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УВОД 

Сврха Истраживања о индустријском отпаду (ОТ-ИНД) за 2008. годину јесте да обезбеди 
информације о врсти и количини отпада које генеришу, интерно прерађују и одлажу привредни 
субјекти из области индустрије. 

Основу за рад у овој области чини Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 
135/04 и 36/09), Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09), као и други 
подзаконски акти којима је регулисана и обавеза извештавања о управљању отпадом 
(прикупљање, прерада и одлагање отпада).  

Саставни део управљања отпадом јесте и каталог отпада. Каталог отпада представља збирну 
листу неопасног и опасног отпада према месту настанка, пореклу и према предвиђеном начину 
поступања. Опасни отпад означен је словном ознаком „О“.  

Стратегијом развоја званичне статистике у Републици Србији („Службени гласник  РС“, бр. 07/2009) 
утврђен је програм који треба да буде реализован у наредном периоду, а Уредбом о утврђивању 
појединих статистичких истраживања („Службени гласник РС“, бр. 117/2008) предвиђено је 
спровођење редовног годишњег Истраживања о индустријском отпаду (ОТ-ИНД) у 2009. години.  

Припреме за спровођење редовног истраживања у 2009. години урађене су након реализације 
пилот пројекта о индустријском отпаду и анализе добијених резултата, у којој су учествовали и 
стручњаци шведске статистике у оквиру SIDA пројекта – „Развој статистике заштите животне 
средине“. 

Извештајне јединице чине сва привредна друштва која стварају отпад према гранама делатности 
које се налазе у сектору В (Вађење руда и камена), Г (Прерађивачка индустрија; искључена је 
област 37 – Рециклажа) и Д (Производња електричне енергије, гаса и топле воде; искључена је 
област 41 – Захватање, пречишћавање и дистрибуција воде). 

Агрегирани подаци Истраживања о индустријском отпаду (ОТ-ИНД) за 2008. биће објављени у 
публикацијама Републичког завода за статистику Србије.  

Објављивање и штампање методолошког упутства омогућила је шведска организација за развој 
(SIDA). 
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Дефиниције појмова 
 

Отпад се у овом контексту односи на материјале који нису примарни производи (нпр. производи 
намењени за тржиште), за које генератор нема намеру да их користи за даљу употребу у сврху 
сопствене производње, обраде или потрошње, и које он одбацује или намерава да одбаци или се 
захтева да се одбаце (OECD/Eurostat Joint Questionnaire on waste). 
Отпад јесте свака материја или предмет садржан у листи категорија отпада (Q листа) који власник 
одбацује, намерава или мора да одбаци, у складу са законом1). 
Индустријски отпад јесте отпад из било које индустрије или са локације на којој се налази 
индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и каменолома.  
Карактеризација отпада јесте поступак испитивања којим се утврђују физичко-хемијске, хемијске и 
биолошке особине и састав отпада, односно одређује да ли отпад садржи или не садржи једну или 
више опасних карактеристика. 
Класификација отпада јесте поступак сврставања отпада на једну или више листа отпада које су 
утврђене посебним прописом, а према његовом пореклу, саставу и будућој намени.  
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.  
Комунални отпад јесте отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје 
природе или састава сличан отпаду из домаћинства.  
Произвођач отпада јесте привредно друштво, предузеће или друго правно лице, односно 
предузетник, чијом активношћу настаје отпад и/или чијом активношћу претходног третмана, 
мешања или другим поступцима долази до промене састава или природе отпада.  
Третман отпада обухвата физичке, термичке, хемијске или биолошке процесе, укључујући и 
разврставање отпада, који мењају карактеристике отпада с циљем смањења запремине или 
опасних карактеристика, олакшања руковања отпадом или подстицања рециклаже, и укључује 
поновно искоришћење и рециклажу отпада.  
Поновно коришћење отпада јесте било који поступак или метод којим се обезбеђује поновно 
коришћење отпада у складу са R листом.  
Рециклажа јесте поновна прерада отпадних материјала у производном процесу за првобитну или 
другу намену, осим у енергетске сврхе.  
Одлагање отпада је било који поступак или метод који се примењује у случају када не постоје 
могућности регенерације, рециклаже, прераде, директног поновног коришћења или употребе 
алтернативних извора енергије у складу са D листом.  
Складиштење отпада јесте привремено чување отпада на локацији произвођача или власника 
отпада, као и активност оператера у постројењу опремљеном и регистрованом за привремено 
чување отпада. 
Инсинерација (спаљивање) јесте термички третман отпада у стационарном или мобилном 
постројењу са или без искоришћења енергије произведене сагоревањем. Примарна улога 
инсинерације је термички третман отпада, а који обухвата и пиролизу, гасификацију и сагоревање у 
плазми. 
Коинсинерација (суспаљивање) јесте термички третман отпада у стационарном или мобилном 
постројењу чија је примарна улога производња енергије или материјалних производа, где се отпад 
користи као основно или додатно гориво, или се отпад термички третира ради одлагања.  
 
 
 
1)  Према члану 5. Закона о управљању отпадом. 
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Депонија је место за одлагање отпада на површини или испод површине земље, укључујући: 
интерна места за одлагање (депонија где произвођач одлаже сопствени отпад на месту настанка), 
стална места (више од једне године) која се користе за привремено складиштење отпада, осим 
трансфер станица и складиштења отпада пре третмана или поновног коришћења (период краћи од 
три године) или складиштења отпада пре одлагања (период краћи од једне године).  
Посебни токови отпада јесу кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног уља, 
отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и другог отпада) 
од места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију.  
Управљање отпадом јесте спровођење мера прописаних за поступање са отпадом у оквиру 
сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим 
активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања. 

