На основу Националне стратегије управљања отпадом са програмом приближавања
Европској унији број 353-4070/2003-001 од 04.07.2003. године а у складу са чланом 12. став
2., чланом 21. и 34. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09),
четири локалне самоуправе и то: Град Лозница и општине Мали Зворник, Љубовија и
Крупањ (у даљем тексту: учесници), закључују

СПОРАЗУМ
о Регионалном управљању отпадом

Увод
Правни основ за закључивање Споразума о изради Регионалног плана управљања
чврстим комуналним отпадом чине Национална стратегија управљања отпадом са
програмом приближавања Европској унији број 353-4070/2003-001 од 04.07.2003. године
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09) и Одлуке о приступању
пројекту Регионалног управаљања отпадом усвојених на седницама: Скупштине Града
Лозница, број 06-19/09-11-11 од 21.12.2009. године, Скупштине општине Љубовија број
_______________ од ___________ године, Скупштина општине Мали Зворник број
_______________ од ___________ године, Скупштина општине Крупањ број 355-150/2010 од
12.03.2010. године.
Члан 1.
Овим Споразумом се уређују међусобна права и обавезе у обезбеђивању услова за
обављање делатности и рад постројења за управљање отпадом Регионална санитарна
депонија за подручја локалних самоуправа – учесница споразума, као и друга питања од
значаја за организацију и спровођење управљања комуналним отпадом.
Члан 2.
Комунални отпад који ће се депоновати на Регионалној санитарној депонији
обухвата како комунални отпад из домаћинства (кућни отпад) као и други отпад који је због
своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства, тако и комерцијални отпад.
Члан 3.
Заједнички циљеви учесника Споразума су заштита здравља становништва, очувања
животне средине и заштите вода и земљишта као и квалитета ваздуха.
Услови за реализацију наведених циљева су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

превенција настајања отпада,
минимизација настајања отпада на извору настајања,
поновно коришћење отпада,
рециклирање отпада,
искоришћавање отпада за добијање енергије,
трајно депоновање отпада,
други циљеви предвиђени Националном стратегијом управљања отпадом,
Законом о управљању отпадом и одговарајућим одлукама органа учесника
споразума.

Члан 4.
Циљеви утврђени у члану 3. овог Споразума од тачке 1. до тачке 5. имају предност у
односу на депоновање, уколико је то са техничког и економског аспекта изводљиво.
Економска исплативост постоји уколико постоји тржиште за добијене материјале или
енергију или ако се такво тржиште може створити и ако трошкови рециклирања нису већи од
депоновања отпада, што ће се детаљније утврдити Регионалним планом управљања отпадом.
Члан 5.
Начин финансирања трошкова везаних за реализацију предмета овог Споразума биће
регилисан посебним уговором између учесника Споразума или Анексима овог Споразума.
Члан 6.
КJП „Наш Дом” ће спроводити све активности везане за израду Плана Регионалне
депоније и припрему документације за изградњу Регионалне депоније, а трошкови којим се
финансирају наведене активности делиће учеснице Споразума сразмерно броју становника
на територији сваке локалне самоуправе а на основу пописа извршеног 2002. године, и то:
Локална самоуправа

Број становника

Проценат учешћа

Град Лозница

86413

62,74%

Општина Крупањ

20100

14,66%

Општина Љубовија

17052

12,38%

Општина Мали Зворник

14076

10,22%

Члан 7.
Регионална депонија ће се налазити на територији Града Лознице чију локацију ће
одредити Техничка комисија сагласно условима утврђеним Правилником о критеријумима за
одређивање локација за уређење депонија отпадних материјала („Службени гласник РС”,
број 54/92), на удаљености нe већој од 15 км, од центра града.
Члан 8.
Учесници Споразума су сагласни да све активности до коначног формирања
Регионалне депоније, односно доношења Плана регионалног управљања отпадом и
стављања у функцију Регионалне депоније обавља Одбор за реализацију Пројекта
регионалног управљања отпадом кога чине овлашћени представници свих локалних
самоуправа – учесника Споразума.
Члан 9.
Учесници су сагласни да техничке активности везане за израду Плана регионалног
плана управљања отпадом, израду Студије оправданости за доношење Регионалног плана
управљања отпадом као и припрему одговарајуће документације за изградњу Регионалне
депоније спроведе Град Лозница – КJП „Наш Дом” из Лознице.
Такође, учесници Споразума су сагласни да КJП „Наш Дом” из Лознице може
расписивати јавне набавке, упућивати захтеве за апликације надлежним министарствима,
фондовима, страним донаторима и другим субјектима заинтересованим за учешће у
реализацији Пројекта регионалног управљања отпадом.
О свим наведеним активностима КJП „Наш Дом” ће преко овлашћених чланова
Одбора правовремено обавештавати све учеснице Споразума.

Члан 10.
Сва питања која нису регулисана овим Споразумом или су обухваћена али захтевају
промене регулисаће се посебним анексом Споразума или посебним уговором.
Члан 11.
Споразум усвајају скупштине локалних самоуправа – учеснице Споразума а исти по
овлашћењу скупштина потписују градоначелник, односно председници општина.
Члан 12.
Овај Споразум је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих свака страна
задржава по 2 (два) примерка.

ПОТПИСНИЦИ СПОРАЗУМА

1. Градоначелник Града Лознице,
_____________________________
г-дин Видоје Петровић
2. Председник општине Мали Зворник,
_____________________________
г-дин Милан Тодоровић
3. Председник општине Љубовија,
_____________________________
г-дин Милован Ковачевић
4. Председник општине Крупањ,
_____________________________
г-дин Саво Дорић.

