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ПРЕДГОВОР ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Заштита животне средине и подизање еколошке свести је ва-
жан задатак и обавеза свих нас, стога, град Лесковац сигурним ко-
рацима иде ка постављеном циљу – да постане лидер управљања 
отпадом у читавој Србији.

Изградњом и проширењем прве Регионалне санитарне депо-
није „Жељковац“ са савременим Центром за селекцију отпада и По-
стројењем за третман процедних вода, створен је простор за безбе-
дно збрињавање и завршну селекцију комуналног чврстог отпада, 
што омогућава да у наредном вишедеценијском периоду развијемо 
савремен систем управљања свим врстама отпада на читавој тери-
торији града. Поред тога, град Лесковац је увео приватног партне-
ра за послове сакупљања, транспорта, депоновања и завршне се-
лекције комуналног чврстог отпада и комплетно завршио градски 
колектор и Централно постројење за пречишћавање отпадних вода 
које се налази у Богојевцу. 

Наша визија у сектору управљања отпадом темељи се на сле-
дећем: eлиминисати негативан утицај отпада свих врста на животну 
средину и здравље људи на територији града Лесковца успостављањем 
одрживог интегрисаног система управљања отпадом, све зарад ства-
рања здравијег окружења које ћемо оставити у аманет генерацијама 
које долазе. 

dr sc. med. Горан Цветановић

градоначелник Лесковца 

        

3



4

САДРЖАЈ

1. ПОРУКА ГРАЂАНКАМА И ГРАЂАНИМА 

2. УВОД

3.  ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ - НАЧЕЛА ПЛАНА  
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

4. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ - АМБИЦИЈЕ

5. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ - ТРЕНУТНА СИТУАЦИЈА 

6. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ СТАНОВНИШТВА

7. ЦИЉЕВИ ЛПУО 2021–2030.

8.  МЕРЕ И АКТИВНОСТИ СА ПРОЦЕНОМ  
ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЖИВОСТИ

9. ВАЖНЕ ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

10.  ЛИСТА ОПЕРАТЕРА ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ  
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

11.  ЛИСТА ОДГОВОРНИХ ОРГАНА ГРАДА И  
ОДЕЉЕЊА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 



5

Поштоване грађанке и  
грађани града Лесковца,

Пред Вама је План у ком смо представили визију заједнице у секто-
ру управљања отпадом нашег града. Овде смо описали везу са по-
стигнутим резултатима и уоченим изазовима у претходном планском 
периоду, дали кратак опис тренутне ситуације, навели основна начела 
управљања отпадом, приказали нови профил циљева до 2030. годи-
не, дали пројекцију резултата одабраних мера и кључних активности 
са роковима и матрицом одговорности за реализацију и надзор, на-
вели листу предуслова које треба обезбедити, листу претпоставки, 
ризика и претњи на које треба обратити пажњу и по могућству их 
избегавати или отклањати и на крају листу кључних оператера, орга-
на власти и јединица Градске управе града Лесковца одговорних за 
послове управљања отпадом.

Приказали смо и начин на који ће заједница кроз акције реша-
вања проблема отпада, јачати принцип родне равноправности и 
укључивања осетљивих група, од нивоа стратешког планирања 
до конкретних акција. Период од десет година је довољно дуг да 
се за поједине активности за које сада не 
видимо јасну могућност реализације, 
у неком моменту створе потребни 
предуслови за реализацију. 

1ПОРУКА 
ГРАЂАНКАМА 
И ГРАЂАНИМА
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Посебно смо покушали да ставимо 
акценат на две кључне теме:

Санација дивљих депонија насталих као последица 
неадекватног приступа отпаду у вишедеценијском пе-
риоду које су се акумулирале на територији Лесков-
ца. Пример сметлишта Брст – Подримице, Богојевце, 
Душаново депонија  отпада од грађења и рушења у 
Доњој Јајини, које се више не користе за одлагање 
отпада (планиране мере и активности наведене су у 
табели у наставку под резултатима од броја 1 до 4).

Отклањање узрока који још увек имају кумулативно 
дејство на раст количина отпада за које још није ус-
постављен систем управљања: отпад од грађења и ру-
шења, превелика количина отпада која се депонује на 
локацији Жељковац, отпад животињског порекла и поје-
дине врсте посебних токова отпада (планиране мере и ак-
тивности наведене су у табели у наставку под резултатима 
од броја 5 до 8). 

Поруке које шаљемо овим документом су намењене свима 
нама, грађанкама и грађанима града Лесковца, без обзира на 
позицију и одговорност у процесу настанка и процесу третма-
на отпада. Због тога смо се трудили да документ буде кратак 
и приступачан свима. Такође, навели смо прецизне дефиниције 
које указују на поједине врсте и категорије отпада и јасну улогу 
свих нас у процесу управљања отпадом. Идеја је била да укаже-
мо да сви ми носимо део одговорности над настанком отпада, 
али и да јасно укажемо на неопходност, могућност, место и на-
чин укључивања грађанки и грађана у процес третмана отпа-
да, као и на формалну и неформалну обавезу и корист за све 
нас појединачно. Истичемо посебно корист за будуће гене-
рације. Ово је позив и молба свима нама да се активно 
укључимо у решавању питања на тему адекватног упра-
вљања отпадом. Посебно смо отворени за примедбе и 
предлоге од свих, свесни да је простор за унапређење 
велики. 

1.

2.



План управљања отпадом је законска обавеза сваке локалне самоу-
праве према члану 13. Закона о управљању отпадом („Службени глас-
ник РС” бр. 36/09, 88/10,14/16 и 95/18 др. закон).

Циљ израде Локалног плана управљања отпадом је успостављање це-
ловитог система управљања отпадом, контрола и смањивање штет-
них утицаја отпада на околину, развој информационог система упра-
вљања отпадом у склопу информационог система Републике Србије, 
те успостављање самоодрживог финансирања система управљања 
отпадом на територији града Лесковца. 

План управљања отпадом дефинише предуслове за одрживи интегри-
сани систем управљања отпадом за дугорочни период од 10 година, 
уз могућност да се у току његове реализације могу вршити промене 
у складу са измењеним условима те уз уважавање временских и еко-
номских ограничења. 

Управљање отпадом представља скуп активности, одлука и мера 
усмерених ка спречавању настанка отпада, смањивању количине 
отпада и штетног утицаја на животну средину. У ове активности спа-
дају: организација сакупљања, превоза, употребе, третмана, других 
делатности у вези са отпадом и надзора над кретањем отпада, као 
и брига над простором сметлишта који се више не користе за одла-
гање отпада.

Креирање, стављање под контролу и промоција, цикличних мате-
ријалних токова отпада биће мали, али важан локални допринос ус-
постављању процеса развоја „циркуларне економије” као кључног 
елемента одрживог индустријског друштва, са миленијском визијом 
достизања стања „нулте емисије”.  

2УВОД
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Полазна основа за израду ЛПУО 2021–2030, је прет-
ходни ЛПУО за период 2010–2020. Током израде 
примењена је, уз поштовање Архуске конвенције, 
метода укључивања заинтересоване уже и шире јав-
ности, што подразумева и учешће експерата и свих 
идентификованих заинтересованих страна (генера-
тори отпада - правна лица, оператери отпада, ста-
новништво у најширем смислу): 

Експертска разматрања и дискусије:

•	 анализа тренутног стања (добре стране  
и уочени проблеми), 

•	 анализа реализације претходног плана,

•	 анализа напретка и уочених слабости, 

•	 испитивање мишљења и ставова јавности,

•	 преиспитивање претходно постављених циљева и креи-
рање корективних мера за наредни период,

•	 стратешка процена утицаја на животну средину.

