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Подаци дати у овом Саопштењу добијени су на основу 
Годишњег извјештаја о јавном одвозу и депонијама отпада 
(КОМ-6а). Извјештај КОМ-6а подносе јавна комунална предузаћа 
која се баве прикупљањем и одвозом отпада, као и предузећа 
која управљају депонијама.  

 

Data presented by this release were provided by the Annual 
reports on public waste removal and landfill sites (KOM-6a). The 
report is presented by public municipal services which principal 
activity is collection and disposal of waste and enterprises which run 
landfill sites.  

  
Отпад представља све материје или предмете које 

ималац отпада одлаже, намјерава или мора одложити.  
Ималац је свако правно или физичко лице које 

посједује отпад. 
Комунални отпад представља отпад из домаћинстава, 

као и отпад  који је због своје природе или састава сличан 
отпаду из домаћинстава, а потиче из пословних субјеката. 

Депонија је мјесто на површини или испод површине 
земљишта гдје се отпад одлаже. 

Одлагање отпада је активност која има за циљ коначно 
збрињавање отпада који се не може или не намјерава поново 
употријебити. 

Waste is any substance or object which is disposed, 
intended to be or must be disposed by its owner or possessor. 

Owner or possessor is natural person or entity which 
possesses waste. 

Municipal waste is waste from households and any other 
waste  which is in its characteristics or contents similiar to waste 
from households and is produced in business entities. 

Landfill site is place on or under land surface where waste is  
being disposed. 

Waste disposal is activity which is aimed at final treatment 
of waste which cannot be or is not intended to be recovered.  

  
Јавна комунална предузећа су у 2006. години 

прикупила 316 027 t отпада, а у 2007. години прикупљено је 323 
448 t отпада, што је за 2,3 % више него у претходној години. 

Public municipal services collected 316 027 t of waste in 
2006, while in 2007 they collected 323 448 t of waste, which is     
2.3 % higher than in previous year. 

  
На општинске депоније је у 2006. години одложено   

333 921 t отпада, а у 2007. години количина одложеног отпада 
је 335 423 t, што је за 0,45 % више у поређењу са претходном 
годином. 

On the municipal landfill sites was disposed 333 921 t of 
waste in 2006, while in 2007 total amount of disposed waste was 
335 423 t, which is  0.45 % higher comparing to the previous year.  
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Укупнa количина отпада коју су прикупила јавна комунална предузећа / Total amount of
waste collected by public waste removal services

Укупна количина отпада одложеног на  депоније  / Total amount of waste disposed on the
landfill sites 
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Табела 1 – Јавни одвоз и депоније отпада  

Table 1 - Public waste removal and landfill sites 
Година / Year 

  2006 2007   

        
КОЛИЧИНЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА, t 

  
  QUANTITY OF MUNICIPAL WASTE, t 

  
  

    

Укупнa количина отпада коју су прикупила јавна 
комунална предузећа, t 

316 027 323 448 Total amount of waste collected by public waste 
removal services, t  

        

Укупна количина отпада одложеног на депоније, t 333 921 335 423 Total amount of waste disposed on the landfill sites, t  

        

ДЕПОНИЈЕ     LANDFILL SITES 

        

Укупан број депонија 40 43 Number of landfill sites  

        

Број депонија које располажу објектима или 
инсталацијама1) 

27 42 Number of landfill sites equipped with facilities or 
installations1)   

        

Укупна површина активних депонија, m² 463 390 517 119 Total area of active landfill sites, m²  

        
1)  Објекти или инсталације којима депонија може да располаже су: сигурносна ограда, водовод, канализација, електрична енергија, пратећи објекти   
    (портирница, гардероба, радионице, праонице возила и сл.) 
    Constructions or installations on landfill sites can be: safety fence, water supply system, sewage system, electricity, supporting constructions (gatekeeper lodges, 
    cloakrooms, workshops, equipment for vehicles washing etc.) 
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