, потребно је:

- обавезати складишта и друге трговине које робу 
испоручују на палетама или у дрвеним кутијама, да исте 
покупе од купца и врате у складиште;

- користити дрвени отпад настао одбаченом дрвеном 
амбалажом, одбаченом градилишном грађом и сл., као 
гориво (одредити локацију где ће се сакупљати ова врста 
отпада са које ће грађани бити у могућности да га 
преузму за даљу употребу);

- користити отпатке од хране као храну за животиње;
- вршити кућно компостирање зеленог отпада и отпадака 

хране – стимулисати и едуковати домаћинства да сама 
врше компостирање у властитим двориштима;

- користити грађевински отпад за насипање подлога на 
површинама које се уређују (грађевински отпад треба 
пре тога дробити и издвајати материјале који нису 
погодни за грађевинске радове);

- користити земљу из ископа за насипање и уређење 
деградираних површина;

- сарађивати са локалним трговинама и произвођачима у 
циљу промовисања употребе папирних или брзо 
разградивих пластичних кеса и поновног коришћења 
амбалаже;

- користити поновно стару столарију, намештај, кућне 
апарате или њихове делове.

За реализацију превенције настајања отпада и његове 
поновне употребе неопходно је развијати свест и знање 
грађана и привредних субјеката. У том циљу спроводиће се 
трајна едукација, дистрибуција материјала о спречавању 
настајања отпада, селективном одлагању и рециклажи.

Локација регионалне санитарне депоније
Подручје које је планском документацијом предвиђено за 
изградњу депоније је брдско-планинског типа (Просторно-
урбанистички план општине Пљевља до 2020. год., 2011). 
Локација „Репетитор” налази се југоисточно од Пљеваља, на 
удаљености око 3,8 км, путем који се одваја од пута Пљевља 
– Пријепоље. Место се налази ван локалног, урбаног, 
магистралног, пољопривредног, индустријског и туристичког 
подручја и ван зона заштите изворишта водоснабдевања. У 
близини депоније нема изворишта вода за јавно 
водоснабдевање, заштићених зона, националних паркова, 
културно-историјских споменика, нити заштићених врста 
флоре и фауне.
Изградњом санитарне депоније чврстог комуналног отпада 
постигао би се основни циљ, а то је решење проблема 
управљања комуналним отпадом за општине Пљевља и 
Жабљак, чиме би се:

- побољшала санитарно-епидемиолошка сигурност 

Систем сакупљања отпада
Систем сакупљања отпада обухвата контејнере за отпад из 
домаћинстава, опрему и возила за примарно и секундарно 
сакупљање и потребну радну снагу. Избор опреме за 
сакупљање треба да буде у складу са локалним условима тј. 
са специфичним подацима о количини и саставу отпада и др. 
Најважније за локалне управе је да се питање сакупљања и 
транспорта отпада обавља на начин којим ће се најбоље 
заштити здравље становништва и очувати околина. 
Хијерархија управљања отпадом, успостављена кроз 
политику Европске уније у овој области, захтева да одвајање 
отпада на месту настанка постане приоритет. Један од 
основних приципа који се примењује у развоју сваке 
стратегије управљања отпадом представља принцип 
близине, што значи да третман отпада треба да започне што 
ближе месту његовог настанка. 
Посебан значај у примени примарне селекције отпада на 
месту настанка (у домаћинствима, установама и 
предузећима) огледа се у чињеници да се на тај начин из 
отпада могу добити квалитетни материјали, који имају 
знатно вишу цену на тржишту од сировина које се добијају из 
отпада секундарном селекцијом (нпр. из линије за 
сепарацију), чиме се доприноси остваривању значајније 
зараде. 
Регионално предузеће требало би да потпише уговоре о 
откупу и сакупљању рециклабилног отпада са продавницама, 
предузећима, ресторанима, хотелима, школама итд. и да 
постави контејнере за рециклабилни отпад поред њихових 
зграда, у виду рециклажних острва. У циљу повећања 
примарне селекције, потребно је обезбедити додатни број 
нових контејнера капацитета 1,1 м³ и 5 м³. Контејнере мањег 
капацитета треба планирати због тога што у централним 
деловима општинских центара, као и у многим насељима, 
нема места за постављање великих. Од посебног значаја је 
формирање катастра о произвођачима отпада и базе 
података о карактеристикама и категорији отпада. Поред 
оваквог начина прикупљања, а то су најчешће ПЕТ/пластика, 
папир, картон и алуминијумске лименке, Регионално ЈП 
требало би и да откупљује рециклабилни отпад од предузећа 
и појединаца који се тиме баве. 