Мишљења и ставови грађанки и грађана у најширем смислу:

•	 учешће у анонимној анкети (анкетирано 354 лица, водећи 
рачуна о полној и старосној заступљености), перцепција 
становништва о значају проблема отпада, анализа рас-
поделе, одговорности за третман отпада у оквиру поро-
дице, анализа спремности грађанки и грађана да раз-
двајају отпад у својим домаћинствима, итд.),

•	 јавни увид и јавна дискусија у складу са Архуском 
конвенцијом, и

•	 дискусија на нивоу носиоца власти у складу са 
законом и одлука о доношењу ЛПУО.



Град Лесковац је своју стратегију управљања отпадом поставио на 
основним начелима које је утврдила ЕУ: начело одрживог развоја, 
начело избора најоптималније опције за животну средину, начело 
близине и регионалног приступа управљања отпадом, начело пре-
дострожности, начело „загађивач плаћа”, начело хијерархије у об-
ласти управљања отпадом.

ХИЈЕРАРХИЈА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

3ОСНОВНИ 
ПРИНЦИПИ – 
НАЧЕЛА ПЛАНА 
УПРАВЉАЊА 
ОТПАДОМ 

СМАЊЕЊЕ

ПОНОВНА 
УПОТРЕБА

РЕЦИKЛАЖА

ПОВРАЋАЈ 
ЕНЕРГИЈЕ

ОДЛАГАЊE

1
2

3
4

5
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Локални план управљања отпадом за период 2021–2030. тре-
ба да обезбеди наставак и унапређење претходно започетих 
процеса, отварање нових процеса као резултат друштвених 
промена или нових идеја и отклањање уочених слабости које 
су ометале спровођење активности у претходном периоду, по-
штујући принципе дефинисане националним законодавством, 
поштовање рода и специфичности маргинализованих група.

Квалитет и развој система засниваће се на партнерству, од-
носно на равнотежи између јавног и приватног сектора. Ова 

равнотежа треба да се огледа пре свега у комплементар-
ном удруживању постојећих ресурса јавног и приватног 

сектора кроз модел ЈПП у циљу одрживог и ефикасног 
управљања отпадом.

4 УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОМ  
- АМБИЦИЈЕ 
2021–2030.
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Основа за израду ЛПУО за период 2021–2030. године јесте Локални 
план управљања отпадом за територију града Лесковца за период од 
2010. до 2020. године који је усвојен Одлуком Скупштине града Лесков-
ца бр. 06–25/11–01 („Службени гласник града Лесковца” бр. 2/11). 

Циљеви Локалног плана управљања отпадом  
за период 2010–2020. године су били:

•	 смањени ризик по околину и здравље  
људи и животну средину,

•	 смањена количина отпада која се генерише, 

•	 обезбеђена размена квалитетних информација путем  
Информационог система управљања отпадом.

Поједини чланови радне групе су, анализирајући постигнуте резултате 
у комуникацији и кроз серију консултативних радионица, дошли до за-
кључка да је већина евидентираних проблема и постављених циљева 
за претходни плански период и даље актуелна и да треба наставити са 
реализацијом акционог плана уз јаснију слику појединих циљева и пре-
дузимање нових мера. Такође треба наставити са свим започетим ак-
тивностима, покренути активности које у претходном планском перио-
ду нису ушле у поступак реализације, и дефинисати нове активности 
чија је потреба уочена током претходног планског периода. 

5ПОЛАЗНЕ 
ОСНОВЕ  
- ТРЕНУТНА 
СИТУАЦИЈА
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РЕЗИМЕ ДЕТАЉНЕ АНАЛИЗЕ ПРОБЛЕМА  
 - препреке за примену ЛПУО:
•	  недовољна информисаност грађана и привредних  

субјеката о управљању отпадом, 
•	 неадекватна комуникација заинтересованих  

страна у области управљања отпадом, 
•	  недовољно средстава за успостављање  

одрживог система управљања отпадом, 
•	  недоследна примена законске регулативе РС, 
•	  није успостављен систем одрживог управљања отпадом, 
•	 није успостављен систем заштите свих  

сегмената животне средине. 

Последице горе специфицираних  
недостатака и слабости у првом реду су: 
•	 дивље депоније на 156 локација са процењеном  

количином отпада од 313 тона,
•	 нелегална депонија отпада од грађења и рушења, 
•	 сметлишта на којима је одлаган комунални отпад  

пре активирања депоније „Жељковац” нису санирана, 
•	 није успостављен систем управљања отпадом животињског порекла, 
•	 не постоје поуздани подаци о посебним токовима отпада и 
•	 тренд пада степена рециклаже комуналног  

отпада (следи графички приказ). 



ПРИКАЗ ПОСТУПАКА ЗБРИЊАВАЊА ОТПАДА НА ДЕПОНИЈИ  
ЖЕЉКОВАЦ У ПЕРИОДУ 2016 -2020. 

врста третмана отпада града Лесковца (тона/годишње)
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Анализом функционисања депоније „Жељковац” 
види се значајан негативан тренд комерцијално 
валоризованих количина издвојених секундарних 
сировина у периоду 2016–2020. Тренд је евиден-
тан упркос чињеници да су активности 1.1. и 2.1. 
из Акционог плана ЛПУО за период 2010-2020. у 
фази интензивне кампање повећања количине 
отпада који се рециклира, а да се активност 2.1. ор-
ганизационо реализује, што указује да се дугороч-
ни циљеви за период 2015–2020. нису остварили 
у очекиваном проценту -  „повећање процента по-
новног искоришћења и рециклаже амбалажног 
отпада (стакло, папир, картон, метал и пластика) 
на 25% од генерисане количине”;
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Спровођење анкете „Унапређење управљања чврстим отпадом у 
урбаним и руралним подручјима града Лесковца” организовано је 
у оквиру програма „Подршка локалним самоуправама у Србији на 
путу ка ЕУ - Друга фаза”, који финансира Влада Шведске. Анкету је 
спровело Одељење за заштиту животне средине Градске управе 
града Лесковца током новембра 2020. године. Анкетирано је 354 
учесника/-ца, а анкетирање је вршено углавном електронским пу-
тем, због неповољне ситуације у вези са КОВИД-19 вирусом. 

6 АНАЛИЗА 
РЕЗУЛТАТА 
АНКЕТЕ 
СТАНОВНИШТВА



15



16

Анкету је попунило 52,5% жена и 47,5% 
мушкараца, тако да можемо рећи да су оба 
пола готово једнако заступљена. Када је 
реч о старосној структури, 5,4% анкетира-
них је узраста до 18 година; 32,8% је узраста 
18–40 година; 146 испитаних или 41,2% је 
у старосној групи 40–65 година; и 73 испи-
тана или 20,6% је узраста преко 65 година 
(график 1.). Вреди напоменути да је анкети-
рање старијих лица обављено и у Геронто-
лошком центру у Лесковцу.

Када говоримо о перцепцији важности уп-
рављања отпадом, велика већина испита-
ника/-ца сматра да је отпад један од великих 
проблема у Лесковцу. Да је отпад велики 
проблем одговорило је 38,4%, док 44,6% 
испитаних сматра да је то значајан проблем, 
што укупно чини чак 83% испитаних. Само 
17% грађанки и грађана сматра да отпад 
није битан проблем у Лесковцу, јер је 8,5% 
одговорило да је то мали проблем и исто то-
лико да није значајан проблем (график 2.).

