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Генерисање и управљање отпадом из индустрије у 2009. години  
(Количине отпада приказати у тонама са три децимална места) 
 Први део   Други део  Трећи део 

  

 
Количина рециклираног и/или одложеног отпада на радном месту 

 
Отпад послат на рециклирање, одлагање 
изван радног места или извезен ван земље 

 Одлагање у/на површини 
земље 

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

Припремљено за 
рециклирање/рециклирано 
(укључујући сортирање и 

компостирање) 

Испуштање у 
воду▼  

Ознака отпада1) Назив отпада 

Отпад преузет 
од других 
привредних 
друштава 
током 2009. 

Створена 
количина 

отпада у 2009. 

Количина 
отпада из 

привременог 
складишта 

стање на дан 
31.12.2008. 

 D1;D3-
D5;D12► D ознака на радном 

месту 
R или D 
ознака  

изван радног 
места 

R или D 
ознака R2-R11► R ознака  D6  

Продато за 
рециклажу или 
даљи третман

Одвезено на 
депонију 

Извезено ван 
земље 

  tona tona tona  tona  tona  tona  tona  tona  tona tona tona 

Ре-
дни 
број 
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Количине отпада приказати у тонама са три децимална места. Ако су вредности у другим јединицама нпр. m3 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 2009. током процеса 
рада генерисали отпад, било да је то отпад који је преузет од других, 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, количину 
која се налази као залиха на привременом складишту из претходне године, као и отпад прикупљен од 
других привредних друштава који се користио за рециклирање и стварање новог производа. Поред отпада 
који долази из производног процеса уписати и податке о кућном отпаду тј. отпаду из ресторана, канцеларија 
итд. 
У други део уписати количине отпада које сте на радном месту (производном погону), рециклирали или 
трајно депоновали на неки од понуђених третмана1 отпада. 
У трећи део уписати количине отпада које се продају за рециклирање или је даљи третман отпада 
непознат, одвозе на депонију, или извозе ван граница наше земље ради коначног збрињавања. 
Приликом попуњавања табеле користите методолошко упутство са каталогом отпада, које је 
достављено у претходној години. 
Колона 1  
Уписује се ознака отпада из Каталога отпада. Упишите ознаку следећи упутство за утврђивање 
одговарајуће ознаке отпада према Каталогу отпада. 
Колона 2  
Уписује се назив отпада. 
Колона 3  
Уписује се количина отпада прикупљена од других у 2009., а која је 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 количина отпада коју сте као залиху имали на привременом складишту из претходне године, 
стање на дан 31.12.2008. 
Колона 6 и 7. 
Уписује се количина отпада која је трајно 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 рециклирана на радном месту (производном погону), са одговарајућом R 
ознаком (R2-R11).  
Колона 14  
Уписује се количина отпада која је испуштена у копнене воде. Испуштање отпадних вода у канализациону 
мрежу је искључено.  
Колона 15 
Уписује се количина отпада која је продата за рециклирање, или је непознат даљи третман отпада. 
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 ван граница наше земље ради коначног збрињавања.  

                                                      
1 Поступци третмана отпада су наведени у методолошком упутству. 




