
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 

Управљање отпадом поверено је Јавном комуналном предузећу "Рашка" које осим 
са подручја града, односи отпад и из приградских насеља Супње, Власово и 
Миснопоље. Отпад се сакупља уз селекционисање ПЕТ амбалаже, за шта је 
постављено 60 наменских контејнера. Сакупљени отпад одлаже се на градско 
сметлиште - депонију "Раздоље". Градско сметлиште у Рашкој формирано је пре 
око 25 година у атару Раздоља, на стрмом делу локалног сеоског пута непосредно 
изнад града. Деградирани простор је дужине око 300 m, а ширина формираног 
сметлишта креће се од 5-6 до 30 и више метара на равном дели сметлишта, 
захватајући површину од око 4 ха. За депонију "Раздоље" урађен је током 2011. 
године пројекат хитних интевенција. 
Број становника обухваћен услугом сакупљања отпада је 18.729 становника 
(подаци Локалног плана управљања отпадом из 2010. године). Служба за 
изношење смећа, представља једну од примарних делатности у ЈКП "Рашка“, која 
пружа услуге изношења смећа на територији општине. Обухваћене су четири 
категорије корисника комуналних услуга и то: домаћинства, привредни објекти, 
објекти мале привреде и ТЦ Копаоник. 
На територији ужег градског језгра општине Рашка, као и приградских насеља 
Супње, Власово и Миснопоље постављено је 60 контејнера за ПЕТ амбалажу. Ова 
врста селективног прикупљања отпада је наишла на веома добар одзив грађана 
код којих је створена навика да одвајају ПЕТ амбалажу од осталог чврстог отпада. 
Месечно се са тренутним капацитетима од 60 контејнера прикупи 1,5 тона ПЕТ 
амбалаже. Осим тога, повремено се врши и селективно прикупљање папира и 

лименки. Папир се од осталог чврстог отпада једино у јавним предузећима и 
установама, углавном у кутијама које су постављене у оквиру акције „Очистимо 
Србију“. 
ЈКП „Рашка“ располаже са 300 контејнера запремине 1,1 m³, 30 стубних канти, 65 
жичаних контејнера и 1500 канти од 80 l. Опрема се стално набавља и унапређује, 
тако да је током 2011. и у првој половини 20112. године набављен одређени број 
нових контејнера и канти, као и два нова возила смећара. 
У складу са својим стратешким и планским документима - Стратегијом одрживог 
развоја и Локалним планом управљања отпадом, општина Рашка је донела одлуку 
и предузела низ корака како би изградила и опремила центар за сакупљање и 
разврставање отпада, као место на коме би се сакупљале, третирале и привремено 
складиштиле рециклабилне компоненте комуналног отпада, као и оне компоненте 
отпада посебних токова које се налазе у свакодневној употреби, а чије неадекватно 
одлагање може нанети штету здрављу људи и животној средини, а чије је 
сакупљање и рециклажа и из других разлога, пре свега економских, исплативо. У 
том смислу, овај пројекат представља један од првих техничких докумената, који 
треба да послужи као једна од основних подлога за израду пројеката вишег нивоа. 