 
 
 
Путем анкете је испитана спремност грађан-
ки и грађана да се активно укључе у уна-
пређење управљања отпадом кроз развр-
ставање отпада у домаћинству, а одговори 
су показали да постоји свест јавности да је 
ово битан процес, као и да су спремни да се 
лично укључе (61,9%) или су већ укључени 
(25,7%). Даље, 28 испитаних је на посредан 
начин изјавило кроз одговор „нисам сигу-
ран/-на” да је неопходна додатна едукација 
или подршка процесу, што чини 7,9% испи-
таних. Само 4,5% испитаних није спремно да 
учествује у разврставању отпада ради реци-
клаже (график 3.).

ДА ЛИ ЈЕ ОТПАД ПРОБЛЕМ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ДА ЛИ СТЕ ВОЉНИ ДА РАЗВРСТАВАТЕ ОТПАД У ВАШЕМ  
ДОМАЋИНСТВУ (пластика, папир, стакло, лименке...) УКОЛИКО  
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Када говоримо о родно и старосно 
осетљивом управљању отпадом у до-
маћинству, анкетирање показује да је 
чак 237 испитаних или 66,9% изјавило да 
сви чланови домаћинства учествују у уп-
рављању отпадом. Њих 18,9% сматра да 
је то претежно задатак жена, 12,4% да је 
задатак мушкараца, а само 1,7% сматра 
да је то задатак деце (график 4.).

КО ЈЕ ЗАДУЖЕН ЗА ОТПАД У ВАШЕМ ДОМАЋИНСТВУ?

Кључни закључак Анкете јесте 
да је највећи број испитаника заин-

тересовано за успостављање система за 
раздвајање отпада, и то 69 од укупног броја ан-

кетираних. Предлози се у највећем броју одликују 
исказаном жељом за постојањем инфраструктуре за од-

војено прикупљање рециклабила у виду канти и контејнера 
како на градском, тако и на сеоском подручју, док су два предло-

га у вези са увођењем депозитног система по угледу на земље ЕУ. 
Такође, грађани су исказали потребу за побољшањем опремље-
ности за сакупљање комуналног отпада постављањем додатних 
посуда за комунални отпад и повећање динамике пражњења ис-
тих. Наиме, 30 предлога се односи на повећање броја канти и кон-
тејнера за сакупљање комуналног отпада, од чега се 8 одговора 
тичу недовољног броја контејнера на сеоском подручју. Насеље 
Грделица је од стране 1 испитаног именовано као насеља са не-

довољним бројем посуда.

Комплетни резултати и анализа анкете биће приложена у 
документу ЛПУО 2021–2030.

деца
мушкарац

жена
сви чланви домаћинства

66,9%
18,9%

12,4%

1,8%

354 испитаника
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1.  Уведен мониторинг на свим затвореним сметлиштима 
након отварања Регионалне санитарне депоније  
„Жељковац“, рок до 2023. године;

2.Обезбеђена и опремљена легална локација  
за пријем и безбедно одлагање неопасног отпада  
од грађења и рушења, рок до 2025. године;

3. Очишћене све нелегалне депоније отпада  
и отклоњени узроци њиховог настајања,  
рок до 2030. године;

 

7ЦИЉ И ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ ЛПУО  
ЗА ПЕРИОД  
2021–2030.

Циљ заједнице је смањење утицаја отпада на животну 
средину и здравље људи, спречавањем настанка отпа-
да, увођењем ефикаснијих поступака управљања отпа-
дом, јачањем контроле и кроз актив-
но укључивање свих заинтересованих 
страна. Наше амбиције су да, у смислу 
остварења овог циља до краја 2030. 
године постигнемо следеће ре-
зултате:
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4.  Успостављен трајан процес санације, рекултивације  
и ремедијације сметлишта чија је употреба завршена након  
отварања Регионалне санитарне депоније „Жељковац”;  
рок до 2030. године;

5.  Заокружен систем за одвојено сакупљање и транспорт  
комуналног отпада са целокупне територије Лесковца  
на легалне локације за безбедно одлагање, на локације за 
завршну селекцију, привремено складиштење, и трансфер  
ка овлашћеним оператерима на коначан третман,  
рок до 2030. године;

6.  Успостављен систем за одвојено сакупљање, транспорт, 
пријем и привремено складиштење посебних токова отпа-
да, укључујући рециклабилни и кабасти отпад који није у 
надлежности PWW, до предаје овлашћеним оператерима на 
коначан третман, рок до 2026. године;

7.  Уведен поступак компостирања за прераду: „мокре” ком-
поненте комуналног отпада, „зеленог” отпада са јавних 
површина, отпада „биљног порекла из пољопривредне про-
изводње и прераде биљних пољопривредних производа” и 
„биоактивних муљева” из постројења за третман употребља-
ваних вода, чија је изградња у току, рок до 2030. године;

8.  Донесено коначно решење за безбедан третман отпада  
животињског порекла на територији града Лесковца,  
рок до 2030. године;

9. Укључене омладинске и женске организације, неформалне 
групе и локалне лидерке и лидери у креирање политика и 
планова и реализацију свих активности. Посебно у делу  
креирања едукативних и промотивних програма намењених 
свим грађанкама и грађанима у вези са појмом, 
суштином и значајем успостављања  
цикличних токова отпада, као једног 
од елемената „циркуларне  
економије”, рок – сталан  
процес.
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РЕЗУЛТАТ 1
МЕРА 1.1. Увођење мониторинга животне средине на  
сметлиштима која се више не користе за депоновање комуналног отпада након 
активирања Регионалне санитарне депоније „Жељковац” - локације  
(Брст - KO Подримце, Богојевце, Душаново) и локација Доња Јајина која се  
више не користи за депоновање отпада од грађења и рушења.

ОПИС АКТИВНОСТИ  
И РОК ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ

ОДГОВОРНОСТ ТРОШКОВИ 
ПРОЦЕНЕ 
(ДИН)

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИЈА

РОК

А1.1.1. Доношење Одлуке 
о поверавању 
одговорности 
над управљањем 
горе наведеним 
локацијама.

Градско веће, 

Скупштина града,

ЈКП „Комуналац”,

ЈП „Урбанизам и изградња”

- Буџет  
града 
Лесковца

2022.

А1.1.2.

Припрема пројектног 
задатка за израду 
пресека стања 
на затвореним 
сметлиштима.

У складу са одлуком 
Скупштине града А1.2.1.

560.000 Буџет  
града 
Лесковца

2022.

А1.1.3. Утврђивање 
параметара, динамике 
и средстава за 
мониторинг на све 
четири локације.

Радна група за 

реализацију ЛПУО

220.000 Буџет  
града 
Лесковца

2023.

А1.1.4. Израда пресека 
стања на затвореним 
сметлиштима од 
стране сертификоване 
установе.

Одељење комуналне 
полиције у складу са 
одлуком Скупштине града 
А1.2.1.

600.000 x 4 
локације

= 2.400.000

Буџет  
града,

Буџет РС

2022.  
до 
санације

А1.1.5. Унос података у 
Информациони 
систем, дистрибу-
ција надлежнима  
и објављивање 
резултата на сајту.

Одељење за заштиту

животне средине

80.000 Буџет 
града

2022.  
до 
санације

А1.1.6. Утврђивање 
параметара, динамике 
и средстава за 
наставак мониторинга 
на све (четири) 
локације.

Радна група за 

реализацију ЛПУО

120.000 Буџет 
града

2023. 
до  
санације

8МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 
СА ПРОЦЕНОМ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ОДРЖИВОСТИ
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РЕЗУЛТАТ 2       

МЕРА 2.1. Успостављање легалног  
поступка одлагања неопасног отпада од грађења и рушења на  
територији града Лесковца.

