
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПРИКУПЉЕНОМ ОТПАДУ 
(образац KOM-6aП) 

 

Извјештај попуњавају пословни субјекти којима је град/општина додијелила право на прикупљање отпада, без 

обзира да ли само прикупљају отпад или истовремено управљају депонијом отпада. У извјештају се приказују 

подаци о свим количинама комуналног отпада који је прикупљен у току референтне године.  

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

остаје у документацији извјештајне јединице. 

 

ТАБЕЛА 1: ПРИКУПЉЕНИ КОМУНАЛНИ ОТПАД ПО ВРСТАМА ОТПАДА, ИЗВОРУ НАСТАНКА И МЈЕСТУ 

ОДЛАГАЊА  

 

У колонама 1 и а наведена је шифра и дат опис врсте отпада из Каталога отпада („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 79/18). У колону 2 упишите укупну количину комуналног отпада коју сте прикупили у току године, 

укључујући отпад прикупљен на територији града/општине изван сједишта пословног субјекта.  

 

Количину отпада треба уписати у тонама и заокружити на два децимална мјеста. Уколико је количина отпада 

изражена у другој јединици мјере (кубни метар, литар, килограм, комад), треба је претворити у тоне помоћу 

коефицијента конверзије. Приликом израчунавања треба водити рачуна о запремини у расутом стању. Уколико 

се, ипак, количина отпада не може изразити у тонама, јасно назначите јединицу мјере у којој је дат 

податак.  

 

Ред 1 (шифра 20 01) је збир редова 2 – 14; ред 15 (шифра 20 02) је збир редова 16 – 18; ред 19 (шифра 20 03) је 

збир редова 20 - 26 и ред 27 (шифра 15 01) је збир редова 28 – 37.  

 

ИЗВОР ПРИКУПЉЕНОГ ОТПАДА (колоне од 3 до 5) 

 

У колоне од 3 до 5 распоредите укупну годишњу количину прикупљеног комуналног отпада (колона 2) према 

извору прикупљеног отпада, при чему укупна количина приказана у колони 2 треба да је једнака збиру количина 

приказаних у колонама 3, 4 и 5  (2=3+4+5).  

 

НАЧИНИ УПРАВЉАЊА ПРИКУПЉЕНИМ ОТПАДОМ (колоне од 6 до 10) 

 

У дијелу Табеле 1 „НАЧИНИ УПРАВЉАЊА ПРИКУПЉЕНИМ ОТПАДОМ“ потребно је распоредити годишњу 

количину прикупљеног отпада према начину на који се њиме управља (одлагањем на депоније, другим 

поступцима одстрањивања/прераде, предајом другим фирмама или извозом у друге земље).  

 

У колонама 6 и 7 прикажите укупну годишњу количину прикупљеног комуналног отпада који је током 

извјештајне године одложен на депоније/одлагалишта, према мјесту одлагања отпада. Испод наслова Депонија 1 

и Депонија 2 упишите назив општине и насеља гдје се депонија налази. Обје колоне (6 и 7) попуните само у 

случају да одлажете отпад на двије депоније. Уколико сами управљате депонијом на коју одлажете отпад, односно 

заокружили сте опцију 1-Да, дату у колонама од 6 и 7, треба да попуните и Извјештај о отпаду одложеном на 

депоније (КОМ-6аД).  

 

Прикупљени отпад који не одлажете на депоније, треба приказати у једној од колона означеним бројем од 8 до 10. 

Уколико је предузеће које прикупља отпад исти одстранило спаљивањем, испуштањем у воду и слично или 

прерадило поступцима рециклаже или компостирања, ту количину потребно је уписати у колону 8. Поступак 

одстрањивања/прераде потребно је прецизно описати у НАПОМЕНИ на првој страници обрасца. Отпад који је, 

међутим, предат другој фирми која се бави прикупљањем, одстрањивањем или прерадом отпада приказује се у 

колони 9. У сљедећој колони означеној словом „б“ навести тачан назив и сједиште фирме којој је предат отпад у 

референтној години. Количина извезеног отпада уписује се у колону 10. 

 



Количина укупно прикупљеног отпада по изворима (колоне од 3 до 5) треба да је једнака укупној 

количини отпада којим се у посматраној години управља неким од наведених поступака (колоне од 6 до 

10).  

 

 

ТАБЕЛА 2: ПРИКУПЉЕНИ КОМУНАЛНИ ОТПАД ПО ОПШТИНАМА  

 

У Табели 2. потребно је приказати годишњу количину комуналног отпада прикупљеног на територији 

града/општине, наводећи за сваки град/општину број насељених мјеста и број домаћинстава која су у 

посматраној години била покривена услугом одвоза отпада.  

 

У колони 1 потребно је навести назив града/општине на чијој територији је у извјештајној години прикупљен 

отпад. Шифру општине у колони 2 уписује Статистика.  

У колону 3 треба уписати број насељeних мјеста која су у сваком граду/општини из колоне 1 обухваћена услугом 

јавног одвоза отпада. У колону 4 упишите број домаћинстава која су на подручју сваког града/општине у 

посматраној години била укључена у систем јавног одвоза отпада. У колону 5 потребно је уписати проценат 

становништва града/општине које користи услуге јавног одвоза отпада.  

У колону 6 упишите годишњу количину отпада прикупљеног на подручју сваког града/општине који су 

обухваћени услугом јавног одвоза отпада. У ред 11 (колона 6) уписујете збирну количину отпада прикупљеног у 

свим градовима/општинама које комунално предузеће опслужује. Наведена количина треба да је једнака 

количини отпада која је приказана у Табели 1 у колони 2 ред УКУПНО (збир редова 1+15+19+27). Податке унесите 

у тонама и заокружите на два децимална мјеста. 

  

ДЕФИНИЦИЈЕ појмова 

 

Отпад је свака ствар или предмет који власник не жели или не може више користити и стога је одбачен или се 

намјерава или мора одбацити. У отпад, такође, спадају остаци материјала који се рециклирају или поново користе 

на мјесту гдје су произведени. 

 

Комунални отпад је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје природе или 

састава сличан отпаду из домаћинства. 

Комунални отпад се углавном састоји од: биоразградивог отпада, старог  папира и картона, стакла, отпадака од  

умјетних маса и гуме, металног отпада и других органских и неорганских минералних материја.  

Комунални отпад је у Каталогу отпада класификован у групу 20: Комунални отпад и сличан отпад из индустрије, 

трговине и услужних дјелатности, укључујући одвојено прикупљене фракције и групу 15: Амбалажа (укључујући 

одвојено прикупљени комунални амбалажни отпад). 

Одвојено прикупљене фракције отпада су различите врсте отпада који се одвојено прикупљају на одређеним 

збирним мјестима у посебним спремницима (контејнерима), намијењеним само за једну врсту отпада, на примјер: 

биомасу, папир, амбалажу, итд. 

 

 


