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Индустријски отпад у Републици Србији, 2010. 
– Претходни подаци – 

Саопштење садржи изабране статистичке податке о генерисаним количинама отпада из индустрије у 
2010. години. 

Од укупно 33 721 299 тона генерисаног отпада у индустрији, сектор Рударство генерисао је 26 434 357 
тона (58,16% неопасног и 41,84% опасног), Прерађивачка индустрија 1 266 653 тона (93,09% неопасног и 
6,91% опасног) и Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 6 020 289 тона (99,98% неопасног и 
0,02% опасног). 

 

1. Генерисани индустријски отпад према секторима, 2010. 
Генерисани отпад, t 

 
укупно Рударство Прерађивачка индустрија Снабдевање ел. енергијом, 

гасом и паром  

 2010 
  
Укупно 33 721 299 26 434 357 1 266 653 6 020 289 
Неопасни, свега 22 571 696 15 373 746 1 179 142 6 018 808 
Опасни, свега 11 149 603 11 060 611 87 511 1 481 

 2009 
Укупно 28 634 992 21 109 318 1 316 770 6 208 904 
Неопасни, свега 18 603 772 11 165 354 1 230 182 6 208 236 
Опасни, свега 10 031 220 9 943 964 86 588 668 

 2008 
Укупно 22 671 107 15 009 969 1 961 263 5 699 875 
Неопасни, свега 14 339 753 6 814 739 1 827 398 5 697 616 
Опасни, свега 8 331 354 8 195 230 133 865 2 259 

 
 
 
 

Учешће опасног oтпада генерисаног према секторима, 2008–2010. 
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2. Генерисани индустријски отпад према секторима и групама Каталога отпада, 2010. 

Генерисани индустријски отпад 
 

укупно од тога: опасни отпад 

   
 УКУПНО, t 33 721 299 11 149 603 
   
 Рударство – свега 26 434 357 11 060 611 
    
01 Отпад који потиче од истраживања, ископавања из рудника или каменолома и 

физичког и хемијског третмана минерала  26 419 127 11 060 535 
03 Отпад од дрвета и производње папира, картона, пулпе, панела и намештаја  0 - 
05 Отпад из рафинисања нафте, пречишћавања природног гаса и пиролитичког 

третмана  20 9 
07 Отпад од органских хемијских процеса  2 - 
10 Отпад из термичких процеса  3 806 - 
12 Отпад од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и 

пластике  1 530 - 
13 Отпад од угља и остатака течних горива (осим јестивих уља и оних у поглављима 

05, 12 и 19) 52 52 
15 Отпад од амбалаже; апсорбенти; крпе за брисање; материјали за филтрирање и 

заштитна одећа, ако није другачије специфицирано  6 5 
16 Отпад који није другачије специфициран у каталогу  4 046 4 
17 Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са 

контаминираних локација)  5 354 0 
19 Отпад из објеката за обраду отпада, погона за третман отпадних вода даље од 

локације производње и припрему воде за људску и индустријску употребу  21 - 
20 Комунални отпад (кућни отпад и слични комерцијални, индустријски и 

институционални отпад), укључујући одвојено сакупљене фракције  395 5 
    

Прерађивачка индустрија – свега 1 266 653 87 511 
    
01 Отпад који потиче од истраживања, ископавања из рудника или каменолома и 

физичког и хемијског третмана минерала  496 - 
02 Отпад из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и 

риболова, припреме и прераде хране  287 985 - 
03 Отпад од дрвета и производње папира, картона, пулпе, панела и намештаја  30 941 1 221 
04 Отпад из текстилне, крзнарске и кожарске индустрије  1 197  
05 Отпад из рафинисања нафте, пречишћавања природног гаса и пиролитичког 

третмана  1 010 961 
06 Отпад од неорганских хемијских процеса  71 842 71 379 
07 Отпад од органских хемијских процеса  2 547 242 
08 Отпад из производње, формулације, снабдевања и употребе премаза (боје, 

лакови и стаклене глазуре), лепкови, заптивачи и штампарска мастила  964 779 
09 Отпад из фотографске индустрије  30 9 
10 Отпад из термичких процеса  716 057 4 850 
11 Отпад из хемијског третмана површине и премазивања метала и других 