ОПИС АКТИВНОСТИ  
И РОК ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ

ОДГОВОРНОСТ ТРОШКОВИ 
ПРОЦЕНЕ 
(ДИН)

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИЈА

РОК

А2.1.1. Комунално опремање 
локације Доња 
Јајина - припрема 
за легализацију 
(грађевинску парцелу 
комунално опремити; 
оградити жичаном 
оградом, поставити 
капију са рампом; 
портирница и вага; 
саобраћајнице и 
технолошки плато 
обрадити асфалт-
бетоном; поставити 
таблу са називом 
депоније, по ободу 
формирати заштитни 
тампон-појас 
зеленила).

Одељење за 

Урбанизам, 

ЈП „Урбанизам и изградња” 
Лесковац 

у складу са Одлуком 
Скупштине града из А1.2.1.

3.000.000 Буџет града 2023.

А2.1.2. Легализација 
„привременог” 
одлагања отпада од 
грађења и рушења 
на локацији „Доња 
Јајина” до избора и 
обезбеђења трајног 
решења.

Одељење за 

Урбанизам, 

ЈП „Урбанизам и изградња” 
Лесковац 

у складу са Одлуком 
Скупштине града из А1.2.1.

600.000 Буџет града 2023.

А2.1.3. Стављање у функцију 
локације за одлагање 
отпада од грађења 
и рушења одређене 
Просторним планом 
града Лесковца 
(2011) и Детаљним 
просторним планом 
за подручје Месне 
заједнице „Горњи 
Буниброд” на месту 
званом Жељковац.

ЈП „Урбанизам и изградња 
Лесковац, Одељење за 
комунално-стамбене 
послове, саобраћај и 
инфраструктуру,

PWW 

5.000.000 Буџет града,

PWW 

2025.

А2.1.4. Спречавање одлагања 
отпада од грађења и 
рушења на нелегалним 
сметлиштима

Комунална полиција

80.000 x 9 
година

= 720.000

Буџет града 2022–
2030.
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РЕЗУЛТАТ 3  
   
МЕРА 3.1.  Трајно уклањање „дивљих“ депонија на  

територији града Лесковца.

ОПИС АКТИВНОСТИ  
И РОК ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ

ОДГОВОРНОСТ ТРОШКОВИ 
ПРОЦЕНЕ 
(ДИН)

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИЈА

РОК

А3.1.1. Акције чишћења 
„дивљих” депонија уз 
учешће    омладинских 
и женских група и 
организација.

JKP „Комуналац”,

PWW Лесковац д. о. о. ,

Одељење комуналне 
полиције,

Одељење за заштиту 
животне средине,

НВО, УГ

3.500 дин/t 
x 1.300 t x 9 
година

40.950.000 
+

1.000.000=

41.950.000

ЈКП 
Комуналац”, 

PWW 
Лесковац д. 
о. о. ,

Буџет града, 

Буџет РС,

Донације,

Национални 
и регионални 
фондови

2022–
2030.

А3.1.2. Процена 
сврсисходности 
опремања појединих 
„дивљих” депонија 
за постављање 
контејнера у 
консултацији са 
грађанкама и 
грађанима. 

PWW Лесковац д. о. о. , 

Одељење за комунално-
стамбене послове, 
саобраћај и инфраструктуру, 

ЈП „Урбанизам и изградња 
Лесковац

120.000 Буџет града,

PWW Леско-
вац д. о. о.

2022.

А3.1.3. Постављање 
контејнера и канти за 
одлагање смећа.

PWW Лесковац д. о. о., 

Одељење за комунално-
стамбене послове, 
саобраћај и инфраструктуру, 

ЈП „Урбанизам и изградња 
Лесковац,

ЈКП „Комуналац”

22.000.000 PWW 
Лесковац д. 
о. о., 

Буџет града

2022–
2030.
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РЕЗУЛТАТ 4  
     
МЕРА 4.1. Санација, рекултивација и ремедијација сметлишта која се више 
не користе за депоновање комуналног отпада на локацији Брст - Подримице, 
Богојевце, Душаново и локација Доња Јајина која се више не користи за депоновање 
грађевинског отпада.

ОПИС АКТИВНОСТИ  
И РОК ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ

ОДГОВОРНОСТ ТРОШКОВИ 
ПРОЦЕНЕ 
(ДИН)

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИЈА

РОК

А4.1.1. Анализа укупног 
стања животне 
средине на 
затвореним 
сметлиштима: Брст - 
Подримице, Богојевце, 
Душаново и Доња 
Јајина.

Одељење за комунално-
стамбене послове, 
саобраћај и инфраструктуру

 и други у складу са одлуком 
Скупштине града А1.2.1.

115.000

x 4 локације 

x 9 година

= 4.140.000

Буџет града 2022–
2030.

А4.1.2. Утврђивање 
оптималних 
мера санације 
рекултивације 
и ремедијације 
простора (израда 
пројектног задатка).

Радна група за реализацију 
ЛПУО

и други у складу са одлуком 
Скупштине града А1.2.1.

120.000

x 4 локације 

= 480.000

Буџет града 2023.

А4.1.3. Израда пројектно-
техничке 
документације 
санације 
рекултивације и 
ремедијације

– четири локације.

Одређено одлуком 
Скупштине града А1.2.1.

3.600.000

x 4 локације 

= 
14.400.000

Буџет РС,

Буџет града
2024–
2026.

А4.1.4. Реализација 
пројекта санације 
рекултивације и 
ремедијације.

Душаново 22,4 ha, 

Подримце 13,9 ha, 

Доња Јајина 17,4 ha, 

Богојевце 3,4 ha,

Укупно 57 ha.

Одређено одлуком 
Скупштине града А1.2.1.

68.400.000 Буџет РС,

Буџет града
2026–
2030.
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РЕЗУЛТАТ 5    
   
МЕРА 5.1. Увођење поступка раздвајања комуналног отпада на месту на-
станка, „примарна селекција” на целокупној урбаној територији града Лесковца, 
сакупљање раздвојених фракција отпада на месту настанка и транспорт раздвојених 
фракција отпада на локацију Жељковац.

ОПИС АКТИВНОСТИ  
И РОК ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ

ОДГОВОРНОСТ ТРОШКОВИ 
ПРОЦЕНЕ 
(ДИН)

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИЈА

РОК

А5.1.1. Развој поступка 
раздвајања 
свакодневног 
комуналног отпада 
на месту настанка у 
урбаном подручју.

PWW Лесковац д.о.о. 
Лесковац 
Одељење
за заштиту животне 
средине,
Одељење за комунално-
стамбене послове, 
саобраћај и инфраструктуру

10.000.000 
годишње x 
8 година

= 
80.000.000

PWW 
Лесковац 
д. о. 
о.,Системски 
оператери 
амбалажног 
отпада

2022–
2029.

А5.1.2. Развој поступка 
раздвајања кабастог 
комуналног отпада 
на месту настанка у 
урбаном подручју.

PWW Лесковац д.о.о. 
Лесковац

830.000 
годишње x 
7 година

= 5.810.000

PWW 
Лесковац 
д.о.о.  
Лесковац

2024–
2030.

А5.1.3. Развој поступка 
третмана зеленог 
комуналног отпада на 
месту настанка.

 PWW Лесковац д.о.о.  
 Лесковац

860.000 
годишње x 
6 година

= 5.160.000

PWW 
Лесковац 
д.о.о.  
Лесковац

2024–
2029.

А5.1.4. Развој поступка 
збрињавања фракције 
сувог дневног 
комуналног отпада 
са јавних градских 
површина.

ЈКП „Комуналац” Лесковац,
PWW Лесковац д.о.о.  
Лесковац
Одељење за комунално-
стамбене послове, 
саобраћај и инфраструктуру

Без 
процене

ЈКП 
„Комуналац” 
Лесковац,
PWW Леско-
вац д.о.о.  
Лесковац 

2023.