ПОСТУПЦИ ПРЕРАДЕ И НАЧИНИ ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА2)  

 
ОЗНАКЕ ПОСТУПАКА ПРЕРАДЕ ОТПАДА 
 Опис 

R1 Коришћење отпада као горива у производњи енергије 
R2 Регенерација растварача из отпада 

R3 
Рециклажа органских супстанци (осим растварача), укључујући компостирање и друге 
биолошке процесе трансформације) 

R4 Рециклажа метала и једињења метала из отпада 
R5 Рециклажа других неорганских материја из отпада 
R6 Регенерација киселина или база из отпада 
R7 Регенерација материја коришћених у процесу ради смањивања степена загађења 
R8 Регенерација компоненти катализатора из отпада 
R9 Уклањање из отпада и поновно коришћење нафте и нафтних деривата 

R10 
Третирање на земљишту у циљу побољшања квалитета земљишта или мере заштите 
животне средине  

R11 Коришћење отпада добијеног из било ког захвата набројаног од R1 do R10 

R13 
Складиштење отпада који ће бити предмет једне или свих горе наведених  тачака  
(R1-R12), сем привременог складиштења пре прикупљања на месту где је произведен 

 
ОЗНАКЕ НАЧИНА ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА 
 Опис 

D1  Одлагање у или на земљу (нпр. депоније итд.) 
D2  Третирање земљишта (нпр. биодеградација или одлагање на земљиште, итд.) 

D3  
Дубинско убризгавање (нпр. убризгавање материја које могу да се пумпају у бунаре или 
природне наслаге)  

D4  
Површинска затворена/ограђена места (нпр. смештање течности или блата, одбацивање 
у јаме, торове или лагуне) 

D5  
Специјалне инжењерске депоније (нпр. смештање у поређане изоловане ћелије које су 
затворене и одвојене једне од других и окружења, итд.) 

D6 Испуштање у воду, сем у мора/океане 
D7  Испуштање у мора/океане, укључујући уметање у корита мора 

D10 Спаљивање на земљи 
D12  Трајно складиштење (нпр. постављање контејнера у руднике, итд.) 

D15  
Складиштење пре обављања операција од R1 до R13 као што је наведено у овом 
додатку, сем привременог складиштења на месту где је отпад настао 

 

R1 – Коришћење отпада као горива у производњи енергије  
Поступак обухвата спаљивање и суспаљивање отпада као горива у електранама и индустијским 
спалионицама како би се искористила енергија за производњу топлоте или електричне енергије. 
Уобичајени примери за коришћење отпада као горива у производњи енергије јесу: 

- коришћење гума, отпадних уља или растварача у цементним пећима; 
- коспаљивање канализационог муља из комуналног отпада у термоелектранама. 

Искључује D10 – термичку обраду отпада у за то намењеним спалионицама, где је основна сврха 
термичка прерада отпада а не производња енергије. 

 
 
2) Маnual for the Impementation of the Regulation of Waste Statistics 2150/2002/EC. 
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D10 – Спаљивање отпада на земљи  
Основна сврха поступка јесте термичка прерада отпада ради смањења волумена и штетности 
отпада, и добијања  инертног продукта који се може даље депоновати.  

Уобичајени примери за спаљивање отпада на земљи јесу: 

- спалионице комуналног чврстог отпада;  
- постројења за спаљивање опасног отпада; 
- постројења за спаљивање канализационог муља; 
- постројења за спаљивање медицинског отпада; 
- постројења за спаљивање отпада животињског порекла. 

Обухвата и поступке у објектима за суспаљивање отпада, уколико сврха спаљивања отпада није 
његово коришћење као горива, већ само његово одлагање. 

D10 искључује R1 – Коришћење отпада као горива у производњи енергије и R2-R11 операције 
термичког третмана отпада за потребе поновног искоришћења отпада 

Поновно коришћење (Recovery) – искључено је коришћење отпада као горива у производњи 
енергије (R2-R11) 

R2 – Регенерација растварача из отпада  
Обухвата поступке којима је циљ прерада или поновно коришћење растварача као што су: 

- прерада ради одвајања нечистоћа и постизања почетног квалитета или производа нешто 
ниже категорије;  

- поступак такође укључује припрему секундарних текућих горива, обично мешањем с другим 
текућим отпадом. 

R3 – Рециклажа органских супстанци (осим растварача), укључујући компостирање и друге 
биолошке процесе трансформације 

Регенерација отпадног органског отпада 

Поступци којима се могу поновно користити биоразградиве и небиоразградиве материје укључују: 

- рециклажу отпадног папира и картона; 
- репроцесирања и рециклажу пластичног отпада;  
- компостирање биоотпада и зеленог отпада;  
- ферментацију биоразградивог отпада за производњу биогаса (биогаса биљака).  

R4 – Рециклажа метала и једињења метала из отпада 
Обухвата све поступке прераде којима је сврха рециклирање металног отпада и комплексних 
производа где су метали преовлађујући материјали. То укључује различите саставне кораке и 
процесе резања, сортирања, термичке обраде и елекролитичке процесе и процесе као што су на 
пример: 

- рециклирање металног и  производног отпада у челичанама; 
- прерада отпадних возила и електронског отпада (кућни апарати, ИТ опрема итд.); 
- термичка обрада метала контаминираних уљем, каблови;  
- рециклирање батерија; 
- електролитичка рециклажа сребра из фотографских хемикалија. 

