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ОТПАД ИЗ ПРОИЗВОДНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ  

WASTE FROM PRODUCTION ACTIVITIES  
 
 

Током 2010. године у производним дјелатностима настало је                    
46 293 057 t отпада. Највећа количина отпада потиче из подручја Вађење руде и 
камена 44 934 643 t, односно 97,1% од укупне количине. У подручју 
Прерађивачка индустрија настало је 1,3% и у подручју Производња и 
снабдијевање електричном енегијом, гасом и водом 1,6% од укупне количине 
отпада.    

 
У структури укупног отпада највећи дио заузима остали минерални 

отпад 45 296 294 t, затим слиједе отпад од сагоријевања, 737 662 t и дрвни отпад 
134 610 t. 

 
Током 2010. године у производним дјелатностима настало је 6 721 t 

опасног отпада. Највећи удио у укупној количини опасног отпада, 92,8%, потиче 
из подручја Прерађивачка индустрија.  

 

In 2010, 46,293,057 t of waste were generated in production activities. 
The highest amount of waste was generated in the section Mining and quarrying, 
44,934,643 t, or 97.1% of the total amount. In the section Manufacturing 1.3% of 
waste was generated, while 1.6% was generated in the section Electricity, gas and 
water supply. 

 
 
In the structure of total amount of waste, the highest was the amount of 

Other mineral waste, 45,296,294 t, followed by Combustion waste with 737,662 t and 
Wood waste with 134,610 t. 

 
During 2010, 6,721 t of hazardous waste were generated in production 

activities. The highest share in the total amount of hazardous waste was that of 
Manufacturing, 92.8%. 

 
  
Републички завод за статистику објављује исправку саопштења за 

2010. годину. До исправке је дошло усљед корекције серије података за период 
2008-2014. година од стране извјештајне јединице чија је претежна дјелатност 
регистрована у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, 
гасом и водом. Корекцијом података, између осталог, промијењен је статус 
„отпада од сагоријевања“ из опасног у неопасни. Чланом 8. Закона о статистици 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) утврђена 
је обавеза извјештајне јединице да Заводу у одређеном року и без накнаде 
обезбиједи потпуне и тачне податке о појавама које су на основу овог Закона 
утврђене као потребне за производњу статистике. 

 
Подаци дати у овом Саопштењу добијени су на основу Годишњег 

извјештаја о отпаду из производних дјелатности (ОТП). Извјештаје подносе 
предузећа чија је претежна дјелатност по Класификацији дјелатности (КД) 
разврстана у подручја: Вађење руда и камена (C), Прерађивачка индустрија (D) 
(искључујући Рециклажу) и Производња и снабдијевање електричном енергијом, 
гасом и водом (E), а која имају десет и више запослених. Приказане вриједности 
укључују и процјену за предузећа која нису извијестила о количини отпада или 
су одбила да доставе извјештај, а која се према претежној дјелатности и обиму 
производње сматрају произвођачима отпада.  

 
Отпад представља све материје или предмете које власник отпада 

одбацује, намјерава или мора одбацити. У укупну количину отпада приказану у 
овом саопштењу улазе, углавном, и отпадне материје које су настале у току 
производње, а потом поново ушле у производни процес истог предузећа. 

 
Опасни отпад је сваки отпад који по свом поријеклу, саставу или 

концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну 
средину или здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика 
утврђених посебним прописима. 
 

The Republika Srpska Institute of Statistics is releasing a correction of 
the release referring to 2010. The correction occurred due to correction of the data 
series for the period 2008 – 2014, made by a reporting unit whose principal activity 
is classified into the section Electricity, gas and water supply. As a consequence of 
the correction of data, among other changes, “combustion waste” is no longer 
marked as hazardous waste, but as non-hazardous. Article 8 of the Law on 
Statistics of Republika Srpska (“Official Gazette of Republika Srpska”, No. 85/03) 
stipulates the obligation of reporting units to provide the Institute with accurate data 
on occurrences marked as necessary for the production of statistics, within 
specified deadlines and without any compensation. 