А5.1.5. Утврђивање и 
примена одговарајућих 
стимулативних мера за 
грађанке и грађане.

Одељење за комунално
стамбене послове, 
саобраћај и
инфраструктуру, PWW 

10.000.000 PWW 2023.

МЕРА 5.2.  Развој поступка раздвајања комуналног отпада на месту настанка 
на сеоском подручју града Лесковца. 

А5.2.1. Одвојено сакупљање 
дневног комуналног 
отпада на сеоском 
подручју.

PWW Лесковац д. о. о. 300.000 
годишње x 
9 година
= 2.700.000

PWW 
Лесковац 
д.о.о.  
Лесковац

2022–
2030.

А5.2.2. Одвојено сакупљање 
кабастог комуналног 
отпада са сеоског 
подручја

PWW Лесковац д. о. о. 300.000 
годишње x 
9 година
= 2.700.000

PWW 
Лесковац 
д.о.о.  
Лесковац

2022–
2030.
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РЕЗУЛТАТ 6        

МЕРА 6.1. Успостављање система за одвојено сакупљање, транспорт, пријем  привремено 
складиштење посебних токова отпада, укључујући кабасти и рециклабилни отпад који није 
у надлежности PWW, до предаје овлашћеним оператерима на коначан третман.
 

•	 Истрошене батерије и акумулатори
•	 Отпадна уља (јестива и мазива)
•	 Отпадне гуме
•	 Отпад од електричне и електронске опреме
•	 Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу
•	 Отпадна возила и отпадна механизација
•	 Отпад који садржи азбест
•	 Амбалажни отпад, укључујући и амбалажни отпад од пестицида
•	 Кабасти отпад из домаћинства и правних лица
•	 Рециклабилни отпад који није у надлежности PWW 
•	 Неинертан отпад од грађења и рушења

ОПИС АКТИВНОСТИ  
И РОК ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ

ОДГОВОРНОСТ ТРОШКОВИ 
ПРОЦЕНЕ 
(ДИН)

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИЈА

РОК

А6.1.1. Доношење одлуке 
о утврђивању 
појединачне 
одговорности свих 
заинтересованих 
страна над посебним 
токовима отпада 
(генератори, органи 
града, оператери), у 
складу са Законом о 
управљању отпадом. 

Градско веће,

Скупштина града

Одлука Скупштине града

- 2022.

А6.1.2. Израда студије 
изводљивости за 
изградњу „центра 
за сакупљање 
посебних токова 
отпада, кабастoг 
и рециклабилног 
отпада” 

У складу са Одлуком 
Скупштине града из 6.1.1.

4.000.000 Државни 
фонд, 

Буџет града

2022–
2023.

А6.1.3. Избор организационе 
форме и управљачког 
модела оператера 
посебним токовима 
отпада 

Градско веће,

Скупштина града

2.000.000 Буџет града 2023.

А6.1.4. Избор локације и израда 
планско пројектне 
документације за 
изградњу „центра за 
сакупљање посебних 
токова отпада, кабасти 
и рециклабилни отпад” у 
зависности од одлуке 
из А6.1.3.

Одељење за комунално-
стамбене послове, 
саобраћај и инфраструктуру,

ЈП „Урбанизам и изградња” 
Лесковац

5.000.000 Буџет РС,

Буџет града
2023–
2024.
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ОПИС АКТИВНОСТИ  
И РОК ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ

ОДГОВОРНОСТ ТРОШКОВИ 
ПРОЦЕНЕ 
(ДИН)

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИЈА

РОК

А6.1.5. Изградња и пуштање 
у рад „центара 
за сакупљање 
посебних токова 
отпада, кабасти и 
рециклабилни отпад” 
са припадајућом 
сакупљачком и 
транспортном 
инфраструктуром.

У складу са одлуком 
Скупштине града из 
А 6.1.3

150.000.000 Буџет града,

Буџет РС,

Донације 

2025–
2028.

А6.1.6. Едукација свих 
заинтересованих 
страна, увођење 
података у Инфор-
мациони систем, 
анализа и промоција 
ефеката.

У складу са одлуком 
Скупштине града из 
А 6.1.3

 НВО, УГ

Одељење за заштиту 
животне средине

4.000.000 Буџет града,

Донације,

Национални 
и регионални 
фондови

2023–
2030.

РЕЗУЛТАТ 7 
   
МЕРА 7.1. Увођење поступка контролисаног компостирања биоразградивог отпада 
биљног порекла на Регионалној депонији „Жељковац”. Коначан третман мокре фрак-
ције свакодневног комуналног отпада раздвојеног на месту настанка, зеленог отпада 
са јавних површина, отпада из биљне пољопривредне производње и третман биоакти-
вног муља насталог у процесу пречишћавања употребљаваних вода. 

ОПИС АКТИВНОСТИ  
И РОК ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ

ОДГОВОРНОСТ ТРОШКОВИ 
ПРОЦЕНЕ 
(ДИН)

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИЈА

РОК

А7.1.1. Изградња пилот-
компостане.

PWW Депонија два д. о. о. 
Лесковац

1.200.000 PWW Депонија 
два д. о. о. 
Лесковац  

2022.

А7.1.2. Израда студије 
изводљивости за 
изградњу централне 
компостане.

PWW Депонија два д. о. о. 
Лесковац

1.200.000 PWW  
Депонија 
два д. о. о. 
Лесковац  

2025.

А7.1.3. Израда планско 
пројектне 
документације за 
изградњу централне 
компостане на 
локацији Жељковац.

PWW Депонија два д. о. о. 
Лесковац
Одељење за комунално
стамбене послове, 
саобраћај и
инфраструктуру, 
Одељење за урбанизам,
ЈП „Урбанизам и изградња” 
Лесковац, 
ЈКП „Комуналац” Лесковац 

6.000.000 PWW  
Депонија 
два д. о. о. 
Лесковац  

2026–
2028.

А7.1.4. Изградња 
компостане, пробни 
рад, анализа ефеката, 
корективне мере.

PWW Депонија два д. о. о. 
Лесковац

ЈКП „Комуналац” Лесковац

120.000.000 PWW  
Депонија 
два д. о. о. 
Лесковац  

2029–
2030.
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МЕРА 7.2. Увођење поступка компостирања биоразградивог отпада биљног 
порекла на месту настанка (кухињски и зелени дворишни) у индивидуалном (куће са 
двориштима) моделу становања у урбаном делу града Лесковца, у двориштима школа 
и предшколских установа.

ОПИС АКТИВНОСТИ  
И РОК ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ

ОДГОВОРНОСТ ТРОШКОВИ 
ПРОЦЕНЕ 
(ДИН)

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИЈА

РОК

А7.2.1. Израда и реализација 
пилот-пројекта (50 
изабарних огледних 
домаћинстава).

Одељење за заштиту 
животне средине, Одељење 
за комунално
стамбене послове, 
саобраћај и
инфраструктуру,
PWW Депонија два д. о. о. 
Лесковац
PWW Лесковац д. о. о. 
Лесковац, 
Одељење за привреду и 
пољопривреду

500.000

x 4 године

= 2.000.000

Буџет града,
PWW  
Донације

2022–
2025.

А7.2.2. Промотивна кампања 
са циљем едукације 
у урбаном делу града 
Лесковца (едукација, 
укључујући и органску 
пољопривредну 
производњу, 
примену пестицида 
и управљање 
амбалажом 
пестицида).