материјала; хидрометалургија обојених метала  1 063 691 
12 Отпад од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и 

пластике  39 321 903 
13 Отпад од угља и остатака течних горива (осим јестивих уља и оних у поглављима 

05, 12 и 19) 3 869 3 869 
14 Отпад од органских супстанци које се користе као растварачи, средства за 

хлађење и као погон за летелице (осим 07 и 08) 1 1 
15 Отпад од амбалаже; апсорбенти; крпе за брисање; материјали за филтрирање и 

заштитна одећа, ако није другачије специфицирано  32 933 237 
16 Отпад који није другачије специфициран у каталогу  7 155 877 
17 Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са 

контаминираних локација)  28 816 389 
18 Отпад од здравствене заштите људи и животиња и/или с тим повезаног 

истраживања (изузев отпада из кухиња и ресторана који не долази од 
непосредне здравствене заштите) 17 2 

19 Отпад из објеката за обраду отпада, погона за третман отпадних вода даље од 
локације производње и припрему воде за људску и индустријску употребу  6 372 1 047 

20 Комунални отпад (кућни отпад и слични комерцијални, индустријски и 
институционални отпад), укључујући одвојено сакупљене фракције  34 037 54 
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2. Генерисани индустријски отпад према секторима и групама Каталога отпада, 2010.  (наставак) 

Генерисани индустријски отпад 
 

укупно од тога: опасни отпад 

   
 Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром – свега 6 020 289 1 481 
    
03 Отпад од дрвета и производње папира, картона, пулпе, панела и намештаја  300 - 
05 Отпад из рафинисања нафте, пречишћавања природног гаса и пиролитичког 

третмана  0 0 
07 Отпад од органских хемијских процеса  1 - 
08 Отпад из производње, формулације, снабдевања и употребе премаза (боје, 

лакови и стаклене глазуре), лепкови, заптивачи и штампарска мастила  1 1 
10 Отпад из термичких процеса  5 998 503 - 
12 Отпад од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и 

пластике  42 3 
13 Отпад од угља и остатака течних горива (осим јестивих уља и оних у поглављима 

05, 12 и 19) 773 773 
15 Отпад од амбалаже; апсорбенти; крпе за брисање; материјали за филтрирање и 

заштитна одећа, ако није другачије специфицирано  18 3 
16 Отпад који није другачије специфициран у каталогу  697 94 
17 Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са 

контаминираних локација)  17 793 78 
19 Отпад из објеката за обраду отпада, погона за третман отпадних вода даље од 

локације производње и припрему воде за људску и индустријску употребу  1 211 1 
20 Комунални отпад (кућни отпад и слични комерцијални, индустријски и 

институционални отпад), укључујући одвојено сакупљене фракције  950 529 

Методолошка објашњења 

Подаци о индустријском отпаду за 2010. годину прикупљени су редовним статистичким истраживањем. 
Обухваћени су сви пословни субјекти са 10 и више запослених, чија је основна делатност дефинисана у 
секторима Рударство; Прерађивачка индустрија и Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, тј. области 
05–35 Класификације делатности 2010. 

У истраживању се примењује извештајни метод, а са географског аспекта њиме се покривају пословни 
субјекти који своју производну делатност обављају на целокупној територији Републике Србије. Републички завод 
за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису 
садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). 

За прикупљање података коришћен је Каталог отпада који је усклађен са европском листом отпада (LoW)1) и 
садржи попис више од 800 врста отпада систематизованог према својствима и месту настанка у 20 група. Од тих 
20 група већи део се заснива на делатностима у којима отпад настаје, док се неке групе заснивају на 
материјалима или процесима.  

Отпад се у овом контексту односи на материјале који нису примарни производи (нпр. производи намењени 
за тржиште), за које генератор нема намеру да их даље користи у сврху сопствене производње, обраде или 
потрошње, и које он одбацује или намерава да одбаци или се захтева да се одбаце.   

Опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја може 
проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика 
утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован. 

Неопасан отпад јесте отпад који нема карактеристике опасног отпада.  
Измене у подацима за 2009, у односу на Саопштење ЗС60 од 30. јуна 2010, настале су услед промена у 

методологији.  
 

 

1) European List of Waste. 
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