
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ОТПАДУ ОДЛОЖЕНОМ НА ДЕПОНИЈЕ  

(KOM- 6аД) 

 

Извјештај попуњавају пословни субјекти који управљају депонијом отпада. У извјештају се приказују све 

количине отпада које су у години посматрања приспјеле на депонију, без обзира како је отпад прикупљен. 

Извјештај се попуњава у три примјерка. Два примјерка достављају се надлежној статистичкој служби, а трећи 

остаје у документацији извјештајне јединице. 

 

ТАБЕЛА 1: КОЛИЧИНА ОТПАДА ДОПРЕМЉЕНОГ НА ДЕПОНИЈУ ПРЕМА ВРСТИ ОТПАДА, ИЗВОРУ 

ПРИКУПЉАЊА И НАЧИНУ ЗБРИЊАВАЊА  

 

У врху табеле треба уписати назив града/општине и насеља гдје се депонија налази. Шифру општине уписује 

Статистика.  

У колону 1 унесите одговарајући шестоцифрени класификациони број за сваку врсту отпада коју описујете у 

колони „а“. Класификациони бројеви дати су у Каталогу отпада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

79/18). 

У колону „а“ уписати пуни назив отпада који одговара класификационом броју који је наведен у колони 1. 

Каталог отпада је веома свеобухватан и треба га пажљиво прегледати. Врсте отпада су поредане према 

поријеклу отпада, односно према дјелатности из које отпад потиче.  

У колону 2 уписати укупну годишњу количину отпада довезеног на депонију. Количину отпада уписати у 

тонама и заокружити на два децимална мјеста. Због различитих својстава отпада, количина отпада може бити 

праћена у другим јединицама мјере (кубни метар, литар, килограм, комад). Такве јединице мјере треба 

претворити у тоне. Приликом израчунавања треба водити рачуна о запремини у расутом стању. Уколико, ипак, 

количину отпада не можете изразити у тонама, јасно назначите јединицу мјере у којој је изражена 

количина отпада. 

У колоне од 3 до 6 распоредите укупну годишњу количину отпада довезеног на депонију, према томе од кога је 

отпад преузет.  

У колоне од 7 до 9 распоредите укупну годишњу количину отпада довезеног на депонију, према начину 

поступања са отпадом, при чему укупна количина прикупљеног отпада по изворима (2=3+4+5+6) треба да 

одговара укупној количини отпада приказаног према начину поступања (2=7+8+9). Слиједи да је: 2 = 3+4+5+6 = 

7+8+9  

У колону 7 уписати количину отпада који сте у току посматране године трајно одложили на депонију. У колону 

8 упишите количину отпада који је током посматране године третиран разним другим поступцима 

одстрањивања отпада (спаљивање и други начини одстрањивања), који су наведени у Правилнику о 

категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник  Републике Српске“, бр. 79/18).  

У колону 9 уписати количину отпада који је током посматране године третиран разним поступцима прераде 

отпада (рециклажа, компостирање и други начини прераде), који су наведени у Правилнику о категоријама, 

испитивању и класификацији отпада („Службени гласник  Републике Српске“, бр. 79/18).   

 