R5 – Рециклажа других неорганских материја из отпада 
Обухвата поступке регенерације неорганског, неметалног отпада који није покривен поступцима R6, 
R8 и R10. 
Неоргански, неметални отпад заузима велики део и широки спектар врста отпада. Главне групе 
јесу отпад из термичких процеса (шљака, пепео, песак, прашина...), отпад од грађења и рушења и 
отпад из рударства и вађења минералних сировина. Поступци прераде могу бити различити: 

- прерада и поновно коришћење отпада од грађења и рушења; 
- сортирање и рециклирање стакленог отпада; 
- коришћење као секундарних сировина у цементним пећима; 
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- у уређајима за мешање асфалта;  
- коришћење за подземна складишта у рудницима.  

R6 – Регенерација киселина или база из отпада 
Обухвта поступке којима је циљ обнављање и накнадно коришћење употребљених киселина или 
база за првобитну сврху или друге сврхе.Често је то концентрисање коришћених киселина.Овај 
посупак је често саставни део индустријског процеса у коме се киселине или базе користе. 

R7 – Регенерација материја коришћених у процесу ради смањења загађења 
Покрива поступке којима је циљ регенерација материјала који смањују загађење, као што су 
активни угаљ и јоноизмењивачке смоле/адсорбенти. Често се примењује за обнављање активног 
угља из обраде димних гасова и пречишћавање вода, као и обнављање смола испирањем 
раствором. Обнављање компонената за смањење загађења може се радити на лицу места, као и у 
за то специјализованим погонима. 

R8 – Регенерација компоненти катализатора из отпада 
Катализатори се углавном користе у хемијској и петрохемијској индустрији (нпр. производњи 
неорганских хемикалија, рафинирању нафте) и обради димних гасова. Обухвата поступке којима је 
сврха: 

- регенерација катализатора ради поновног коришћења у својству катализатора; 
- опоравак компонената катализатора, углавном од металних делова.  

R9 – Уклањање из отпада и поновно коришћење нафте и нафтних деривата  
Обухвата готово све процесе којима је циљ поновно коришћење отпадног уља. Две главне опције 
су пречишћавање отпадног уља и припрема горива из отпадних уља. Пречишћавањем се отпадно 
уље враћа у првобитно стање и тада се може користити за производњу мазивих производа. Обрада 
обично укључује дестилацију, обраду киселинама, екстракцију раствора, контакт са активном 
глином и хидрообраду. За пречишћавање углавном су погодна минерална нехлорована моторна и 
хидраулична уља. 

Пречишћена отпадна уља такође се користе за производњу горива које се може користити као 
замена за угаљ и дизел, на пример. Ово обично подразумева одвајање чврстих материја и воде, на 
пример грејањем, филтрирањем, сушењем и центрифугирањем. 

 R10 – Третирање на земљишту у циљу побољшања квалитета земљишта или мере заштите 
животне средине 

Обухвата коришћење органског и минералног отпада као ђубрива и средства за побољшање 
земљишта у пољопривреди и остале примене отпада на земљишту без усева, али које резултирају 
еколошким побољшањем.  

У пракси, следећи третмани земљишта додељени су R10:  

- употреба канализационог муља из пречишћавања отпадних вода у пољопривреди;  
- распростирање на земљиште компоста из обраде одвојено скупљеног биоотпада; 
- коришћење стајњака у складу са пољопривредним прописима; 
- коришћење отпада и минералних ђубрива у складу са националним законодавством;  

Непољопривредне примене које резултирају еколошким побољшањем: 

- коришћење отпада за обнављање животне средине, као прекривка одлагалиштима; 
- за обнављање старих напуштених каменолома.  

R11 – Коришћење отпада добијеног из било којег захвата набројаног од R1 do R10 
Обухвата поновну употребу резидуалног отпада који потиче из претходних поступака прераде 
отпада ради поновног коришћења. Примери за такве поступке могу бити поновно коришћење 
енергије од остатака при сортирању, резање отпада или дестилација муља насталог од 
прочишћавања уља. 

Искључује поновну употребу отпада који потиче из поступака депоновања D, размену отпада и 
привремено складиштење – R12, R13 
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Разни облици депоновања, укључујући подземне – D1, D3, D4, D5 и D12 

D1 – Одлагање у или на земљу (нпр. депоније) 
Обухвата надземна одлагалишта за коначно депоновање отпада. Укључене су депоније за инертни 
и неопасни отпад и остали облици одлагања, нпр. јаловишта, гомиле отпадних минерала и стена у 
екстрактивној индустрији. Искључује: D15/R13 – складиштење пре поновне употребе/депоновања;  

D5 – одлагање на посебне депоније (за опасни отпад); R5 – коришћење неопасног отпада за 
грађевинске радове; D4 – одлагање текућег, муљевитог и чврстог отпада у јаме и лагуне. 

D3 – Дубинско убризгавање (нпр. убризгавање отпадних материја које могу да се пумпају у 
бунаре или природне шупљине)  
Обухвата дубоко убризгавање у природне/вештачке шупљине и порозне формације стена за 
потребе коначног одлагања отпада. Најчешће се примењује за опасне и неопасне врсте отпада које 
се могу хидраулички или пнеуматски убризгати (пепео, остаци од обраде димних гасова). Отпад 
може претходно бити обрађен како би био погодан за убризгавање. 

