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СМЕРНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
 
 

Бројне радне и технолошке активности у шуми и шумским радилиштима имају за последицу 
ризик непожељног одлагања или инцидентног испуштања отпадних материја. Поред наведеног, 
честа је појава дивљих депонија на подручју шума и шумског земљишта. Овим смерницама се 
регулише спречавање неконтролисаног одлагања отпада, смањивање ризика инцидентног 
изливања отпадних материја, санација отпадом загађених локалитета и безбедно одлагање и 
уништавање отпадних материја. 
 
На свим шумским радилиштима за време трајања радова обезбедиће се одговарајуће канте или 
вреће за одлагање отпада, које се затим односе и одлажу као комунални отпад. 
 
Све погонске и остале машине код којих прети опасност од инцидентног изливања горива и 
мазива, морају бити опремљене одговарајућим пластичним посудама за прихватање таквог 
отпада и спречавања неконтролисаног изливања и загађивања животне средине 
 
Радници секачи морају бити снабдевени врећицама са песком или струготином за посипање 
неконтролисано проливеног мазива и горива, да би на тај начин обезбедили локализовање 
разливања тако насталог течног отпада. 
 
У машинским радионицама за одржавање механизације вршиће се сакупљање и безбедно 
складиштење похабаних и отпадних тракторских гума и гума осталих транспортних средстава до 
испоруке овлашћеним институцијама или предузећима за њихову безбедну рециклажу или 
уништавање. 
 
Поред отпадних гума, у радионицама се сакупља и отпадно моторно уље које се безбедно 
складишти на за то одређеним местима све до испоруке овлашћеним институцијама или 
предузећима за сакупљање и рециклирање отпадног моторног уља. 
 
Тонери и истрошена рачунарска опрема се прикупља и безбедно складишти до испоруке 
институцијама или предузећима овлашћеним за сакупљање, рециклирање или уништавање ове 
врсти отпада. 
 
При јавним набавкама материјала чији отпад није у категорији комуналног, а који представља 
опасност за околину, уколико буде постојала могућност, условиће се обавеза преузимања од 
стране добављача таквих материјала. 
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Амбалажа од хемијских заштитних средстава и неутрошена хемијска средства чији је рок 
употребе истекао, безбено се складишти у за ту намену уређеним складиштима до испоруке 
овлашћеним институцијама или предузећима за преузимање и уништавања ове врсте отпадних 
материја. 
 
У вези управљања отпадом на радним пољима у току сече и обнове у брањеном и небрањеном 
делу инундација великих река након одласка великих вода, потребно је да се обрати посебна 
пажња на чишћење радилишта и осталих делова шуме у брањеном делу, потребан је додатни 
напор за чишћење радилишта у небрањеном делу, док је за остале делове шуме у небрањеном 
делу потребно оставити што бољи утисак. 
 
Чуварска служба Предузећа ће појачаном контролом да спречава неконтролисано одлагање 
комуналног и другог отпада у шумама и на шумском земљишту, вршиће идентификацију 
извршилаца и обезбеђивати неопходне податке и доказе за подношење пријава надлежним 
инспекцијским службама. 
 
У складу са објективним могућностима, организоваће се активност на санацији постојећих 
дивљих депонија на подручју шума и шумског земљишта којим газдује Јавно предузеће 
„Војводинашуме“ Петроварадин. У случајевима дивљих депонија у непосредној околини шума и 
шумског земљишта којим газдује Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин, оствариће се 
контакти и могућа сарадња са локалним заједницама у циљу санације ових депонија и 
онемогућавања даљег одлагање отпада. Овај проблем је ширег друштвеног значаја и захтева 
активно деловање и сарадњу инспекцијских органа, локалних заједница, локалних самоуправа, 
невладиних организација и других институција у оквиру дугорочног процеса решавања присутног 
проблема. 
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