Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање пластичним отпадом“

У циљу постизања веће стопе рециклаже пластичног отпада,
потребно је унапредити систем одвојеног сакупљања комуналног
отпада и примену начела продужене одговорности произвођача
У Републици Србији је у периоду 2017-2019. године
произведено 897 хиљада тона пластичног отпада, од чега 831
хиљаду тона комуналног пластичног отпада. Није успостављено
системски организовано одвојено сакупљање отпада јер је одвојено
сакупљено и рециклирано 2% комуналног пластичног отпада (14
хиљада тона). Не остварују се привредне користи које би донео
циркуларни приступ, јер се пластика губи након што постане отпад
а истовремено наноси велике штете животној средини.
Слика 1: Систем управљања комуналним пластичним амбалажним отпадом
2019. година

Није успостављена адекватна координација између
субјеката система управљања амбалажним отпадом. Произвођачи
амбалаже недовољно улажу у систем одвојеног сакупљања
амбалажног отпада што има за последицу ниску стопу рециклаже
комуналног амбалажног отпада.
Јединице локалне самоуправе нису у потпуности:
успоставиле одвојено сакупљање комуналног отпада; спроводиле
образовне и информативне активности о значају рециклаже;
предузимале мере за заштиту имовине и укључивање
неформалних сакупљача у постојећи систем сакупљања отпада.
Не постоје тачни и поуздани подаци о производњи и
управљању комуналним отпадом, што може довести до доношења
неоправданих стратешких одлука о избору начина управљања
отпадом. Министарство заштите животне средине није
спроводило инспекцијски надзор над радом оператера управљања
амбалажним отпадом.

Препоруке
Државна ревизорска
институција је, између
осталих, дала препоруке:
Министарству
заштите животне
средине да успостави
ефикаснију примену
начела продужене
одговорности произвођача
и надзора над радом
оператера управљања
амбалажним отпадом;
предузме мере у циљу
успостављања одвојеног
сакупљања отпада и
дефинише начин
укључивања неформалних
сакупљача;
Градовима Београду и
Новом Саду да донесу
планове успостављања
одвојеног сакупљања
отпада на својој
територији и спроводе
образовне и
информативне активности
у циљу смањења
пластичног отпада;
предузимају мере заштите
имовине; утврде начин
укључивања неформалних
сакупљача и успоставе
ефикаснију сарадњу са
оператерима управљања
амбалажним отпадом;
Покрајинском
секретаријату за
урбанизам и заштиту
животне средине да врши
инспекцијски надзор над
применом Закона о
амбалажи и амбалажном
отпаду;
Агенцији за заштиту
животне средине да врши
контролу достављених
података о произведеном
комуналном отпаду.