Одељење за привреду и 
пољопривреду
Одељење за заштиту
животне средине,
PWW Депонија два д. о. о. 
Лесковац
PWW Лесковац д. о. о. 
Лесковац,
Невладин сектор

730.000, 

x 4 године

= 2.920.000 
+ 1.000.000

= 3.920.000

PWW 

Буџет града,

Донације

2026–
2029.

А7.2.3. Утврђивање 
и примена 
одговарајућих 
стимулативних мера 
за грађанке и грађане.

Одељење за привреду и 
пољопривреду
Одељење за комунално
стамбене послове, 
саобраћај и
инфраструктуру,
PWW Лесковац д. о. о. 
Лесковац 

120.000 Буџет града, 

PWW 
Лесковац 
д. о. о. 
Лесковац

2022.
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РЕЗУЛТАТ 8 

 МЕРА 8.1. Увођење отпада анималног порекла у легалне и безбедне токове

ОПИС АКТИВНОСТИ  
И РОК ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ

ОДГОВОРНОСТ ТРОШКОВИ 
ПРОЦЕНЕ 
(ДИН)

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИЈА

РОК

А8.1.1. Прикупљање 
билансних података 
о количини, 
морфологији и 
дисперзији отпада 
анималног порекла.

Ветеринарска инспекција 1.800.000 Буџет РС 2023–
2025.

А8.1.2. Утврдити 
оправданост и 
изводљивост 
изградње градског 
или регионалног 
постројења за 
сакупљање и/
или обраду отпада 
животињског 
порекла.

Радна група за 

реализацију ЛПУО,

Ветеринарска инспекција,

Министарство 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде - Управа за 
ветерину 

1.000.000 Буџет града, 

Буџет РС,

Произвођачи 
и власници 
отпада

2025.

А8.1.3. Изградња на 
основу утврђене 
оправданости 
градског или 
регионалног 
постројења за 
сакупљање и/
или обраду отпада 
животињског 
порекла.

Министарство заштите 
животне средине,

Министарство грађевине

Министарство 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде - Управа за 
ветерину 

Без процене Буџет града, 

Буџет РС,

Произвођачи 
и власници 
отпада

2026–
2030.

А 8.1.4 Изградња и опремање 
сточног гробља за 
нешкодљиво уклањање 
животињских лешева и 
отпадака животињског 
порекла

Министарство заштите 
животне средине

Министарство грађевине

Министарство 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде -  Управа за 
ветерину

Без процене Буџет града, 

Буџет РС,

Произвођачи 
и власници 
отпада

2026–
2030.
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РЕЗУЛТАТ 9

МЕРА 9.1. Јачање административних и институционалних капацитета и  укључивање 
грађанки и грађана у процес креирања политика и планова управљања отпадом, уз 
промоцију принципа и предности циркуларне економије.
 

ОПИС АКТИВНОСТИ  
И РОК ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ

ОДГОВОРНОСТ ТРОШКОВИ 
ПРОЦЕНЕ 
(ДИН)

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИЈА

РОК

А9.1.1 Јачање администра-
тивних и институцио-
налних капацитета за 
управљање отпадом: 
(израда ИС, ЛРИЗ, 
ГИС...)

Министарство заштите 
животне средине, Градска 
управа града Лесковца, 
НВО, УГ

200.000          
x  9 год
= 
1.800.000,00

Буџет града,

Буџет РС,

Донације,

Домаћи и 
међународни 
фондови

2022–
2030.

А9.1.2. Укључивање грађанки 
и грађана у креирање 
политика управљања 
отпадом.

Особа задужена за
послове родне
равноправности,
Одељење за привреду и 
пољопривреду,
Одељење за заштиту 
животне средине,
Невладин сектор

200.000,00 
x 9 година
= 
1.800.000,00 
+ 
5.500.000,00 
= 
7.300.000,00

Буџет града,

Буџет РС,

Донације,

Домаћи и 
међународни 
фондови

2022–
2030.

А9.1.3. Укључивање грађанки 
и грађана у процесе 
креирања одговорног 
буџетирања, у оквиру 
расподеле јавних 
средстава.

Одељење за финансије,
особа задужена за
послове родне
равноправности,
Одељење за привреду и 
пољопривреду,
Одељење за заштиту 
животне средине,
НВО, УГ

200.000,00 

x 9 година

= 
1.800.000,00 
+ 6.500.000 

= 
8.300.000,00

Буџет града,

Буџет РС,

Донације,

Домаћи и 
међународни 
фондови

2022–
2030.

А9.1.4. Укључивање 
грађанки и грађана 
у све активности у 
вези са одвојеним 
прикупљањем отпада 
на месту настанка.

PWW Лесковац д. о. о.,
Особа задужена за
послове родне
равноправности,
Одељење за привреду и 
пољопривреду,
Одељење за заштиту 
животне средине,
НВО, УГ

200.000,00 

x 9 година

= 
1.800.000,00 
+ 
3.500.000,00 
= 
5.300.000,00

Буџет града,

Буџет РС,

Донације,

Домаћи и 
међународни 
фондови

2022– 
2030.
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ОПИС АКТИВНОСТИ  
И РОК ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ

ОДГОВОРНОСТ ТРОШКОВИ 
ПРОЦЕНЕ 
(ДИН)

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИЈА

РОК

А9.1.5. Развој и реализација 
информативно 
едукативне радионице 
за села, посебно за 
жене.

Одељење за привреду и 
пољопривреду,
Савет месних заједница,
Особа задужена за
послове родне
равноправности,
Одељење за заштиту 
животне средине
НВО, УГ

200.000,00 

x 9 година

= 
1.800.000,00 
+ 
3.500.000,00 

= 
5.300.000,00

Буџет града,

Буџет РС,

Донације,

Домаћи и 
међународни 
фондови

2022–
2030.

А9.1.6. Обука грађанки и 
грађана за активности 
промоције значаја и 
принципа „циркуларне 
економије”.

Одељење за заштиту
животне средине,
Одељење за финансије,
Особа задужена за
послове родне
равноправности,
Одељење за привреду и 
пољопривреду
НВО, УГ

200.000,00 

x 9 година

= 
1.800.000,00 
+ 
5.500.000,00 

= 
7.300.000,00

Буџет града,

Буџет РС,

Донације,

Домаћи и 
међународни 
фондови

2022–
2030.

А9.1.7. Испитивање 
задовољства 
корисница 
и корисника 
комуналним услугама, 
у складу са Законом 
о комуналним 
делатностима 
(детаљнији опис у 
широј верзији).

Радна група за испитивање 
задовољства корисника, по 
један представник из:
• Одељења за комунално
стамбене послове, 
саобраћај и
инфраструктуру 
• Одељења за пружање 
услуга грађанима - Градски 
услужни центар 
• Кабинета градоначелника 
- особа за информисање и 
односе са јавношћу 
• Одељења за инспекцијске 
послове (комунална 
инспекција)
• Градског већа (комунална 
делатност)
• ЈП „Топлана”
• ЈКП „Водовод”
• ЈКП „Комуналац”
• PWW 
• ЕПС
• Градске организације 
потрошача
НВО, УГ

200.000,00 

x 9 година

= 
1.800.000,00 
+ 
1.800.000,00 

= 
3.600.000,00

Буџет града,

Донације,

Домаћи и 
међународни 
фондови

2022–
2030.