D4 – Одлагање на површинска, затворена/ограђена места (нпр. смештање течности или 
блата, одбацивање у јаме, јаруге и сл.) 

Обухвата одлагање отпада у природне/вештачке јаме, базене, лагуне, могуће с бранама. Често се 
користи за јаловину (јаловишну кашу) у поступцима вађења руда или за отпадне муљеве од 
јаружања. 

D5 – Специјалне инжењерске депоније (нпр. смештање у поређане изоловане ћелије које су 
затворене и одвојене једне од других и окружења, итд.) 

Обухвата одлагање на посебно опремљене надземне депоније. Може укључивати 

- депоније за опасан отпад; 
- монодепоније за једну врсту опасног отпада, нпр. депонија намењена за отпад из 

специфичних индустријских процеса, запрљано земљиште, азбест; 
- одвојене јединице за опасни отпад  на депонијама за неопасни отпад. 

D12 – Трајно складиштење (нпр. постављање контејнера у руднике, итд.) 
Организован и контролисан смештај отпада у дубоке геолошке шупљине, углавном руднике соли, 
како би се отпад на дуже време одвојио од биосфере. Отпад се посебно пакује, а различите врсте 
отпада смештају се у засебна подручја. Овај поступак углавном се користи за опасни отпад 
(токсични отпад или прашину из филтера која садржи тешке метале). 

Остали облици коначног депоновања – испуштање у воде и обрада на/у земљишту D2, D6, D7 

D2 – Третирање земљишта (нпр. биодеградација или одлагање на земљиште, итд.)  
Поступак је ограничен на свега неколико врста отпада, али количине могу бити веће. Поступак 
обухвата распростирање на земљиште, након чега често следи уметање отпада у горњи слој 
земљишта. Отпад се распростире на земљиште само у циљу одлагања отпада, не и за потребе 
побољшања пољопривредних или еколошких својстава. У пракси се примењује за неопасне врсте 
муљева и текућег отпада, нпр. код збрињавања муљева код јаружања.   

D6 – Испуштање у воду, сем у мора/океане 
Поступак у ствари не представља прикладан начин збрињавања отпада. Ограничен је на свега 
неколико врста – одлагање неопасних муљева од јаружања и осталих неопасних муљева у 
површинске воде, укључујући њихово дно и подземље. 

D7 – Испуштање у мора/океане, укључујући уметање у корита мора 
Поступак у ствари не представља прикладан начин одлагања отпада. Ограничен је на свега 
неколико врста – одлагање неопасних муљева од јаружања и осталих неопасних муљева у море, 
укључујући њихово дно и подземље. 
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Упутство за утврђивање одговарајуће ознаке отпада према Каталогу отпада 
Отпад се разврстава према Каталогу отпада1), који је усклађен са Европским каталогом отпада2). 
Каталог отпада садржи попис више од 800 врста отпада систематизованог према својствима и 
месту настанка отпада у 20 група. Од тих двадесет група, већи део се заснива на делатностима у 
којима отпад настаје, док се неке групе заснивају на материјалима или процесима. 
Врсте отпада у Каталогу отпада означене су шестоцифреним бројевима. Двоцифрени бројеви у 
Каталогу отпада означавају поједине групе, док четвороцифрени бројеви означавају подгрупу. 
Групе и подгрупе упућују до одговарајуће врсте отпада. 
У Каталогу отпада постоје одговарајуће ознаке отпада за сав опасни и неопасни отпад. 
Опасни отпад у Каталогу отпада има словну ознаку „О“ – опасан, а неопасни словну ознаку „Н“ – 
неопасан. 
Иако Каталог отпада садржи двоцифрене, четвороцифрене и шестоцифрене ознаке отпада, за 
идентификовање отпада треба користити само шестоцифрене ознаке. Међутим, називи група и 
подгрупа у Каталогу отпада (двоцифрени и четвороцифрени бројеви) врло су важни у поступку 
одређивања исправне ознаке отпада. 
При одређивању ознаке отпада увек треба користити ону ознаку чији опис верније одражава 
својства отпада, водећи рачуна о групи и подгрупи, као и о поступку разврставања (кораци су 
описани у даљем тексту). 
Отпад треба описати на начин који омогућава сигурно управљање њиме. У случају недоумице биће 
потребно осигурати додатне податке, нпр. детаљнији опис отпада. 

Поступак за одређивање ознаке отпада 
1. Потражите одговарајући опис отпада у групама 01-12. или 17-20, у зависности од 

делатности или процеса из којег је отпад потекао, укључујући и отпад из домаћинстава 
или сличан отпад. Одредите одговарајући шестоцифрену ознаку отпада, уз изузетак 
оних ознака које се завршавају цифрама 99. 
Уколико нисте нашли одговарајућу ознаку отпада, пређите на корак број 2. 

2. Потражите одговарајући опис отпада у групама 13, 14. и 15. 
У групи 13. наведени су отпади од уља и остатака течних горива. 
У групи 14. наведени су отпади од органских супстанци које се користе као растварачи, 
средства за хлађење и као погон за летелице.  
У групи 15. наведен је отпад од амбалаже; апсорбенти, крпе за брисање, материјали за 
филтрирање и заштитна одећа, ако није другачије специфицирано. 
Уколико нисте нашли одговарајућу ознаку отпада, пређите на корак број 3. 

