РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Управљање индустријским отпадом“

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЈЕ ПОТРЕБНО УСПОСТАВИТИ ЕФИКАСНИЈИ
СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ИНДУСТРИЈСКИМ ОТПАДОМ РАДИ ЗАШТИТЕ И
УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У Републици Србији је током 2018. године произведено 11,6
милиона тона отпада односно 1,7 тона отпада по становнику. Од укупне
количине отпада преко 9 милиона тона представља индустријски отпад. У
поређењу за земљама Европске Уније, Србија спада у земље са најмањим
процентом третираног отпада.

Државна ревизорска
институција је након
спроведене ревизије, дала
субјектима ревизије следеће
препоруке:
 Министарство заштите
животне средине да
предузме активности како би
се донела сва планска
документа у складу са
законом и да прате њихову
реализацију у циљу
ефикаснијег планирања
управљања индустријским
отпадом.

Нису донета сва планска документа у области управљања отпадом,
као ни извештаји о реализацији постојећих, што указује да нису предузете
све активности у циљу ефикаснијег планирања управљања индустријским
отпадом.
Према подацима Агенције за заштиту животне средине око 80%
произведеног индустријског отпада у Републици Србији остаје на локацији
самог произвођача, што указује на низак проценат третмана индустријског
отпада, као и на недовољно коришћење отпада као сировине. Наведено, уз
чињеницу да не постоји постројење за третман опасног отпада, указује да се
индустријским отпадом не управља у довољној мери на ефикасан начин,
што представља ризик по животну средину и здравље људи.
ЈП „Електропривреда Србије“ није поступило по главном пројекту
санације, затварања и рекултивације депоније пепела и шљаке „Средње
костолачко острво“, јер депонија није затворена до јула 2015. године како је
предвиђено главним пројектом. Напред наведено за последицу има да су
две касете истовремено активне, па долази до развејавања пепела у околна
насеља као и до емисије загађујућих материја са депоније пепела, што
представља ризик по животну средину и здравље људи.
У Републици Србији није у довољној мери успостављен ефикасан
надзор и контрола над управљањем индустријским отпадом, што се огледа
у недовољној координацији између субјеката надлежних за управљање
отпадом, недовољном инспекцијском надзору као и недовољно поузданом
систему издавања и одузимања дозвола за упрaвљање отпадом. Услед
одсуства ефикасног надзора и контроле приходи буџета Републике Србије у
периоду 2014-2018. године су мањи за 6,7 милијарди динара само од увоза
возила као производа који после употребе постају посебни токови отпада.
Агенција за заштиту животне средине није вршила ефикасну
контролу достављања података за Национални регистар извора загађивања
животне средине и контролу тачности достављених података. Принцип
самопријављивања, без ефикасне контроле и надзора надлежних
институција, носи ризик да привредни субјекти не достављају податке или
достављају нетачне податке, јер им то смањује обавезу по основу накнада,
чиме се остварују мањи приходи од накнада у области животне средине.

 Министарство заштите
животне средине да кроз
ефикаснији надзор
онемогући да отпадом
управљају привредни
субјекти који немају
одговарајућу дозволу.
 Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту
животне средине АП
Војводине да преиспита
издате дозволе о управљању
опасним отпадом на
територији АП Војводине и
предузме активности како би
дозволе биле издате само од
надлежних органа у складу
са Законом о управљању
отпадом.
 Агенција за заштиту животне
средине да успостави
ефикасну контролу
достављања података за
Национални регистар извора
загађивања животне средине
као и контролу тачности
достављених података.
 ЈП „Електропривреда
Србије“ да предузме
активности како би се у
потпуности реализовао
пројекат изградње новог
система за трaнспорт и
депоновање пепела и шљаке
са ТЕ Костолац А на
депонију Ћириковац
закључно са успешно
завршеним пробним радом.

