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Стварање отпада и поступање са отпадом у 2012. години  
 

Први део  Други део  Трећи део 

 Поступање са отпадом  

Количина отпада на 
почетку године 

Створена количина отпада 
 

испоручено (продато) 
другим пословним 
субјектима за 

управљање отпадом 
► 

назив пословног субјекта коме је отпад испоручен 
 

одвезено на комуналну 
депонију од стране 
комуналне службе 
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Количине отпада приказати у тонама, са три децимална места. Ако су вредности у другим јединицама, нпр. у m3 или у комадима, и нисте у могућности да их претворите у тоне, јасно означите коришћену јединицу.



УПУТСТВО за попуњавање Упитника о отпаду (ОТ-ГИС)1) 
 
 
Путем Упитника о отпаду (ОТ-ГИС) пословни субјекти извештавају о створеном отпаду и поступању 
са њим у 2012. години. 
 
 
Табела: Стварање отпада и поступање са отпадом у 2012. години 

 Први део  

1 Избор ознаке отпада 
а Назив отпада 

Уписује се шестоцифрена ознака отпада (индексни број) чији се назив уписује у колону 
„а“. Класификација отпада дата је у Каталогу отпада2), који је саставни део 
Методолошког упутства уз Упитник о отпаду3), и користи се за одређивање одговарајуће 
ознаке отпада. 

2 Количина отпада на почетку 
године 

Уписује се количина отпада на почетку године, која је остала као залиха из 2011. године 
или се налазила на привременом складишту. 

3 Створена количина отпада Уписује се створена количина отпада настала при обављању делатности пословних 
субјеката у 2012. години. 

 Други део Поступање са отпадом 

4 Испоручено (продато) другим 
пословним субјектима за 
управљање отпадом 
 

б Назив пословног субјекта 
коме је отпад испоручен 

Уписује се створена количина отпада која је у 2012. години испоручена (продата) другим 
пословним субјектима за управљање отпадом. 
Уписати само оне пословне субјекте који имају одговарајућу дозволу: 
1) за сакупљање отпада; 
2) за транспорт отпада; 
3) за складиштење отпада; 
4) за третман отпада; 
5) за одлагање отпада. 

5 Одвезено на комуналну 
депонију од стране комуналне 
службе 

Уписује се количина комуналног отпада коју је комунална служба одвезла на комуналну 
депонију. Управљање овом врстом отпада регулисано чланом 43 Закона о управљању 
отпадом.4) 

 Трећи део  
6 Количина отпада на крају 

године 
Уписује се количина отпада на привременом складишту на крају 2012. године. 
 

 (2 + 3) = (4 + 5 + 6) Количина отпада у колонама 2 и 3 треба да буде једнака количини отпада у 
колонама: 4, 5 и 6.  

 
 

У Методолошком упутству уз Упитник о отпаду објашњен је oпшти поступак одређивања врста 
отпада из Каталога отпада, али је важно обратити пажњу и на следеће: 

У Каталогу отпада комунални отпад је приказан у групи „20: Комунални отпад (кућни отпад и слични 
комерцијални и индустријски отпад), укључујући одвојено сакупљене фракције“. Код подгрупе 20 01 стоји 
„одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)“, јер се амбалажни отпад одвојено прикупљен из комуналног 
отпада увек мора класификовати у подгрупу 15 01, а не у подгрупу 20 01, где је опис врста отпада општији. 

Индексни број мешаног комуналног отпада (20 03 01) користи се за отпад из домаћинстава, али и за 
отпад из производних погона, продавница, хотела, ресторана, осталих услужних делатности и институција 
уколико је по својствима и саставу сличан ономе из домаћинстава. Ако у мешаном комуналном отпаду има 
компонената за које се могу користити неки други индексни бројеви, јер их ближе одређују, боље је 
користити индексне бројеве који их ближе одређују јер се тиме омогућава и правилније поступање са тим 
врстама отпада. 

Законом о отпаду забрањено је мешање опасних и неопасних врста комуналног отпада, опасних врста 
отпада међусобно, као и њихово мешање са другим материјалима. 

Мешани комунални отпад (20 03 01) не сматра се опасним ако се у њему налазе мање количине 
опасног отпада, које неће условити промену класификације мешаног комуналног отпада. У супротном, 
читава количина отпада мора се сматрати опасном, осим ако се опасне компоненте могу издвојити и за њих 
одредити посебни индексни бројеви. 

Правна лица су, према Закону о управљању отпадом, дужна да одвајају опасне врсте отпада на месту 
његовог настанка и да управљају њиме у складу са Законом. 

Управљање отпадом из објеката у којима се обавља здравствена заштита и фармацеутским отпадом  
регулисано је чланом 56 Закона о управљању отпадом. Индексни бројеви за отпад који настаје у 
здравственој заштити људи и животиња наведени су у поглављу 18 Каталога отпада. Уколико је 
фармацеутски отпад прикупљен као фракција при сакупљању комуналног отпада и представља лекове које 
су корисници одбацили изван установа здравствене заштите, означава се индексним бројевима: 20 01 31 – 
О – цитотоксични и цитостатични лекови, односно 20 01 32 – Н – лекови другачији од оних наведених у 20 
01 31 – О. 
 
 
1) Упитник о отпаду (ОТ-ГИС) доступан је на сајту Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs 
2) Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број 56/10) 
3) Методолошко упутство уз Упитник о отпаду2) доступно је на сајту Републичког завода за статистику – www.stat.gov.rs 
4) Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) 