3. Потражите одговарајући опис отпада у групи 16. 
У поглављу 16. наведен је низ разних врста отпада, укључујући потпоглавља за стара 
возила, отпад од електричне и електронске опреме, експлозиве, гасове у бојама под 
притиском и одбачене хемикалије, батерије и акумулаторе, отпад из резервоара за 
транспорт и складиштење и чишћење буради, потрошени катализатори, оксиданти, 
течни отпади на бази воде намењени третману ван места настанка, отпадне облоге и 
ватростални материјали, компоненте изван спецификације и некоришћени производи. 
Уколико нисте нашли одговарајућу ознаку отпада, пређите на корак број 4. 

4. Одредите одговарајућу групу (01-12. или 17-20) према кораку 1. Затим потражите 
ознаку отпада са задњим цифрама 99 у одговарајућој подгрупи. 

Коришћење ознаке отпада „99“ – отпади који нису другачије специфицирани. 

Ознаке отпада које завршавају цифрама „99“ описани су као „отпади који нису другачије 
специфицирани“. Ове ознаке отпада обухватају преширок распон отпада да би се могли користити 
за недвосмислено описивање отпада и зато се смеју користити само онда кад се не може пронаћи 
неки други одговарајући шестоцифрени број. 
 
 
1) Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина („Сл. гласник РС“, бр.55/2001). 
2) European List of Waste. 
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Примери за лакше одређивање ознака отпада 

Приликом класификације отпада у групе и подгрупе према делатности из које потиче потребно је 
што прецизније одредити врсту отпада јер се могу јавити одређене недоумице. Може се десити да 
се наизглед квалитативно исти отпад јавља под различитим класификационим бројевима. У том 
случају помоћи ће вам следећи примери: 

При одређивању ознака у групи комунални отпад увек треба користити онај опис који према 
наведеном поступку разврставања што тачније одражава својства отпада. 

По дефиницији из Закона о отпаду, члан 5, „комунални отпад јесте отпад из домаћинстава (кућни 
отпад), као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства“. 

У Каталогу отпада комунални отпад обично је обухваћен групом 20: „Комунални отпад (кућни отпад 
и слични комерцијални, идустријски и институционални отпади), укључујући одвојено прикупљене 
фракције“. 

Неке врсте отпада, иако заиста могу по дефиницији бити комунални отпад, боље је означити 
ознаком која се не налази у групи 20, јер на другом месту у каталогу постоји ознака која боље 
одражава својства тог отпада. 

Такав је случај нпр. отпад од грађења или рушења (на пример, помешана опека и бетон), за шта се 
најприкладнији опис налази под 17 01 07 – „Мешавине или поједине фракције бетона, цигле, 
плочице и керамика другачији од оних наведених  у 17 01 06“ (тј. које не садрже опасне материје). 

Каталог отпада садржи само једну ознаку за обични мешани отпад: „20 03 01 – мешани комунални 
отпад“, који се може користити за отпад из домаћинстава, али и за отпад из трговина и занатства, и 
сличан отпад из производних погона и институција, ако је по својствима и саставу сличан ономе из 
домаћинстава. 

Да би се отпад из индустријских и занатских погона могао сматрати мешаним комуналним отпадом, 
он мора по саставу и по својствима бити сличан отпаду из домаћинстава.  

Амбалажа 

Одвојено прикупљени амбалажни отпад из комуналног отпада (укључујући мешавине различитог 
амбалажног материјала) мора се класификовати у подгрупу 15 01. За стаклене боце одвојене из 
комуналног отпада исправна је ознака 15 01 07 „Стаклена амбалажа“, а не 20 01 02 „Стакло“ – због 
тога што у опису из 15 01 већ стоји детаљнији опис „амбалажа (укључујући одвојено скупљани 
комунални амбалажни отпад)“, а за 20 01 опис у релевантном подпоглављу гласи „одвојено 
сакупљене фракције (осим 15 01)“. 

Отпади од прераде дрвета 

Отпади од прераде дрвета и производње панела и намештаја сврстани су у подгрупу 03 01. 
Отпади од производње и прераде пулпе, папира и картона сврстани су у подгрупу 03 03. 
Отпади од дрвене амбалаже сврстани су у подгрупу 15 01. 
Отпади од дрвета настали при грађењу и рушењу сврстани су у подгрупу 17 02. 
Отпади од дрвета, сакупљени као одвојено сакупљене фракције комуналног отпада, сем амбалаже, 
сврстани су у подгрупу 20 01.  

Отпади од папира 

Отпади од папира настали при производњи и преради папира сврстани су у подгрупу 03 03.  
Отпадна папирна амбалажа сврстана је у подгрупу 15 01. 
Отпади од механичког третмана отпада од папира (нпр. сортирања, компактирања) сврстани су у 
подгрупу 19 12.  
Отпади од папира сакупљени као одвојено сакупљене фракције комуналног отпада, сем амбалаже, 
сврстани су у подгрупу 20 01.  

Отпадна уља 

Машинска уља која су настала при поступцима површинске обраде метала или пластике 
сврстана су у подгрупу 12 01. 
Отпадна хидраулична уља сврстана су у подгрупу 13 01.  
Отпадна моторна, машинска и уља за подмазивање сврстана су у подгрупу 13 02.  
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Отпадна уља за изолацију и пренос топлоте сврстана су у подгрупу 13 03. 
Бродска уља сврстана су у подгрупу 13 04. 
Уљне фракције из сепаратора уље/вода сврстане су у подгрупу 13 05. 
Отпади од течних горива сврстани су у подгрупу 13 07. 
Отпадно јестиво уље сврстано је у подгрупу 20 01. 