- ЛПУО  Локални план управљања отпадом,
- PWW  Por Werner Weber група,
- ЈП  јавно предузеће,
- ЈКП  јавно комунално предузеће,
- ЈПП  јавно приватно партнерство,
- ЛРИЗ  локални регистар извора загађивања,
- ИС   информациони систем
- НВО   невладине организације 
- УГ   удружење грађана 
- БФЗЖС   буџетски фонд за заштиту животне средине,

Додатна појашњења за поступање са отпадом на месту настанка у 
односу на место настанка, динамику настајања и релевантне осо-
бине

Дневни комунални отпад је отпад који настаје свакодневно, по 
свом облику у габаритима је такав да се може одложити у стан-
дардне посуде за прихват отпада (отпад од припремања хране, 
хигијенски улошци, пелене за једнократну употребу, употребљене 
папирне марамице, охлађен пепео свих врста, опушци, отпадна 
обућа и одећа, остали текстилни материјали, све врсте амбалаже, 
отпадни кухињски прибор, папир, ситни предмети опште употребе, 
канцеларијски ситан прибор, итд.). Овај отпад се на месту настанка, 
а према упутству које се добије од надлежних, разврстава на „суви” 
(биолошки инертан отпад погодан за рециклажу или производњу 
топлотне енергије) и на „мокри” (био-отпад биљног порекла пого-
дан за коначан третман компостирањем). 

9ВАЖНЕ 
ДЕФИНИЦИЈЕ 
И СКРАЋЕНИЦЕ
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Кабасти комунални отпад је отпад који настаје периодично у домаћин-
ствима, канцеларијама, школама, приликом замене столарије, намештаја, 
и др. а таквих је габарита, облика и карактера да се не може одлагати у 
стандардне посуде за прихват отпада на месту настанка.

Кабасти комунални отпад на сеоском подручју града Лесковца је исте 
морфологије као и на градском делу. На сеоском подручју не постоји по-
дела на „мокри” и „суви” свакодневни комунални отпад. Зелена маса на 
сеоском подручју је сточна храна и не третира се као отпад. Отпад од 
припремања хране на сеоском подручју се користи за исхрану домаћих 
животиња (стока и кућни љубимци). Пепео настао на сеоском подручју се 
користи као минерално биљно ђубриво и не улази у састав отпада.

Зелени комунални отпад је отпад који настаје периодично приликом 
уређења дворишта и јавних површина (трава, лишће, грање од облико-
вања дворишних и парковских биљака). Детаљним планом управљања 
отпадом и градском одлуком се даље дефинише поступак одлагања.

Амбалажни отпад јесте свака амбалажа или амбалажни материјал који 
не може да се искористи у првобитне сврхе, изузев остатака насталих у 
процесу производње, и то: папир, картон, пластика, стакло, ПЕТ амбала-
жа, метал…

Посебни токови отпада јесу кретања отпада (истрошене батерије и аку-
мулатори, отпадно уље, отпадне гуме, отпад од електричних и електрон-
ских производа, отпадних возила и други отпад) од места настајања, пре-
ко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију.

НАПОМЕНЕ 

На територији града Лесковца послују оператери за претходно специфи-
циране врсте отпада. Њихова листа са изводима из регистра делатности 
и адресама локација дата је у овом документу, као водич за генераторе 
горе наведених врста отпада.

Посебно трансформаторска уља (PCB и PCT) искључива су одговорност 
власника трансформатора, њихова обавеза је да их предају овлашћеном 
оператеру на националном нивоу.

Дуготрајно загађујуће органске материје (POPs) искључива су одговорност 
власника, њихова обавеза је да их предају овлашћеном оператеру на на-
ционалном нивоу.

Медицински и фармацеутски отпад су у посебној надлежности медицин-
ских и фармацеутских установа.
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ОПЕРАТЕРИ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ЈКП „Комуналац” Лесковац 016/243-240

PWW Лесковац д. о. о. Лесковац  016/245-302

PWW Депонија два д. о. о. Лесковац 016/234-530

ОПЕРАТЕРИ ПОСЕБНИХ ТОКОВА ОТПАДА

„Гумапромет” д. о. о. Лесковац (Дурмиторска бб)  - Сакупљање  - от-
падне гуме, оловне батерије, отпадна моторна уља, уља за мењаче 
и подмазивања и др.;

„Е-рециклажа” (Раде Жунића 22/14)  - Сакупљање фракције из кому-
налног отпада, флуоресцентне цеви, батерије, акумулатори, електрич-
на опрема, пластика, метали; отпад од механичког третмана отпада 
(папир, метал, стакло); грађевински отпад и отпад од рушења; отпадни 
тонери, катодне цеви; отпадна амбалажа, отпад од електричне и елек-
тричне опреме;

„Еко-Трон” д. о. о. (Светозара Марковића 23) - Сакупљање и транспорт 
- минерална машинска уља; минерална хидрауличка уља, минерална 
моторна уља, уља из мењача и подмазивање; фракције из комуналног 
отпада, флуоресцентне цеви, батерије, акумулатори, електрична опре-
ма, пластика, метали; отпад од механичког третмана отпада (папир, 
метал, стакло); грађевински отпад (дрво, стакло, пластика); пиљевина, 
струготина, папир и картон, отпад из текстилне индустрије; отпадна ам-
балажа; отпад од електричне и електричне опреме; медицински отпад;

10ЛИСТА ОПЕРАТЕРА 
ОТПАДА НА 
ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

https://www.google.com/search?q=pww+leskovac+kontakt&rlz=1C1GCEA_enRS837RS837&oq=pww+leskovac+kontakt&aqs=chrome..69i57.10683j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Ивица Додић ПР ЛНД „Eko Energy” (Ђуке Динића 28) - Сакупљање - ко-
мунални отпад, флуоресцентне цеви, батерије, акумулатори, електрична 
опрема, пластика, метали; отпад од механичког третмана отпада (папир, 
метал, стакло); отпад од механичког третмана отпада (папир, метал, ста-
кло); минерална машинска уља; катодне цеви: отпадна амбалажа; метали, 
пластика, стакло од отпадних возила; грађевински отпад (метали), грађе-
вински отпад и отпад од рушења;

Јанковић Младен (Кнеза Милоша 15) - Складиштење и третман - грађевин-
ски отпад (метали);

Јована Миљковић Костић ПР ПЕКОС-ПЛУС (Стари грделички пут бб) - Са-
купљање - отпадна пластика из пољопривреде; тврди цинк из галвани-

зације; отпадни метали и пластика; амбалажа; отпадна возила; алкалне 
батерије и акумулатори, истрошени катализатори; грађевински отпад 

(дрво, стакло, пластика), грађевински отпад (метали); одвојено 
сакупљање фракције из комуналног отпада (папир, 

стакло, текстил, пластика, метали);
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Лидија Арифовић ПР ДИЛ ДЕКС (Козарачка 2) - Сакупљање - отпадна 
пластика из пољопривреде; тврди цинк из галванизације; отпадни мета-
ли и пластика; амбалажа; отпадна возила; алкалне батерије и акумулато-
ри, истрошени катализатори; грађевински отпад (дрво, стакло, пластика), 
грађевински отпад (метали); одвојено сакупљање фракције из комуналног 
отпада (папир, стакло, текстил, пластика, метали);

Максут Шабановић ПР „Љупи” (Зеке Буљубаше 133) - Сакупљање и транс-
порт - отпадна пластика из пољопривреде; тврди цинк из галванизације; 
отпадни метали и пластика; амбалажа; отпадна возила; алкалне батерије 
и акумулатори, истрошени катализатори; грађевински отпад (метали); од-
војено сакупљање фракције из комуналног отпада (папир, стакло, текстил, 
пластика, метали);

„Матекс” д. о. о. (Обрада Лучића 45) - Сакупљање и транспорт - отпад из 
текстилне индустрије; текстилна амбалажа; текстил из комунал-

ног отпада;
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„Матекс” д. о. о.  (Обрада Лучића 45) - Складиштење и третман  - отпад из 
текстилне индустрије; текстилна амбалажа; текстил из комуналног отпада;

