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Стварање и третман отпада у 2012. години
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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-Инд)1)
Путем Упитника о отпаду (ОТ-Инд), пословни субјекти извештавају о створеном и преузетом отпаду,
као и поступању са њим у 2012. години.
Табела 1: Стварање и третман отпада у 2012. години
Први део
Избор ознаке отпада
Назив отпада

1
2
3

Уписује се шестоцифрена ознака отпада (индексни број) чији се назив уписује у колону „2“.
Класификација отпада дата је у Каталогу отпада2), који је саставни део Методолошког
упутства уз Упитник о отпаду 3) , и користи се за одређивање одговарајуће ознаке отпада.
Уписује се количина отпада на почетку године, која је остала као залиха из 2011. године или
се налазила на привременом складишту.
Уписује се преузета количина отпада од других пословних субјеката
Уписује се створена количина отпада настала при обављању делатности пословних
субјеката у 2012. години.

Количина отпада на
почетку године
Преузета количина отпада
Створена количина
отпада
Други део
Трајно одлагање у/на
Уписује се количина отпада која је трајно одложена на локацији пословног субјекта или
површини земље;
погона, начином одлагања D1; D5; D12.
D1;D5;D12;
Поново искоришћено за
Уписује се количина отпада која је поново искоришћена за добијање енергије.
добијање енергије; R1;
Спаљено без добијања
Уписује се количина отпада која је спаљена без добијања енергије.
енергије; D10
Рециклирано; R2-R11►
Уписује се рециклирана количина отпада са одговарајућом (R2-R11) ознаком.
R ознака
Остали начини трајног
Остали начини трајног одлагања: D2; D3; D4; D6.
одлагања; D2;D3;D4;D6;
Трећи део
Испоручено (продато)
Уписује се створена количина отпада која је у 2012. години, испоручена (продата) другим
другом пословном
пословним субјектима за управљање отпадом и који за те послове имају одговарајућу
субјекту за рециклажу или дозволу.
даљи третман
Одвезено на комуналну
Уписује се количина комуналног отпада отпада коју је комунална служба одвезла на
депонију од стране
комуналну депонију. Управљање овом врстом отпада регулисано чланом 43. Закона о
комуналне службе
управљању отпадом 4).
Извезено ван земље
Уписује се количина отпада која је извезена из Србије.
Четврти део
Количина отпада на крају
Уписује се количина отпада која је је остала на привременом складишту на крају 2012.
године
године.
Колона 15 = (kол3+кол4+кол5) – (кол6+кол7+кол8+кол9+ кол11) – (кол12+кол13+кол14)
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Табела 2: Начини искоришћења и одлагања отпада
Ознака
Спаљивање
R1
Коришћење отпада првенствено као горива или другог средства за производњу енергије
D10
Спаљивање (инсинерација) на тлу
Операције искоришћења отпада (искључено за производњу енергије)
R2
Регенерација/прерада растварача
Рециклирање/прерада органских материја који се не користе као растварачи (укључујући компостирање и остале
R3
процесе биолошке трансформације)
R4
Рециклирање/прерада метала и једињења метала
R5
Рециклирање/прерада других неорганских материјала
R6
Регенерација киселина или база
R7
Обнављање компонената које се користе за смањење загађења
R8
Обнављање компонената катализатора
R9
Ре-рафинација или други начин поновног искоришћења отпадног уља
R10
Излагање отпада процесима у земљишту који имају корист за пољопривреду или еколошки напредак
R11
Коришћење отпада добијеног било којом операцијом од R1 до R10
Операције одлагања
D1
D3
D4
D5
D12
D2
D6
1)

Депоновање отпада у земљиште или на земљиште (нпр. депоније и др.)
Дубоко убризгавање (нпр. депоновање врста отпада које се пумпама могу убризгавати у бунаре, напуштене руднике
соли или природне депое)
Површинско депоновање (нпр. депоновање течних или муљевитих врста отпада у јаме, базене или лагуне итд.)
Одлагање отпада у посебно пројектоване депоније (нпр. одлагање отпада у линеарно поређане покривене касете,
међусобно изоловане и изоловане од животне средине)
Трајно складиштење (нпр. смештај контејнера у рудник)
Излагање отпада процесима у земљишту (нпр. биодеградација течног отпада или муљева у земљишту)
Испуштање у воде, осим у мора, односно океане

Упитник о отпаду (ОТ-Инд) доступан је на сајту Републичког завода за статистику – www.stat.gov.rs
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр. 56/2010).
3)
Методолошко упутство уз Упитник о отпаду 2) доступно је на сајту Републичког завода за статистику – www.stat.gov.rs
4)
Закон о управљању отпадом (“Службени гласник РС ”, бр. 36/2009 и 88/2010).
2)