Органски растварачи 

Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе основних органских хемикалија 
сврстани су у подгрупу 07 01. 
Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, синтетичке гуме и 
синтетичких влакана сврстани су у подгрупу 07 02. 
Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских боја и пигмената сврстани 
су у подгрупу 07 03.  
Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских пестицида, конзерванса за 
дрво и других биоцида сврстани су у подгрупу  07 04. 
Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе фармацеутских препарата сврстани 
су у подгрупу 07 05. 
Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе масти, сапуна, детерџената, 
дезинфекцијских и козметичких средстава  сврстани су у подгрупу  07 06. 
Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе финих хемикалија и хемијских 
производа који нису другачије специфицирани  сврстани су у подгрупу 07 07. 
Отпади од органских супстанци које се користе као растварачи, средства за хлађење и као погон за 
летелице на бази пене/аеросола сврстани су у подгрупу 14 06. 
Органски растварачи  сакупљени као одвојено сакупљене фракције комуналног отпада, сем 
амбалаже, сврстани су у подгрупу 20 01.  

Отпадне боје и лакови  

Отпадне боје и лакови од производње, формулације, снабдевања, употребе и уклањања боја и 
лакова сврстани су у 08 01. 
Отпадни премази  сакупљени као одвојено сакупљене фракције комуналног отпада, сем амбалаже, 
сврстани су у подгрупу 20 01. 

Отпади од пластике 

Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова сврстани су у 
подгрупу 02 01. 
Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, синтетичке гуме и 
синтетичких влакана сврстани су у подгрупу 07 02. 
Отпадна пластика настала ослобођењем од старих возила и од одржавања возила сврстана је под 
ознаком 16 01 19. 
Отпади који су настали при рушењу објеката сврстани су у подгрупу 17 02. 
Отпади од механичког третмана отпада који нису другачије специфицирани сврстани су под 
ознаком 19 12 04. 
Пластика  сакупљена као одвојено сакупљена фракција комуналног отпада, сем амбалаже, 
сврстана је у подгрупу 20 01.  
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01    ОТПАДИ КОЈИ ПОТИЧУ ОД ИСТРАЖИВАЊА, ИСКОПАВАЊА ИЗ 
РУДНИКА ИЛИ КАМЕНОЛОМА И ФИЗИЧКОГ И ХЕМИЈСКОГ 
ТРЕТМАНА МИНЕРАЛА  

     
 01 01   Oтпади од ископавања минерала 
  01 01 01 Н Отпади од ископавања минерала за црну металургију  
  01 01 02 Н Отпади од ископавања минерала за обојену металургију  
 01 03   Oтпади од физичке и хемијске обраде минерала за црну металургију 
  01 03 04 О Јаловине из прераде сулфидне руде које стварају киселину  
  01 03 05 О Друге јаловине које садрже опасне супстанце  
  01 03 06 Н Јаловине другачије од оних наведених у 01 03 04 и 01 03 05  
  01 03 07 О Остали отпади из физичког и хемијског третмана минерала за црну 

металургију који садрже опасне супстанце  
  01 03 08 Н Прашњави и прашкасти отпади другачији од оних наведених у 01 03 07  
  01 03 09 Н Црвени муљ из производње алуминијума другачији од оног наведеног у 

0103 07  
  01 03 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 01 04   Oтпади од физичке и хемијске обраде минерала за обојену 

металургију  
  01 04 07 О Отпади из физичке и хемијске обраде минерала за обојену металургију 

који садрже опасне супстанце  
  01 04 08 Н Отпадни шљунак и дробљени камен другачији од оних наведених у  

01 04 07  
  01 04 09 Н Отпадни песак и глине  
  01 04 10 Н Прашњави прашкасти отпади другачији од оних наведених у 01 04 07  
  01 04 11 Н Отпади од прераде калијум карбоната и камене соли другачији од оних 

наведених у 01 04 07  
  01 04 12 Н Остаци и други отпади од прања и чишћења минерала другачији од оних 

наведених у 01 04 07 и 01 04 11  01 
  01 04 13 Н Отпади од сечења од обраде камена другачији од оних наведених у  

01 04 07  
  01 04 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 01 05   Муљеви настали бушењем и други отпади од бушења 
  01 05 04 Н Муљеви и отпади од бушења за изворишта питке воде  
  01 05 05 О Муљеви и отпади од бушења који садрже нафту  
  01 05 06 О Муљеви од бушења и други отпади од бушења који садрже опасне 

супстанце  
  01 05 07 Н Муљеви од бушења и отпади који садрже барит другачији од оних 

наведених у 01 05 05 и 01 05 06  
  01 05 08 Н Муљеви од бушења и отпади који садрже хлорид другачији од оних 

наведених у 01 05 05 и 01 05 06  
  01 05 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
     

02    ОТПАДИ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ХОРТИКУЛТУРЕ, АКВАКУЛТУРЕ, 
ШУМАРСТВА, ЛОВА И РИБОЛОВА, ПРИПРЕМЕ И ПРЕРАДЕ ХРАНЕ  

 02 01   Oтпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, 
лова и риболова  

