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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИНДУСТРИЈСКОМ ОТПАДУ  
ЗА 2008. ГОДИНУ  

                             1 1 0 6 
                      Шифра статистич. истраживања 
Подаци о јединици која подноси извештај:            
                                 

1. Назив (фирма)             
                                
             
 (Пословна, обрачунска, радна и друга јединица уписује фирму-назив у 

чијем је саставу и свој назив) 
           

             
2. Матични број јединственог регистра             

             
 Редни број јединице у њеном саставу             
             

3. Делатност (подгрупа)             
             

4. Општина             
             
 Насеље (место)  Телефон           
           
 Улица  Кућни број           
            

5. Да ли сте урадили категоризацију отпада?          
 (заокружите један од понуђених одговора)          
           
 Да ........................................................................................................................ 1         
            

 Делимично ......................................................................................................... 2         
            

 Не ....................................................................................................................... 3         
           
 Редни број подручног одељења          
           
 Редни број обрасца          

 
 
 
   Напомена: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај саставио,  Руководилац 
извештајне јединице, 

   
 (М.П.)  
   

 
Телефон:    

 
Штампано у Републичком заводу за статистику 



 

Генерисање и управљање отпадом из индустрије у 2008. години 
 Први део  Други део  Трећи део  Четврти део 

   

  
Количина рециклираног и/или одложеног отпада на радном месту 

 
Отпад послат на рециклирање, одлагање 

изван радног места или извезен 

  Одлагање у/на површини 
земље 

Спаљивање уз/без добијање енергије/               
R1; D10;▼ 

Припремљено за 
рециклирање/рециклиран
о(укључујући сортирање 

и компостирање) 

Испуштање у 
воду▼  

Ознака отпада1) Назив отпада 
Отпад преузет 
од других 
предузећа 

Створена 
количина 
отпада из 
обављања 
делатности  
као и отпад 

сличан кућном 
(из 

канцеларија, 
ресторана 

итд.)  

Количина 
отпада која је 
привремено 
ускладиштена 
на радном 

месту, стање 
на дан 

31.12.2008. 
 D1;D3-

D5;D12► 

ознака 
начина 
одла-
гања 

на радном 
месту 

ознака 
начина 
третмана

изван радног 
места 

ознака 
начина 
третмана

R2-R11► 
ознака 
начина 
рецикли-
рања 

D6  

Предато за 
рециклажу 

Одвезено на 
депонију Извезено 

  tona tona  tona  tona  tona  tona  tona  tona  tona tona tona 

Ре-
дни 
бр. 

1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 
                     

01                          
                     

02                          
                     

03                          
                     

04                          
                     

05                          
                     

06                          
                     

07                          
                     

08                          
                     

09                          
                     

10                          
                     

11                          
                     

12                          
                     

13                          
                     

14                          
                     

15                          
                     

16                          
                     

17                          
                     

18                          
                     

19                          
                     

20                          
                     

21                          
                     

22                          
                     

23                          
                     

24                          
                     

25                          
 
Количине отпада приказати у тонама са три децимале. Ако су вредности у другим јединицама нпр. м3 или у комадима, и ви нисте у могућности да их претворите у тоне, јасно означите коришћену јединицу.  
1) Уколико не можете да одредите ознаку отпада према каталогу, молимо вас напишите назив отпада и одакле потиче. 

 
 



УПУТСТВО за попуњавање обрасца о индустријском отпаду (ОТ-ИНД) 
 

Образац (ОТ-ИНД) попуњавају сва привредна друштва и производни погони који су у 2008. током процеса 
рада генерисали отпад, било да је то отпад који је преузет од других привредних субјеката, или је настао 
током процеса производње.  

У први део образца уписати податке о отпаду (ознака, назив и количина) који је генерисан тј. створен на 
самом радном месту (производном погону) у процесу производње и стварања новог производа, као и отпад 
прикупљен од других предузећа који се користио у стварању новог производа у 2008. Поред отпада који 
долази из производног процеса у овај део упитника уписати и податке о кућном отпаду тј. отпаду из 
ресторана, канцеларија итд. 

У други део упитника уписати податке о количини отпада која је била привремено ускладиштена на радном 
месту са стањем на дан 31.12.2008.  

У трећи део уписати количине отпада које се интерно рециклирају или одлажу на радном месту 
(производном погону). Детаљан опис поступака налази се у методолошком упутству.  

У четврти део уписати количине отпада које се продају за прераду (рециклирање), одвозе на депонију или 
извозе ради коначног збрињавања. 

Приликом попуњавања табеле користите методолошко упутство са каталогом отпада, које вам 
достављамо. 

Колона 1  

Уписује се ознака отпада из Каталога отпада. Уколико сте урадили категоризацију отпада које имате, 
унећете брзо и једноставно одговарајуће шестоцифрене ознаке отпада, у супротном, покушајте да упишете 
ознаку следећи упуство за утврђивање одговарајуће ознаке отпада према Каталогу отпада. 

Колона 2  

Уписује се назив отпада. 

Колона 3  

Уписује се количина отпада прикупљена од других у 2008., а која су коришћена у току технолошког процеса 
производње. 

Колона 4  

Уписује се отпад створен на самом радном месту (производном погону) у процесу производње и стварања 
производа. 

Колона 5  

Уписује се она количина отпада од укупно створене у 2008. (колона 4), која је била привремено 
ускладиштена на радном месту у току 2008., стање на дан 31.12.2008. 

Колона 6 и 7. 

Уписује се количина отпада која је депонована на локацији привредног друштва или погона на неки од 
понуђених начина депоновања са одговарајућом D ознаком (D1;D3-D5;D12) 

Колона 8,9,10,11  

Уписује се количина отпада која је спаљена уз/без добијања енергије на радном месту или изван радног 
места, са одговарајућом R1 или D10 ознаком.  

Колона 12,13 

Уписује се количина отпада припремљена за рециклирање или рециклирана са одговарајућом R ознаком            
(R2-R11)  

Колона 14  

Уписује се количина отпада која је испуштена у воду.  

Колона 15 

Уписује се количина отпада која је прeдата за даљу прераду. 

Колона 16 

Уписује се количина отпада која је одвезена на депонију изван локације привредног друштва или погона. 

Колона 17 

Уписује се количина отпада која је извезена ради коначног збрињавања.  


