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У Народној скупштини Републике Србије 30. маја 2017. године, Министарство
пољопривреде и заштите животне средине, Европска унија и партнери на пројекту,
Агенција за заштиту животне средине Аустрије и Федерално министарство за животну
средину, заштиту природе, изградњу и нуклеарну безбедност Немачке, обележили су
успешан завршетак ЕУ твининг пројекта – Унапређење управљања опасним
отпадом у Републици Србији.
Присутнима су се на почетку поздравним говорима обратили господин Александар
Весић, помоћник министра, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
РС, господин Ричард Маша, представник Делегације ЕУ у Србији, господин Душан
Чаркић, вршилац дужности помоћника министра, Министарство финансија РС, Сектор
за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и остали представници
администрација Србије, Аустрије и Немачке.
Као део захтева из поглавља 27 у преговорима за приступање Европској унији, Србија
треба да усагласи своје национално законодавство са законодавством Европске уније.
Област управљања отпадом представља посебан изазов када су у питању покривеност и
капацитети за основне услуге као што су, сакупљање, транспорт и одлагање отпада, као
и недостатак инфраструктуре за третман и одлагање опасног отпада.
Две године дуг твининг пројекат, који је финансирала ЕУ у износу од милион евра кроз
ИПА предприступну помоћ, и који је суфинансиран од стране Владе Републике Србије,
за циљ је имао да помогне Србији да испуни стандарде из области заштите животне
средине кроз институционалну изградњу и унапређење еколошке инфраструктуре.
Твининг пројекат је спровело Министарство пољопривреде и заштите животне средине
у партнерству са Агенцијом за заштиту животне средине Аустрије и Федералним
министарством за заштиту животне средине, заштиту природе, изградњу и нуклеарну
безбедност Немачке. Тим од 39 стручњака из Аустрије и Немачке радио је са колегама
из Србије, како би се пренели знање и најбоље праксе из Европске уније у овој области.
У пројекат су биле укључене бројне заинтересоване стране, укључујући и представнике
републичких и локалних органа, индустрије и организација цивилног друштва, кроз
билатералне састанке, четири семинара и 12 радионица широм Србије.
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Како би се завршио процес израде законодавства и стратешко планирање, у
оквиру пројекта су постигнути сви предвиђени резултати.

Урађена је анализа законодавства Србије у вези са посебним токовима
отпада, чији су резултат препоруке које су укључене у 8 подзаконских аката
израђених у оквиру пројекта

Израђена је Студија о институционалној организацији система управљања
опасним отпадом у Србији и дате су препоруке за унапређење тренутних система
управљања отпадом, на основу најбољих пракси из 3 земље чланице ЕУ

Израђен је Интегрисани план за управљање опасним отпадом. Интегрисани
план обухвата све планове за посебне токове отпада који су израђени на овом, али и
на претходно спроведеном твининг пројекту Европске уније, као и опасни отпад из
индустрије. Овај интегрисани план ће бити основа за израду нове Стратегије за
управљање отпадом РС.

Урађена је анализа потреба за обукама и направљен је одговарајући план обука,
који је спроведен кроз 3 семинара, унапређујући знања и вештине из области
управљања опасним отпадом представника локалних самоуправа. Како би се
осигурала одрживост одговарајућег управљања опасним отпадом на локалном нивоу,
израђен је Водич на српском језику.
Организоване су студијске посете у Немачку, Аустрију и Румунију, где је
присуствовало око 30 представника јавне администрације Србије. Посете су помогле
представницима администрације Србије да размене техничке, практичне и теоретске
информације и искуства са колегама из земаља чланица ЕУ, као и са представницима
компанија које се баве управљањем отпадом.



Очекује се да резултати пројекта доведу до бољег управљања опасним отпадом у
Србији. Ово ће резултирати ефективнијом поновном употребом и коришћењем
вредних компоненти отпада, бољом заштитом животне средине и људи од штетних
супстанци, а самим тим и свеукупним унапређењем квалитета живота грађана Србије.
Резултати пројекта ће такође помоћи Србији у бољој припреми за процес преговарања
за приступање Европској унији за поглавље 27, које се односи на животну средину и
климатске промене.
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