  02 01 01 Н Муљеви од прања и чишћења  
  02 01 02 Н Отпад од животињског ткива  
  02 01 03 Н Отпад од биљног ткива  
  02 01 04 Н Отпадна пластика (искључујући амбалажу)  
  02 01 06 Н Животињски фецес, урин и ђубриво (укључујући и отпадну сламу), течни 

отпад, сакупљен одвојено и третиран даље од локације стварања  
  02 01 07 Н Отпади од експлоатације шума  
  02 01 08 О Агрохемијски отпад који садржи опасне супстанце  
  02 01 09 Н Агрохемијски отпад другачији од оног наведеног у 02 01 08  
  02 01 10 Н Отпад од метала  
  02 01 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 02 02   Oтпади од припреме и обраде меса, рибе и друге хране 

животињског порекла  
  02 02 01 Н Муљеви од прања и чишћења  
  02 02 02 Н Отпад од животињског ткива  
  02 02 03 Н Материјали неподобни за јело или обраду  
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  02 02 04 Н Муљеви од третмана течног отпада на локацији стварања  
  02 02 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 02 03   Oтпади од припреме и прераде воћа, поврћа, житарица, јестивих 

уља, какаа, кафе, чаја и дувана производње конзервисане хране; 
прерада дувана; производња квасца и екстракта кваца; припрема и 
ферментација меласе  

  02 03 01 Н Муљеви од прања, чишћења, љуштења, центрифугирања и сепарације  
  02 03 02 Н Отпади од конзерванса  
  02 03 03 Н Отпади од екстракције  
  02 03 04 Н Материјали неподобни за јело или обраду  
  02 03 05 Н Муљеви од третмана течног отпада на локацији стварања  
  02 03 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 02 04   Oтпади од прераде шећера  
  02 04 01 Н Земља од чишћења и прања шећерне репе  
  02 04 02 Н Калцијум карбонат ван спецификације  
  02 04 03 Н Муљеви од третмана течног отпада на локацији стварања  
  02 04 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 02 05   Oтпади од индустрије млечних производа  
  02 05 01 Н Материјали неподобни за јело или обраду  
  02 05 02 Н Муљеви од третмана течног отпада на локацији стварања  
  02 05 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 02 06   Oтпади од индустрије пецива и кондиторске индустрије  
  02 06 01 Н Материјали неподобни за јело или обраду  
  02 06 02 Н Отпади од конзерванса  
  02 06 03 Н Муљеви од третмана течног отпада на локацији стварања  
  02 06 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 02 07   Oтпади од производње алкохолних и безалкохолних напитака 

(изузев кафе, чаја и какаоа)  
  02 07 01 Н Отпади од прања, чишћења и механичког смањивања сировог 

материјала  
  02 07 02 Н Отпади од дестилације алкохола  
  02 07 03 Н Отпади од хемијског третмана  
  02 07 04 Н Материјали неподобни за јело или обраду  
  02 07 05 Н Муљеви од третмана течног отпада на локацији стварања  
  02 07 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
     

03    ОТПАДИ ОД ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА, КАРТОНА, ПУЛПЕ, 
ПАНЕЛА И  НАМЕШТАЈА  

 03 01   Oтпади од прераде дрвета и производње панела и намештаја  
  03 01 01 Н Отпадна кора и плута  
  03 01 04 О Пиљевине, иверје, струготине, дрво, медијапан и фурнир који садрже 

опасне супстанце  
  03 01 05 Н Пиљевине, иверје, струготине, дрво, медијапан и фурнир који садрже 

опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04  
  03 01 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 03 02   Oтпади од заштите дрвета  
  03 02 01 О Нехалогенизовани органски конзерванси за дрво  
  03 02 02 О Органохлорни конзерванси за дрво  
  03 02 03 О Органометални конзерванси за дрво  
  03 02 04 О Неоргански конзерванси за дрво  
  03 02 05 О Други конзерванси који садрже опасне супстанце  
  03 02 99 О Отпади који нису другачије специфицирани  
 03 03   Oтпади од производње и прераде пулпе, папира и картона  
  03 03 01 Н Отпад из коре и дрвета  
  03 03 02 Н Муљ зеленог течног отпада (настао обнављањем куване течности)  
  03 03 05 Н Муљеви од скидања боје из рециклаже папира  
  03 03 07 Н Механички издвојени непотребни састојци при прављењу пулпе од 

отпадног папира и картона  
  03 03 08 Н Отпади од раздвајања папира и картона одређених за рециклажу  
  03 03 09 Н Кречни отпадни муљ  
  03 03 10 Н Остаци влакана, муљеви од влакана, пуниоца и превлака из механичке 

сепарације  
  03 03 11 Н Муљеви из третмана отпадне воде на лицу места  
  03 03 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
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04    ОТПАДИ И З ТЕКСТИЛНЕ, КРЗНАРСКЕ И КОЖАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ  
 04 01   Oтпади из индустрије коже и крзна  
  04 01 01 Н Отпади од скидања другог ткива са коже  
  04 01 02 Н Кречни отпад  
  04 01 03 О Отпади од одмашћивања који садржи раствараче  
  04 01 04 Н Течност за штављење која садржи хром  
  04 01 05 Н Течност за штављење без хрома  
  04 01 06 Н Муљеви који садрже хром  
  04 01 07 Н Муљеви без хрома  
  04 01 08 Н Отпад од уштављене коже (отпад од скидања длака, сечења, прашина од 

