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UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA O ODLAGALIŠTIMA I ODLAGANJU 

OTPADA (Obrazac OOO) 

  

I OPĆI DIO  

Naziv odlagališta – upisati naziv odlagališta.  

Grad ili općina – upisati naziv grada ili općine na čijem se području nalazi odlagalište.  

Adresa odlagališta ili najbliže naselje - upisati adresu odlagališta, a za slučaj da ne postoji 

adresa odlagališta upisati najbliže naselje do odlagališta.  

Naziv operatera - upisati naziv tvrtke operatera, a za slučaj kada je operater općina odnosno 

grad upisati naziv općine odnosno grada.  

Adresa operatera - upisati adresu tvrtke operatera koji upravlja odlagalištem.  

Kontakt osoba, broj telefona, e-mail – navesti podatke kontakt osobe operatera koji upravlja 

odlagalištem.  

 

II PODACI O ODLAGALIŠTU  

Vrsta odlagališta i status operativnosti  

Definirati vrstu odlagališta odabirom jedne ili više ponuđenih opcija.  

Označiti je li riječ o aktivnom ili zatvorenom odlagalištu.  

Za slučaj da je odlagalište zatvoreno potrebno je navesti datum zatvaranja odlagališta.  

 

Status sanacije i tehničke opremljenosti  

Označiti status sanacije odabirom ponuđenih opcija i gdje je primjenjivo navesti datume 

početka i završetka sanacije. Sanacijom u pripremi se smatraju sve radnje prije početka radova 

na odlagalištu (npr. izrada planske dokumentacije, ugovaranje, nabavka opreme i sl.). Za slučaj 

da je sanacija aktivne plohe odlagališta završila, a vrši se izgradnja novih ploha ili nadogradnja, 

označiti stavku Sanirano. Ako se radi o CGO-u, može se označiti status „nije primjenjivo“. 

 

Ulaganje u opremanje odlagališta tijekom izvještajne godine – za slučaj da je tijekom 

izvještajne  godine uloženo u opremanje odlagališta potrebno je to naznačiti i specificirati (npr. 

kompaktor, vaga, obnovljena ograda odlagališta, izgrađeno ili obnovljeno postrojenje za obradu 

otpada, izgradnja novih ploha za odlaganje, saniranje ploha koje sadrže otpad i sl).  

 

Kapacitet  

Preostali kapacitet – kapacitet zaključno sa 31. prosincem prethodne kalendarske godine u 

tonama.  

Preostali kapacitet kazete za azbest – preostali kapacitet kazete za azbest zaključno s 31. 

prosincem prethodne kalendarske godine u tonama.  

Ukupno odloženo – količina odloženog otpada od početka rada odlagališta zaključno sa 31. 

prosincem prethodne kalendarske godine u tonama i metrima kubnim.  

Visina tijela odlagališta – visina tijela odlagališta u metrima.  

Ukupna površina odlagališta – ukupna površina cijelog postrojenje (tijelo odlagališta s 

pripadajućim objektima) u metrima kvadratnim.  

Površina tijela odlagališta – površina tijela odlagališta u metrima kvadratnim.  

Obrada otpada prije i prilikom odlaganja  
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Označiti obrađuje li se otpad prije odlaganja i navesti postupak obrade sukladno Dodatku I. i 

Dodatku II. Zakona o održivom gospodarenju otpadom uz odgovarajući opis.  

Označiti jednu ili više od ponuđenih opcija koje se odnose na postupke ravnanja, zbijanja, 

prekrivanja otpada na odlagalištu i ograđenost odlagališta. Stavku Cjelovita ograda označiti 

samo u slučaju kada postoji ograda oko cijelog tijela odlagališta. Potrebno je ovisno o 

opremljenosti i načinu rada odlagališta označiti sljedeće stavke odgovarajuće Propusni 

materijal prekrivanja, Sustav odvodnje procijednih voda s ili bez Bazena za regulaciju, Sustav 

otplinjavanja s jednom od tri slijedeće opcije: Ispust u atmosferu, Spaljivanje na baklji i 

Iskorištavanje u energetske svrhe. Kad se odlagališni plin spaljuje na baklji odnosno koristi u 

energetske svrhe potrebno je upisati količinu obrađenog plina u tonama odnosno metrima 

kubnim, ovisno o dostupnim podacima. Ukoliko se na odlagalištu iscrpljivao plin potrebno je 

upisati podatak o udjelu (%) metana  u odlagališnom plinu. U slučaju da ne raspolažete točnim 

podatkom, upisati procjenu udjela (%) metana u odlagališnom plinu. 

 

III ODLAGANJE TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE  

Označiti odgovarajuću kalendarsku godinu.  

Osnova određivanja količine – označiti obavlja li se određivanje količine pomoću vage.  

Ukupna količina odloženog otpada – ukupna količina otpada odložena u izvještajnoj godini u 

tonama.  

 

Vrste i količine odloženog biorazgradivog otpada tijekom izvještajne godine: 

 

Ključni broj otpada – upisati ključni broj otpada sukladno Katalogu otpada prema posebnom 

propisu  

Količina – upisati ukupnu količinu otpada za pojedini ključni broj odložen tijekom izvještajne 

godine u tonama  

Koeficijent – upisati faktor izračuna udjela biorazgradivog komunalnog otpada.  

Količina biorazgradive komponente – upisati količinu biorazgradive komponente u toj vrsti 

otpada u tonama na način da se pomnoži stavka Količina s stavkom Koeficijent.  

Ukupna količina odloženog biorazgradivog komunalnog otpada – upisati količinu ukupnog 

odloženog biorazgradivog komunalnog otpada tijekom izvještajne godine u tonama tako da se 

zbroje količine biorazgradive komponente za sve vrste odloženog komunalnog otpada.  

Ključni broj otpada – upisati ključni broj otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje 

Katalog otpada.  

Količina – upisati ukupnu količinu otpada za pojedini ključni broj odložen tijekom izvještajne 

godine u tonama  

Koeficijent – upisati faktor izračuna udjela biorazgradivog otpada.  

Količina biorazgradive komponente – upisati količinu biorazgradive komponente u toj vrsti 

otpada u tonama tako da se pomnoži stavka Količina s stavkom Koeficijent.  

Ukupna količina odloženog ostalog biorazgradivog otpada - upisati količinu ukupnog 

odloženog ostalog biorazgradivog otpada tijekom izvještajne godine u tonama tako da se 

zbroje količine biorazgradive komponente za sve vrste ostalog odloženog otpada. 


