
КОМ-6аД

ПРИЈЕ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПРОЧИТАЈТЕ УПУТСТВО

5 0 3 0 2 0 2

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

а) Назив (фирма)

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

б) Матични број   

Редни број јединице у саставу

в) Општина/град

    Улица и број     Телефон   

E-mail

г) Дјелатност  

Подаци о одлагалишту - депонији:

1. Назив одлагалишта/насеља:

2. Капацитет неискоришћеног простора одлагалишта, m
3 
(стање 31.12.):

3. Назив општина са чије територије се довози отпад на одлагалиште: 

4. Поступци управљања отпадом/одлагалиштем (заокружити одговарајућу опцију):
    а) вагање отпада
    б) сабијање, поравнање и/или прекривање отпада инертним материјалом   
    в) издвајање секундарних сировина
    г)

 НАПОМЕНА:

Сваки коментар, сугестија или мишљење добродошли су у циљу побољшања квалитета извјештаја.

Датум

Телефон

Лице које је попунило образац       (М.П.)                        Руководилац

(описати поступак)

 Мјесто

Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" бр.85/03)

Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању Статистичког 

програма 2013-2017, бр. 01-1901/12 ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 120/12)

             ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О 

               ОТПАДУ ОДЛОЖЕНОМ НА ДЕПОНИЈЕ

            ЗА 2016. ГОДИНУ

 шифра стат. активности

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА



ОДЛАГАЛИШТЕ Општина Насеље

Шифра општине

1)  
Каталог отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 19/15).  Опасни отпад означен је звјездицом, коју није потребно уписивати.

 
2) 

Уколико је предузеће попунило образац КОМ-6аП, укупна количина отпада приказана у колони 7, 8 и/или 9 Табеле 1 обрасца КОМ-6аП треба да је једнака укупној количини отпада приказаној у колони 3 овог извјештаја.

Табела 1. Укупна количина отпада приспјелог на депонију, по врстама отпада и начину поступања са отпадом, у тонама (табелу попуњавају пословни субјекти који 

управљају одлагалиштем/депонијом). 

4) 
Поступке одстрањивања (спаљивање и други начини одстрањивања) и поступке прераде (рециклажа, компостирање и други начини прераде) навести у напомени на првој страни упитника.
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НАЧИНИ ПОСТУПАЊА СА КОЛИЧИНАМА 

ПРИСПЈЕЛОГ ОТПАДА
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ОД ТОГА:

Отпад 

прикупљен 

јавним 

одвозом
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Отпад трајно 

одложен на 

одлагалиште
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3) 
Отпад настао током одвијања дјелатности предузећа.
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