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ЖИВОТНА СРЕДИНА 

ENVIRONMENT 
 

БРОЈ ПРЕДУЗЕЋА  
У АКТИВНОСТИМА ПРИКУПЉАЊА, ОБРАДЕ И ОДЛАГАЊА ОТПАДА, РЕЦИКЛАЖЕ,  

ПРЕМА КЛАСАМА ЗАПОСЛЕНИХ, 2020.  
 

Number of enterprises in the waste collection, treatment and disposal activities, materials recovery 

according to classes of employees,  2020

У Босни и Херцеговини је у 2020. години пословало 

209 предузећа у области сакупљања, обраде, 

одлагања и рециклаже отпада, и забиљежен је пад од 

0,9% у потређењу са претходном годином.  

Разврставање предузећа у класе према величини 

кориштењем критерија „број запослених“ показује да 

највећи удио у укупном броју предузећа имају микро 

предузећа (1-9 запослених), са 54%. Мала предузећа 

(10 – 49 запослених) у укупном броју учествују са 34%, 

средња предузећа (50 – 249 запослених) са 11%, док 

је удио великих предузећа (250 и више запослених) 

1%. (Графикон 1)  

There are 209 waste collection companies operating in 

Bosnia and Herzegovina in 2020, and there was a decrease 

of 0.9% in comparison with the previous year.                                                                                                                                                                                                                            

The classification of enterprises into classes according to 

size using the criteria "number of employees" shows that 

the largest share in the total number of classified 

enterprises, as much as 54%, have micro enterprises (1 - 9 

employees). Small enterprises (10 - 49 employees) 

participate in the total number with 34%, medium 

enterprises (50 - 249 employees) with 11%, while the share 

of large enterprises (250 and more employees) is 1%. 

(Chart 1)

  

Табела 1. Број предузећа у дјелатностима сакупљања отпада, дјелатности обраде и збрињавања отпада, 
рециклажа отпада, према класама броја запослених 
Table 1. Number of enterprises in waste collection, waste treatment and disposal activities, waste recycling, by classes of 
number of employees 

 

 

  2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Индекси/ Indices 

2020 

2019 

1-9 115 109 111 108 116 113 97,4 

10-19 29 29 30 34 33 35 106,1 

20-49 31 30 31 33 38 35 92,1 

50-249 26 25 24 24 22 24 109,1 
240  i 

više 2 2 2 2 2 2 100,0 

укупно 203 195 198 201 211 209 99,1 
 



 
 
 
Графикон 1. Број предузећа у дјелатностима сакупљања отпада, дјелатности обраде и збрињавања отпада, 
рециклажа отпада, према класама броја запослених 
Chart 1. Number of enterprises in waste collection, waste treatment and disposal activities, waste recycling, by classes of 
number of employees 

 
 
 

 
 
 
Графикон 2. Величина предузећа према класама по броју запослених, 2020. (%)  
Chart 2. Number of enterprises by classes of number of employees, 2020 (%) 
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МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА 

Извори и методе прикупљања података 

Подаци овог саопштења су добијени из 
Статистичког пословног регистра Агенције за 
статистику Босне и Херцеговине (СПР БХАС), број 
предузећа која су регистрована по Класификацији 
дјелатности БиХ 2010 у подручју Е, Област 38- 
Сакупљање отпада, дјелатности обраде и 
збрињавања отпада; рециклажа отпада.  

ДЕФИНИЦИЈЕ 

КД БиХ 2010 је класификација свих економских 
дјелатности БиХ, израђена је на основу важеће 
Статистичке класификације економских 
дјелатности у ЕУ, НАЦЕ Рев. 2. Користи се за 
прикупљање, обраду, објаву и дисеминацију 
статистичких података. Такођер се користи и за 
разврставање пословних субјеката (правних и 
физичких лица) као и за вођење пословних 
регистара.   

СПР (статистички пословни регистар) се води и 
одржава на основу ЕУ уредбе о СПР (Регулатион ЕЦ 
Но 177/2008) којом се успоставља јединствени 
оквир пословних регистара за статистичке сврхе, у 
складу са Законом о статистици БиХ („Службени 
гласник БиХ“, бр. 26/04 и 42/04) и Законом о 
класификацији дјелатности БиХ („Службени 
гласник БиХ“, бр. 76/06, 100/08 и 32/10). 

Економска дјелатност представља комбинацију 
средстава као што су капитална добра, радна 
снага, производне технике, полупроизводи и сл., у 
сврху производње производа (добара и услуга). 
Стога је економска дјелатност одређена инпутом 
средстава, производним процесом и оутпутом 
производа. 

Активна предузећа у смислу оквира за 
спровођење статистичких истраживања су 
предузећа која су поднијела финансијске 

извјештаје за референтну годину. 
 
Микро предузеће је предузеће које има 1-9 
запослених лица. 
 
Мало предузеће је предузеће које има 10-49 
запослених лица. 

Средње предузеће је предузеће које има 50-249 
запослених лица.  

Велико предузеће је предузеће које има 250 и 
више запослених лица. 

 
 

 

 

METHODOLOGICAL EXPLANATIONS 

Sources and methods of data collection 
 
Data from this release were obtained from the 
Statistical Business Register of the Agency for Statistics 
of Bosnia and Herzegovina (SPR BHAS), the number of 
enterprises registered according to the Classification of 
Activities of BiH 2010 in area E, Section 38- Waste 
collection, waste treatment and disposal activities; 
waste recycling.  
 

DEFINITIONS 
 
KD BiH 2010 is a classification of all economic activities 
in BiH and is used for the collection, entry, processing, 
publication and dissemination of statistical data. It is 
also used for classifying business entities (legal and 
natural persons) as well as for keeping business 
registers. 
 

SBR be kept and maintained based on the Regulation of 
EU (Regulation EC No 177/2008) establishing a 
common fremework for business registers for statistical 
purposes, in line with the Low on Statistics of BiH 
(„Official Gazzete BiH“, No 26/04 and 42/04) and the 
Low on Classification of Economic Activities of BiH 
(„Official Gazzete BiH“, No 76/06, 100/08 and 32/10). 
 

Economic activity represents a combination of 
resources such as capital goods, labour force, 
manufacturing techniques, intermediary products and 
similar for the production of products (goods and 
services). Therefore, the economic activity is determined 
by the input of resources, production process and an 

output of products.  
 
Active enterprises, in terms of a sample framework for 

conducting statistical surveys, are enterprises that have 

submitted Financial Reports for referent year. 

Micro enterprise is an enterprise that has 1-9 

employees.  

Small enterprise is a company that has 10-49 

employees.  

Medium enterprise is an enterprise that has 50-249 

employees.  

Large enterprise is a company that has 250 or more 

employees 
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