Превенција настајања и смањење отпада 
Превенција и друге мере за смањивање настајања отпада, 
свакако су најповољније методе за решавање проблема 
отпада. Те мере се спроводе у току процеса или на месту 
настајања отпада, а укључују превенцију настајања 
модификацијом производног процеса или начина 
коришћења производа, редукцију на самом извору, као и 
поновну употребу производа. Поступци рециклирања, 
односно поновне прераде, такође су врло корисни са аспекта 
заштите животне средине, а односе се углавном на одвојено 
прикупљени отпад који се може искористити као секундарна 
сировина.
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- Секретаријат за уређење простора, преко својих служби, 
треба да уради попис свих произвођача отпада, да води 
регистар података о производњи отпада, о управљању 
отпадом и издатим дозволама;

- Секретаријат за уређење простора трба дописом да 
упозна све произвођаче отпада који у току једне године 
производе више од 200 кг опасног или 40 т неопасног 
отпада, да су дужни да ураде План управљања отпадом;

- Служба за урбанизам локалним планским документима 
треба да дефинише локације за будуће рециклажно 
двориште, уради техничку документацију и одреди 
места за постављање рециклажних контејнера;

- Служба за урбанизам треба да дефинише простор у 
градским подручјима за постављање „зелених острва”, 
са дефинисањем броја контејнера;

- Служба за уређење простора треба да уради катастар 
неконтролисаних дивљих одлагалишта отпада на 
простору Општине, дефинише приоритете санације и 
рекултивације;

- Служба за заштиту животне средине треба да дефинише 
технологију санације дивљих одлагалишта и по њиховој  
санацији, рекултивацију земљишта;

- Служба за заштиту животне средине треба да ради на 
промоцији и пројектима везаним за управљање 
отпадом и заштитом животне средине, предлаже, 
подстиче и подржава све добре идеје о квалитетном 
управљању отпадом, спроводи кампању за јачање 
свести о заштити животне средине и спроводи 
испитивање јавног мњења;

- Секретаријат за уређење простора треба да припреми 
одлуке за издавање дозвола за рад са отпадом, правним 
лицима чија је делатност регистрована, дефинише 
питања саобраћаја возила за транспорт отпада, да 
спроводи мере за спречавање производње отпада или 
смањење количине отпада и његовог негативног утицаја 
на животну средину, односно, да прати „токове” отпада;

становништа у смислу спречавања настанка и ширења 
заразних болести;

- спречио негативан утицај отпада на здравље људи;
- спречило погоршање квалитета ваздуха, воде и 

земљишта, те онемогућиле експлозије депонијских 
гасова, насталих у процесима разградње отпада, како 
током експлоатације депоније, тако и након њеног 
затварања.

Површина предвиђена за изградњу комплекса регионалне 
депоније износи око 14 хa, при чему се земљиште налази у 
државној својини. Ради се о неплодном земљишту, 
прекривеном ниским растињем.
Регионална депонија подразумева све садржаје који су у 
функцији њеног правилног и сигурног рада, а који се могу 
груписати у три зоне (Студија изводљивости за изградњу и 
рад регионалне санитарне депоније у Пљевљима, 2008):

- пријемно-отпремна зона;
- зона депоновања;
- простор погона за рециклажу и прераду отпада.

У склопу техничког решења депоније потребно је решити 
питања снабдевања електричном енергијом и расвете 
(далековод, трафостаница, енергетско напајање комплекса 
депоније), као и урадити пројекте снабдевања санитарном и 
техничком водом, канализационог система и противпожарне 
заштите.