„Металкомерц” (Бабички одред 29) - Сакупљање и транспорт, скла-
диштење и третман - текстилни отпад; отпадна пластика; отпадни ме-
тали; амбалажа: метал, пластика, стакло из отпадних возила; грађе-
вински отпад; отпадни картон, папир пластика, кабасти отпад; одвојено 
сакупљање фракције из комуналног отпада (папир, стакло, текстил, 
пластика, метали);

Миљан Димић ПР ДИМИЋ МЕТАЛ (Улица 22., бр. 14) - Сакупљање - 
отпадна пластика из пољопривреде; тврди цинк из галванизације; 
отпадни метали и пластика; отпадна возила; алкалне батерије и аку-
мулатори, истрошени катализатори; грађевински отпад (дрво, стакло, 
пластика), грађевински отпад (метали), одвојено сакупљање фракције 
из комуналног отпада (папир, стакло, текстил, пластика, метали), ба-
терије, акумулатори, електрични и електрична опрема, пластика, амба-
лажни отпад и др.;

Општа болница Лесковац (Раде Кончара 9) - Складиштење и третман - от-
пад из здравствене заштите људи и животиња; оштри инструменти; ин-
фективни отпад;

„Пешић Транслогистик” (Зејнела Ајдинија 50) - Транспорт - амбалажа; от-
падна возила (метал, пластика, стакло); грађевински отпад (бетон, цигле, 
дрво, стакло, пластика, метали); отпад од механичког третмана отпада;

Аутопревозник „Мика“ д.о.о. Лесковац (Копаоничка 4 Лесковац) – Транс-
порт - отпад од амбалаже (папир, картон, метал, стакло), одвојено са-
купљање фракције из комуналног отпада (папир, картон);

Игор Ивановић ПР Доње Синковце (Лебански пут 321 Доње Синковце) 
- Сакупљање - отпадна пластика из пољопривреде, моторна уља, уља за 
мењаче и подмазивање, филтери; отпад од амбалаже (папир, картон, ме-
тал, стакло); отпадне гуме; отпад од електричне и електронске опреме; 
батерије и акумулатори; грађевински отпад (дрво, стакло, пластика, ме-
тал), одвојено сакупљене фракције из комуналног отпада (папир, картон, 
текстил, флуоресцентне цеви);

PWW Депонија два д. о. о. Лесковац (Булевар ослобођења 147) - Скла-
диштење - отпадна пластика из пољопривреде; текстилни отпад; тврди 
цинк из галванизације; отпадни метали и пластика; амбалажа; одвојено 
сакупљање фракције из комуналног отпада (папир, стакло, текстил, плас-
тика, метали), батерије, акумулатори, електрични и електрична опрема, 
пластика; растварачи, киселине, базе, фотохемикалије (из комуналног 
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отпада); боје, лепкови, мастила, смоле, детерџенти, јестива уља, уља, 
флуоресцентне цеви, хлорофлуороугљоводоник (посебна обрада), отпад 
из органских хемијских процеса који нису другачије специфицирани; от-
пад из фотографске индустрије; цитостатички и цитотоксични лекови, 
кабасти отпад, отпад са пијаца од чишћења улица, мешани комунални 
отпад; 

PWW Лесковац д.о.о. (Булевар ослобођења 147) – Сакупљање и транспорт 
– отпад из пољопривреде, муљеви из третмана течног отпада, отпади од 
прераде шећера, отпад из индустрије млечних производа, отпад из произ-
водње алкохолних и безалкохолних напитака, отпад од прераде дрвета, от-
пад из текстилне, крзнарске и кожарске индустрије, комунални отпад;

„Спин Плам” д. о. о. (Доње Стопање) - Складиштење и третман - гвожђе, 
челик

Шуковић Предраг ПР „Крон” (Змај Јовина 7) - Сакупљање, транспорт и 
складиштење - амбалажа; грађевински отпад (дрво, пластика, метал); од-
војено сакупљање фракције из комуналног отпада (папир, метали);

СЗР „Милан-пласт” Стаменковић Весне (Доња Јајина)  - Сакупљање и 
транспорт - отпадна пластика, пластична амбалажа; пластика из отпадних 
возила; пластика из отпадног шута; пластика из комуналног отпада;

„Турчин Д”(Славка Златановића 30) - Транспорт - папир и картон; метал из 
грађевинског отпада;

Ненад Идић ПР „Турчин Д 016“ Лесковац (Солунских ратника 40) Леско-
вац - Сакупљање и транспорт - отпад из текстилне индустрије, отпадна 
пластика, отпадни тонер, пепео, шљака, тврди цинк, отпад од амбалаже 
(папир, картон, метал, стакло), отпадне гуме, отпад од електричне и елек-
тронске опреме, батерије и акумулатори, грађевински отпад (метал, дрво, 
стакло, пластика), одвојено сакупљање фракција 
из комуналног отпада;
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„Универзал” д. о. о. (Индустријска бб) - Транспорт  
- отпадна пластика;

Самостална трговинска радња „Игњат“ Дивна Митров ПР 
Предејане (варош) (Маршала Тита 107) – амбалажа пес-
тицида; 

Самостална трговинска радња Пољомаркет  
Зоран Живковић ПР Грделица (варош) (Боре  
Пешића) – амбалажа пестицида; 

Пољопривредна апотека „Агрохемија“ 
Перић Ђокица, предузетник Лесковац 
(Краља Петра I 7) – амбалажа  
пестицида; 

Самостална трговинска радња 
„Жућа“ Универзал, Миодраг Ракић 
Печењевце – амбалажа пестицида 

PWW Ниш д.о.о. Ниш (25.мај 69б) 
– амбалажа пестицида

ЗЗЈЗ Лесковац (Максима  
Ковачевића 11) - Сакупљање, 
транспорт, складиштење и трет-
ман - инфективни отпад; оштри 
инструменти.



ЛИСТА ОПЕРАТЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ

„ Секопак“, Друштво за поступање са амбалажним отпадом, регистарски    
број дозволе 001, издата 21.05.2010. 

„Екостар пак“  д.о.о., регистарски број дозволе 002, издата 25.10.2010. 
„Делта - пак“ д.о.о, регистарски број дозволе 003, издата 02.12.2010. 
„Ценекс“ д.о.о., регистарски број дозволе 004, издата 20.04.2012. 
„Техно еко пак“ д.о.о., регистарски број дозволе 005, издата 21.05.2012. 
„Екопак систем“ д.о.о., регистарски број дозволе 006, издата 20.12.2013. 
„Уни еко пак“ д.о.о., регистарски број дозволе 007, издата 18.08.2018.
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Скупштина града Лесковца 016/200-829
Градско веће града Лесковца, градоначелник, кабинет 016/200-804
Одељење за урбанизам Градске управе града Лесковца 016/212-774
Одељење за заштиту животне средине  
Градске управе града Лесковца 016/237-170
Одељење за инспекцијске послове  
Градске управе града Лесковца 016/213-197
Одељење за финансије Градске управе града Лесковца 016/212-419
Одељење за привреду и пољопривреду  
Градске управе града Лесковца 016/245-517
Одељење за комунално стамбене послове, саобраћај и 
инфраструктуру Градске управе града Лесковца 016/218-424
ЈП „Урбанизам и изградња” Лесковац 016/213-009

11
ЛИСТА 
ОДГОВОРНИХ 
ОРГАНА ГРАДА 
И ОДЕЉЕЊА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ



Дизајн и прелом:  
Веуш, дизајнерски студио

Илустрације: 
Габријела Поповић, 
Шатерсток 




