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ПOДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ
(пословни субјект, пословна јединица у саставу)

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА

1) Назив (фирма)
(пословна јединица уписује пословни субјект у чијем је саставу и свој назив)

Редни број из адресара

2) Матични број
Редни број јединице у саст аву
Мјесто

3) Општина/град
Улица и број

Телефон

е-mail
4) Дјелатност
5) Број запослених (стање на дан 31.12.)___________________________________
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА
У ОТП извјештају потребно је приказати врсту, количину и начин управљања отпадом који је настао приликом одвијања
дјелатности пословног субјекта и јединица у његовом саставу. Пословни субјекти чије јединице у саставу обављају
различите дјелатности треба да доставе одвојене извјештаје за сваку од њих или да на једном извјештају назначе
дјелатност из које потиче одговарајућа врста отпада.
Количину насталог отпада треба изразити у тонама. Уколико то није могуће, молимо да упишете јединицу мјере у којој је
количина отпада изражена. Извјештај се попуњава на основу расположиве документације и евиденције у извјештајној
јединици или на основу стручне процјене, ако не постоји одговарајућа документација. Отпад који је преузет од других
пословних субјеката у извјештајној години не треба приказивати у Табелама 1 и 2 (видјети табелу испод упутства).
Табела 1. Отпад настао у предузећу и начини управљања отпадом у 2020. години
У колону "А" упишите шестоцифрени класификациони број за сваку врсту отпада који је настао током обављања
дјелатности у 2020. години. Отпад опишите у колони "Б". Класификациони број можете пронаћи у Листи отпада на
интернет страници Завода за статистику, www.rzs.rs.ba. Молимо да приликом попуњавања табеле узмете у обзир
формуле једнакости наведене у колони 1 испод описа. За сваку количину и врсту отпада који је настао у предузећу
током извјештајне године (колона 2), укључујући залихе (колона 3), потребно је приказати начин управљања тим отпадом
у колонама 4, 5, 6, 7, 8 и Ц. Збир количина приказаних у колонама 2 и 3 треба да је једнак збиру количина приказаних у
колонама 4, 5, 6, 7 и 8.
Табела 2. Одстрањивање/искоришћење властитог отпада унутар предузећа
Табелу 2 попуњавају пословни субјекти који су у Табели 1. приказали податке о одстрањивању/искоришћењу властитог
отпада у кругу предузећа (попуњена колона 4). У колони А Табеле 2 за сваку врсту отпада треба да је уписан
класификациони број који је исти отпад имао у Табели 1 у колони А.
Уколико сте за исту врсту отпада употријебили два или више различитих поступака одстрањивања или искоришћења, сваку
количину отпада потребно је засебно уписати у нови ред и за њу навести ознаку D и/или R.
За сваку количину отпада приказану у колони 3, потребно је уписати одговарајућу шифру одстрањивања (D) у колони 4.
Такође, уколико је количина искоришћеног отпада уписана у колону 7, тада у колони 8 треба уписати шифру поступка
прераде (R). Поступци одстрањивања (D) и прераде отпада (R) наведени су на полеђини извјештаја.
За додатне информације мож ете се обратити на број телефона 051/332-770.
ОТПАД ПРЕУЗЕТ ОД ДРУГИХ
Уколико сте у 2020. години отпад преузели од других пословних субјеката или физичких лица, у табели испод наведите
класификациони број, количину отпада и назив субјекта од којег је отпад преузет. Овдје приказану количину отпада не треба
укључивати у Табеле 1 и 2 овог извјештаја.
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КОЛИЧИНА НАСТАЛОГ И УСКЛАДИШТЕНОГ ОТПАДА

Класификациони број и назив отпада потражите у Листи отпад а (https://www.rzs.rs.ba/front/category/21/135/?&add=None). Опасни отпад је означен звјездицом, коју је потребно навести уз шестоцифрену ознаку, уколико наводите опасни отпад.
Уписати збир количине отпада приказане у колони 2 и колони 3. За сваку врсту и количину отпада који је приказан у колонама 1, односно 2 и/или 3 потребно је приказати начин управљања отпадом у колонама 4, 5, 6, 7, 8 и/или Ц.
3)
Збир количине отпада у колонама 4, 5, 6, 7 и 8 треба треба да је једнак износу у колони 1.
4)
Приказати количину отпада насталог у предузећу, који је одстрањен и/или прерађен унутар предузећа. Уколико је попуњена ова колона, потребно је попунити Табелу 2.
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Класификациони
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ВРСТА ОТПАДА

Табела 1. ОТПАД НАСТАО У ПРЕДУЗЕЋУ И НАЧИНИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У 2020. ГОДИНИ, у тонама
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Табелу 2 попуњавају пословни субјект и који су у Табели 1 приказали под ат ке о инт ерном од ст рањивању/прерад и власт ит ог от пад а (попуњена колона 4 у Табели 1).

Табела 2. ОДСТРАЊИВАЊЕ/ПРЕРАДА ВЛАСТИТОГ ОТПАДА УНУТАР ПРЕДУЗЕЋА, у тонама

ПОСТУПЦИ ОДСТРАЊИВАЊА И ПРЕРАДЕ ОТПАДА
Поступци одстрањивања „D“

Поступци прераде „R“

D1-Одлагање отпада у или на земљу (нпр. одлагалиште и др.)

R1-Коришћење отпада првенствено као горива или другог
средства за производњу енергије

D2-Излагање
отпада
процесима
у
земљишту
(нпр.
R2-Регенерација/прерада растварача
биодеградација течног или муљног отпада у земљишту)
R3-Рециклирање/прерада органских материја које се не
D3-Дубоко убризгавање (нпр. убризгавање отпада пумпама у
користе као растварачи (укључујући компостирање и друге
бунаре, соне куполе или природне депое)
процесе биолошке трансформације)
D4-Површинско одлагање (нпр. одлагање течног и муљевитог
R4-Рециклирање/прерада метала и једињења метала
отпада у јаме, базене или лагуне итд.)
D5-Одлагање отпада у посебно пројектована одлагалишта
(нпр. одлагање у линеарно поређане, покривене касете које R5-Рециклирање/прерада других неорганских материјала
су одвојене међусобно и од природне околине)
D6-Испуштање у воде, осим у мора/океане

R6-Регенерација киселина или база

D10-Спаљивање на тлу

R7-Обнављање компонената које се користе за смањење
загађења

D12-Трајно
рудник)

складиштење

(нпр. смјештање

контејнера у

R8-Обнављање компонената катализатора
R9-Рерафинација и други начини поновног искоришћења
отпадног уља
R10-Третман земљишта који доводи до побољшања у
пољопривреди или екологији (укљ. затрпавање/насипање)
R11- Употреба отпада добивеног било којим поступком од R1
до R10

НАПОМЕНА:

Сваки коментар, сугестија или мишљење су добродошли, са циљем побољшања квалитета извјештаја.

Молимо да наведете вријеме утрошено за попуњавање упитника: __________ и ___________
часова
минута

Датум:____________________________
Телефон:__________________________
Лице које је попунило образац
__________________________________
(пуно име и презиме)

(М.П.)

Руководилац
________________________________

