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ПРИКУПЉЕНИ И ОДЛОЖЕНИ ОТПАД

COLLECTED AND DISPOSED WASTE
Подаци дати у овом Саопштењу добијени су на основу Годишњег
извјештаја о прикупљеном отпаду (КОМ-6П) и Годишњег извјештаја о
одложеном отпаду (КОМ-6аД). Извјештаје КОМ-6аП и КОМ-6аД подносе
јавна комунална и друга предузећа која се баве прикупљањем и одлагањем
отпада, као и предузећа која управљају одлагалиштима отпада.
Саопштење за 2008. годину урађено је на основу упитника о
прикупљеном и одложеном комуналном отпаду, који су измијењени и
унапријеђени у циљу приближавања међународним и домаћим
стандардима у области статистике отпада.

Data presented by this Release were provided by the Annual report on
collected waste (KOM-6aП) and the Annual report on disposed waste (КОМ6аД). Reports КОМ-6аП and КОМ-6аД were submitted by public municipal
services and business entities authorized to collect and dispose waste, as well
as by enterprises which run landfill sites.
Тhe Release for 2008 has been prepared using the reports on
collected and disposed municipal waste, which have been modified and
improved in order to be in accordance with the international and domestic
standards in the area of waste statistics.

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.
Одлагалиште отпада 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 being 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.
Disposal site is place on or under land surface where waste is being
disposed.
Waste disposal is an activity which is aimed at final treatment of waste
which cannot be or is not intended to be recovered.

Јавна комунална предузећа су у 2008. години прикупила
265 850 t отпада, што је за 17,8 % мање него у 2007. години. Од укупне
количине, највише је прикупљено осталог комуналног отпада (мијешани
комунални отпад, отпад са пијаца, од чишћења канализација, улица и сл.),
240 127 t или 90,3 %. Најмање је било амбалажног отпада 3 908 t или 1,5
% од укупне количине.
На општинска одлагалишта отпада у 2008. години одложено је
304 046 t отпада, што је за 9,4 % мање у поређењу са претходном годином.
Највише је одложено осталог комуналног отпада, 259 217 t или 85,3 %, а
најмање амбалажног отпада, 5 472 t или 1,8 % од укупне количине
одложеног отпада.

Public municipal services collected 265 850 t of waste in 2008, which
is 17,8 % less than in the previous year. The greatest share in the total amount
took other municipal waste (mixed municipal waste, waste from markets, from
cleaning sewage systems, streets) 240 127 t or 90,3%. The least amounted
packaging waste 3 908 t or 1,5% of the total amount of collected waste.
On the municipal disposal sites in 2008 was disposed 304 046 t of
waste, which is 9,4% less compared to the previous year. The greatest share in
the total amount had other municipal waste, 259 217 t or 85,3%, and the
quantity of the packaging waste was the least, 472 t or 1,8% of the total
amount.
In 2008 there were 42 of municipal disposal sites.

у хиљадама тона / in thousand tons

У 2008. години била су 42 општинска одлагалишта.
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1. ПРИКУПЉЕНИ И ОДЛОЖЕНИ ОТПАД, t

COLLECTED AND DISPOSED WASTE, t
Година / Year
2006

2007

2008

COLLECTED WASTE

ПРИКУПЉЕНИ ОТПАД

УКУПНО

316 027

323 448

265 850

...

...

7 835

Одвојено прикупљене врсте отпада¹)
)

Отпад из вртова и паркова²

...

...

13 980

Остали комунални отпад³)

...

...

240 127

Амбалажни отпад

...

...

3 908

TOTAL

Separately collected waste types ¹)
Garden and park wastes ²)
Other municipal wastes ³)
Packaging waste
DISPOSED WASTE

ОДЛОЖЕНИ ОТПАД

УКУПНО

333 921

335 423

304 046

…

…

6 742

Одвојено прикупљени састојци¹)
2)

Отпад из вртова и паркова

…

…

11 678

Остали комунални отпад3)

…

…

259 217

Амбалажни отпад

…

…

5 472

Остали отпад4)

…

…

20 937

TOTAL
Separately collected waste types ¹)
Garden and park wastes 2)
Other municipal wastes 3)
Packaging waste
Other waste 4)
WASTE DISPOSAL SITES

ОДАГАЛИШТА ОТПАДА

Укупан број одлагалишта отпада

40

43

42

Number of disposal sites

Број одлагалишта која располажу објектима
или инсталацијама

27

42

...

Number of disposal sites equipped with
facilities or installations

Укупна површина активних одлагалишта, m²

463 390

517 119

...

Total area of active disposal sites, m²

1)

Одвојено прикупљенe врсте отпада подразумијевају прикупљене количине папира, картона, стакла, текстила и др./ separately collected waste types

refer to collected volumes of paper, cardboard, glass, textiles, etc.
2)

Отпад из вртова и паркова укључује биоразградиви отпад, земљу и камење, и остали отпад који није биоразградив./ Garden and park waste includes

biodegradable waste, soil and stones, and other waste which is not biodegradable.
3)
Остали комунални отпад обухвата мијешани комунални отпад, отпад са пијаца, отпад од чишћења улица, муљеве из септичких јама, од чишћења из
канализације, кабасти отпад и сл./ Other municipal waste includes mixed municipal waste, market waste, waste from street cleaning, sludge from septic tanks
, from cleaning and sewage system, large waste, and similar.
4)
Остали отпад подразумијева отпад који није дефинисан као комунални (грађевински отпад, старе гуме, отпадно животињско ткиво и друге врсте
некомуналног отпада)./ Other waste refers to waste which is not defined as municipal (construction waste, old tyres, waste animal tissue and other types of

non-municipal waste).
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Explanation of symbols
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