 
Data presented in this Release were obtained through the Annual Report 

on waste from production activities (OTP). Reports are submitted by enterprises 
whose principal activity, in accordance with the Classification of Economic Activities 
(KD), is classified into the following sections: Mining and quarrying (C), 
Manufacturing (D) (including Recycling) and Electricity, gas and water supply (D), 
which have ten or more employees. Presented amounts also include estimates for 
enterprises that did not report their amounts of waste or which refused to submit 
reports, and which are, according to their main activity and scope of production, 
considered to be waste producers.  

 
Waste is any substance or object which is disposed of, intended to be or 

must be disposed of by its owner. Waste materials that were generated and reused in 
the production process in the same enterprise are generally included in the total 
amount of waste presented in this release. 

 
Hazardous waste is any waste that, with its origin, content or 

concentration of hazardous substances, can cause hazardous effects for the 
environment or human health and displays at least one of the hazardous properties 
listed in the relevant regulations. 

 
 
 

Знакови: Symbols: 

-   нема појаве -   no occurrence 

0  податак је мањи од 0,5 од дате јединице мјере 0  data is lower than 0.5 of the given unit of measure 
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1. ОТПАД ИЗ ПРОИЗВОДНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ, 2010. (ПО ПОДРУЧЈИМА И ПОДПОДРУЧЈИМА)  
    WASTE FROM PRODUCTION ACTIVITIES, 2010 (BY SECTION AND SUBSECTION)   
  t 

  
  
  

  

Количина отпада насталог током  
извјештајне године                           

Amount of waste generated during  
the reporting year 

  
  
  
  

Укупно            
Total 

Од тога, количина  
опасног отпада               

Out of which, amount of 
hazardous waste 

                

 

 УКУПНО 46 293 057 
 

6 721    TOTAL 

          
C 10-14 ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА 44 934 643 

 
51 C 10–14 MINING AND QUARRYING 

D 15-36 ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 615 001 6 235 D 15-36 MANUFACTURING  

          
DA 15-16 Производња прехрамбених 

производа, пића и дувана 
36 223 6 DA 15-16 Manufacture of food products, 

beverages and tobacco 

DB 17-18 Производња текстила и 
текстилних производа 

546 - DB 17-18 Manufacture of textiles and 
textile products 

DC 19 Производња коже и производа 
од коже 

352 
 

- DC 19 Manufacture of leather and 
leather products 

DD 20 Производња дрвета и производа 
од дрвета 

105 137 906 DD 20 Manufacture of wood and wood 
products 

DE 21-22 Производња целулозе, папира и 
производа од папира; издавачка 
и штампарска дјелатност             

2 332 8 DE 21-22 Manufacture of pulp, paper and 
paper products; publishing and 
printing 

DF 23 Производња кокса, деривата 
нафте и нуклеарног горива 

44 956  4 130 DF 23 Manufacture of coke, refined 
petroleum products and nuclear 
fuel 

DG 24 Производња хемикалија, 
хемијских производа и 
вјештачких влакана 

 4 818 501 DG 24 Manufacture of chemicals and 
chemical products 

DH 25 Производња производа од гуме и 
пластичних маса 

705 - DH 25 Manufacture of rubber and 
plastic products 

DI 26 Производња осталих производа 
од неметалних минерала 

13 203 
 

18 DI 26 Manufacture of other non-
metallic mineral products 

DJ 27-28 Производња базних метала и 
металних производа 

372 526 164 DJ 27-28 Manufacture of basic metals 
and fabricated metal products 

DK 29 Производња машина и уређаја, 
д.н. 

906 
 

0 DK 29 Manufacture of machinery and 
equipment n.e.c 

DL 30-33 Производња електричних и 
оптичких уређаја 

1 383  11 DL 30-33 Manufacture of electrical and 
optical equipment 

DM 34-35 Производња саобраћајних 
средстава 

5 250 19 DM 34-35 Manufacture of transport 
equipment 

DN 
(без 37)1) 

36 Остала прерађивачка 
индустрија, д.н.  

26 664 471 DN  
(excl.37)1) 

36 Manufacturing n.e.c 

          
E 40 Производња и снабдијевање ел. 