АКТИвНОСТИ И ОДГОвОРНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
СИСТЕМА УПРАвЉАЊА ОТПАДОМ У РЕГИОНУ

Општине Пљевља и Жабљак требало би преко локалних 
Секретаријата за уређење простора и њихових служби 
(Служба за стамбено-комуналне послове, Служба за 
урбанизам и Служба за заштиту животне средине) и осталих 
служби (Служба за изградњу и развој, Комунална полиција, 
Јавно комунално предузеће), у оквиру својих надлежности, 
да предузму следеће активности:

Сл.2. 

Локација регионалне санитарне 
депоније „Репетитор” у општини 
Пљевља (Просторно-урбанистички 
план општине Пљевља до 2020. год., 
2011)

Fig.2. 

Location of the regional sanitary 
landfill “Repetitor” of Pljevlja 
municipality (Spatial-urban Рlan of 
Pljevlja Мunicipality Until 2020, 2011)
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- успостављање мониторинг система на локацији 
регионалне санитарне депоније, ради праћења 
активности на самом комплексу и могућности 
правовременог и ефикасног деловања у случају  
акцидентних ситуација.

Реализацијом наведених активности допринело би се 
формирању одрживог система управљања отпадом, који би 
довео до елиминисања негативних просторно-еколошких 
утицаја који су последица садашњег начина третмана отпада. 
У том погледу,  континуирана имплементација предложених 
акција намеће се као приоритетан задатак да би се 
проблематика управљања отпадом у општинама Пљевља и 
Жабљак подигла на ниво који би одговорао смерницама и 
пропозицијама које намећу Европска унија и национална 
законска регулатива (Закон о животној средини, Закон о 
управљању отпадом, Закон о комуналним дјелатностима) у 
области управљања отпадом.
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- Комунална полиција треба адекватно да спроводи Закон 
о управљању отпадом и Одлуку о комуналном уређењу 
града и месних центара, односно њихове казнене 
одредбе за почињене прекршаје.

Комуналним предузећима у општинама Пљевља и Жабљак 
неопходни су: јачање менаџмента и техничког дела, 
успостављање и развој специјалних програма обуке за 
јачање капацитета запослених, препоруке за јачање 
финансијских и техничких капацитета, као и идентификација 
било које активности инвестицијског и институционалног 
јачања које спроводи Влада Црне Горе (Министарство 
одрживог развоја и туризма) или донатори Општина, уз 
подстицање међуопштинских договора и успостављања 
партнерских односа са свим заинтересованим субјектима, 
стручним, научним и образовним установама, како би се 
дошло до прихватљивих решења у области управљања 
отпадом. 

Закључна разматрања
Садашња пракса управљања отпадом у општинама Пљевља 
и Жабљак указује на незадовољавајуће стање у овој области 
и захтева низ конкретних акција и програма у циљу 
успостављања полазних елемената система одрживог 
управљања отпадом. Главни задаци у процесу формирања 
ефикасног система управљања отпадом у Региону односиће 
се на пружање услуга сакупљања, транспорта и санитарног 
одлагања отпада, уз повећање процента покривености 
сеоских насеља поменутим услугама. 
Препоруке и даљи правци деловања у оквиру управљања 
отпадом на регионалном нивоу треба да обухвате:

- поделу одговорности између локалних комуналних 
предузећа и координасно деловање са регионалним 
јавним предузећем, ради оперативности након 
изградње свих неопходних инфраструктурних објеката у 
систему управљања отпадом;

- постављање одговарајућег броја контејнера за 
сепаратно одлагање отпада у општинским центрима, у 
складу са локалним плановима управљања отпадом;

- санацију сметлишта и обезбеђивање одлагања до 
изградње регионалне санитарне депоније;

- усаглашавање просторно-планских и урбанистичких 
докумената са локалним плановима управљања 
отпадом;

- спровођење програма едукације становништва и 
побољшања јавне свести о позитивним ефектима 
управљања отпадом на регионалном и принципу 
одрживости;

- повећање просторне покривености услугама сакупљања 
отпада (посебно у сеоским насељима);

- развој информатичке основе (база података о 
количинама и саставу отпада) као полазне основе за 
дефинисање позитивних и отклањање негативних 
елемената у систему управљања отпадом;


