
Optimalno korištenje eONTO sustava
Gospodarenje otpadom obuhvaća vrlo širok i heterogen skup gospodarskih aktivnosti. Iz tog

razloga uspješno upravljanje odnosno operativno obavljanje ovih poslova zahtijeva

multidisciplinarno obrazovane i osposobljene djelatnike različitih profila. Kada tome dodamo vrlo

dinamično pravno okruženje koje se kontinuirano mijenja i usklađuje, onda stalna edukacija

zaposlenika više nije samo stvar dobre poslovne prakse, već i potreba.

Sve navedene aktivnosti zahtijevaju ažurno vođenje propisanih evidencija sukladno zakonskim i

podzakonskim propisima kroz sustav e-ONTO, za što je potrebno izraditi dodatne evidencije kako

bi se omogućilo praćenje tijeka otpada.

Naučit ćete optimalno koristiti sustav eONTO koji, zapravo, predstavlja „krvotok“ gospodarenja

otpadom, kojim se prikupljaju podaci od svakog proizvođača i mjesta nastanka otpada do mjesta

njegove konačne obrade.

Zamišljen je kao kontrolni mehanizam, uz obvezu korištenja od strane tvrtki koje se profesionalno

bave gospodarenjem otpadom. No, njegovo korištenje omogućeno je svim sudionicima u lancu

gospodarenja otpadom, od proizvođača i vlasnika, prijevoznika i sakupljača otpada do krajnjeg

obrađivača.

Evo što ćemo vam dati: od 10-15 sati:

1. Zakonodavni okvir:
2. Vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada

 Proizvođači otpada (vođenje podataka kroz eONTO sustav - lako, jednostavno

i…besplatno!)

 Sakupljanje otpada - javna usluga (miješani komunalni otpad, biootpad, papir, reciklažna

dvorišta/mobilna reciklažna dvorišta, spremnici na javnim površinama i na obračunskom

mjestu korisnika usluge, glomazni otpad); komercijalno sakupljanje otpada

 Obrada otpada: sortiranje, odlaganje, biološka obrada

 Izrada izvješća o gospodarenju otpadom sustava eONTO

 Ograničenja sustava



3. Prijava podataka u Registar onečišćavanja okoliša

Cilj ove radionice je upoznati sudionike s obvezama u području gospodarenja otpadom, te
načinima i uvjetima vođenja potrebnih evidencija u sustavu e-ONTO.
Detaljno će se obraditi aspekti vođenja očevidnika pri obavljanju svake pojedine
djelatnosti gospodarenja otpadom.
Prezentacija će uključivati   praktično povezivanje sa stvarnom eONTO aplikacijom, koja će
prikazati mogućnosti i korake za popunjavanje, promjenu podataka ili izradu izvješća,
uključujući i primjere vođenja propisanih evidencija ovisno o pojedinoj djelatnosti.
Također, cilj radionice je upoznati sudionike s mogućnostima sustava za izradu
odgovarajućih izvješća i prijave u Registar onečišćavanja okoliša.
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