енергијом, гасом и топлом водом 
743 413 435 E 40 Electricity, gas and hot water 

supply 

        

1) Област 37 (Рециклажа) није обуваћена истраживањем.     
   Division 37 (Recycling) is not covered by the survey.     
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2.  НЕОПАСНИ И ОПАСНИ ОТПАД, 2010. (ПО ВРСТАМА ОТПАДА) 
     NON-HAZARDOUS AND HAZARDOUS WASTE, 2010 (BY WASTE TYPE) 

                                                                                                                                                                           t  

                                                                                                                                                                                                                   

Количина отпада 
насталог током 

извјештајне године     
Amount of waste 

generated during the 
reporting year 

Kоличина 
неопасног отпада 

насталог током 
извјештајне године                

Amount of non-
hazardous waste 

generated during the 
reporting year  

Количина опасног 
отпада насталог 
током извјештајне 

године                 
Amount of hazardous 

waste generated 
during the reporting 

year  
 

       
 УКУПНО 46 293 057 46 286 336 6 721  TOTAL 

EWC-STAT  
шифра2)  

 
   

EWC-STAT      
code2) 

 

01.2 Киселине, алкални или слани отпад 26 3 23 01.2 Acid, alkaline or saline wastes 

01.3 Искориштена уља 528 - 528 01.3 Used oils 

01.4, 02, 03.1 Хемијски отпад 2 173 1 219 954 01.04, 02, 03.1 Chemical wastes 

03.2 Индустријски отпадни талози 1 903 1 903 0 03.2 Sludge from industrial processes  

03.3 Муљеви и течни отпад од прераде 
отпада 

0 - 0 03.3 Sludges and liquid wastes from 
waste treatment 

06.1 Oтпад од обојених метала 9 279 9 279 - 06.1 Metallic wastes, ferrous 

06.2 Отпад од необојених метала 641 641 - 06.2 Metallic wastes, non-ferrous 

06.3 Отпад од мијешаних метала 736 736 - 06.3 Metallic wastes, mixed ferrous and 
non-ferrous 

07.1 Стаклени отпад 2 065 2 065 0 07.1 Glass wastes 

07.2 Отпад од папира и картона 760 760 - 07.2 Paper and cardboard wastes 

07.3 Отпад од гума 26 26 - 07.3 Rubber wastes 

07.4 Пластични отпад 838 838 - 07.4 Plastic wastes 

07.5 Дрвни отпад 134 610 133 279 1 331 07.5 Wood wastes 

07.6 Текстилни отпад 451 451 - 07.6 Textile wastes 

07.7 Отпад који садржи PCB 
(полихлороване бифениле) 

1 - 1 07.7 Waste containing PCBs  

08.1 Одбачена возила 26 26 - 08.1 Discarded vehicles 

08.2 Одбачена електрична и електронска 
опрема 

18 1 17 08.2 Discarded electrical and electronic 
equipment 

08.4 Отпад од машина и компонената 
опреме 

11 1 10 08.4 Discarded machines and equipment 
components 

09.1 Отпад од припреме хране и 
прерађевина 

6 530 6 530 - 09.1 Mixed waste of food preparation and 
products 

09.2 Зелени отпад 10 791 10 791 - 09.2 Green wastes 

09.3 Шталско ђубре 15 968 15 968 - 09.3 Slurry and manure 

10.1 Отпад из домаћинстава и сличан 
отпад 

3 775 3 775 - 10.1 Household and similar wastes 

10.2 Измијешани материјали који се не 
могу разликовати 

16 161 16 161 - 10.2 Mixed and undifferentiated materials 

11 Талози од прераде отпадне, 
технолошке и  воде за пиће 

161 161 - 11 Common sludges 

12.1 Минерални отпад од грађевинарства и 
рушења објеката 

1 966 1 966 - 12.1 Mineral wastes from construction 
and demolition  

12.2, 12.3, 12.5 Остали минерални отпад 45 296 294 45 296 294 0 12.2, 12.3, 12.5 Other mineral wastes 

12.4 Отпад од сагоријевања 737 662 737 657 5 12.4 Combustion waste 

12.6 
 

Земља  30 696 26 844 3 852 12.6 Soils  

12.7 Отпад од ископавaња 17 381 17 381 - 12.7 Dredging spoils 

12.8 Отпад од прераде отпада 1 580 1 580 - 12.8 Wastes from waste treatment 

   

 
2) Шифра отпада према Европском статистичком каталогу отпада, верзија 4 
   Waste code according to the European Waste Catalogue for Statistics, version 4 
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