гланцања) који садржи хром  
  04 01 09 Н Отпади од завршне обраде и полирања  
  04 01 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 04 02   Oтпади из текстилне индустрије  
  04 02 09 Н Отпади од мешовитих материјала (импрегнисани текстил, еластомер, 

пластомер)  
  04 02 10 Н Органска материја из природних производа (нпр. Маст, восак)  
  04 02 14 О Отпади из завршне обраде који садрже органске раствараче  
  04 02 15 Н Отпади из завршне обраде другачији од оних наведених у 04 02 14  
  04 02 16 О Обојене тканине и пигменти који садрже опасне супстанце  
  04 02 17 Н Обојене тканине и пигменти који садрже опасне супстанце другачији од 

оних наведених у 04 02 16  
  04 02 19 О Муљеви из третмана отпадних вода на лицу места који садрже опасне 

супстанце  
  04 02 20 Н Муљеви из третмана отпадних вода на лицу места другачији од оних 

наведених у 04 02 19  
  04 02 21 Н Отпади од непрерађених текстилних влакана  
  04 02 22 Н Отпади од прерађених текстилних влакана  
  04 02 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
     

05    ОТПАДИ ИЗ РАФИНИСАЊА НАФТЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊА ПРИРОДНОГ 
ГАСА И  ПИРОЛИТИЧКОГ ТРЕТМАНА  

 05 01   Oтпади од рафинације нафте  
  05 01 02 О Муљеви од десалинације  
  05 01 03 О Муљеви са дна резервоара  
  05 01 04 О Киселобазни муљеви  
  05 01 05 О Мрље истекле нафте  
  05 01 06 О Зауљени   муљеви од поступака одржавања   погона и опреме  
  05 01 07 О Кисели катран  
  05 01 08 О Остали катран  
  05 01 09 О Муљеви из третмана отпадних вода на лицу места који садрже опасне 

супстанце  
  05 01 10 Н Муљеви из третмана отпадних вода на лицу места другачији од оних 

наведених у 05 01 09  
  05 01 11 О Отпади од пречишћавања горива са базама  
  05 01 12 О Уља која садрже киселине  
  05 01 13 Н Муљеви од воде из котла  
  05 01 14 Н Отпади из рашладних колона  
  05 01 15 О Утрошене филтерске глине  
  05 01 16 Н Отпади који садрже сумпор из десулфуризације нафте  
  05 01 17 Н Битумен  
  05 01 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 05 06   Oтпади од пиролитичког третмана угља  
  05 06 01 О Кисели катран  
  05 06 03 О Остали катран  
  05 06 04 Н Отпад из колона за хлађење  
  05 06 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 05 07   Oтпади од пречишћавања природног гаса и транспорта  
  05 07 01 О Отпади који садрже живу  
  05 07 02 Н Отпади који садрже сумпор  
  05 07 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
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06    ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА  
 06 01   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

киселина  
  06 01 01 О Сумпорна и сумпораста киселина  
  06 01 02 О Хлороводонична киселина  
  06 01 03 О Флуороводонична киселина  
  06 01 04 О Фосфорна и фосфораста киселина  
  06 01 05 О Азотна и азотаста киселина  
  06 01 06 О Остале киселине  
  06 01 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 06 02   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе база  
  06 02 01 О Калцијум хидроксид  
  06 02 03 О Амонијум хидроксид  
  06 02 04 О Натријум хидроксид и калијум хидроксид  
  06 02 05 О Остале основне супстанце  
  06 02 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 06 03   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе соли 

и раствора соли и оксида метала  
  06 03 11 О Чврсте соли и раствори који садрже цијаниде  
  06 03 13 О Чврсте соли и раствори који садрже тешке метале  
  06 03 14 Н Чврсте соли и раствори другачији од оних наведених у 06 03 11 и              

06 03 11  
  06 03 15 О Оксиди метала који садрже тешке метале  
  06 03 16 Н Оксиди метала другачији од оних наведених у 06 03 15  
  06 03 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 06 04    Oтпади који садрже метале који нису наведени у 06 03  
  06 04 03 О Отпади који садрже арсен  
  06 04 04 О Отпади који садрже живу  
  06 04 05 О Отпади који садрже остале тешке метале  
  06 04 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 06 05   Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње  
  06 05 02 О Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње који садрже 

опасне супстанце  
  06 05 03 Н Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње другачији 

од оних наведених у 06 05 02  
 06 06   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

хемикалија које садрже сумпор,  хемијских процеса са сумпором и 
процеса од сумпоравања  

  06 06 02 О Отпади који садрже опасне сулфиде  
  06 06 03 Н Отпади који садрже сулфиде другачије од оних наведених у 06 06 02  
  06 06 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 06 07   Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

халогена и хемијских процеса са халогенима  
  06 07 01 О Отпади који садрже азбест од електролизе  
  06 07 02 О Активни угаљ од производње хлора  
  06 07 03 О Муљ од баријум сулфата који садржи живу  
  06 07 04 О Раствори и киселине, на пример контакта киселина  
  06 07 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 06 08   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

силицијума и деривата силицијума  
  06 08 02 Н Отпади који садрже хлоросилане  
  06 08 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 06 09   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

хемикалија које садрже фосфор и хемијских процеса са фосфором  
  06 09 02 Н Фосфорна шљака  
  06 09 03 О Отпади везани за реакције са калцијумом који садрже опасне супстанце 

или су контаминирани њима  
  06 09 04 Н Отпади везани за реакције са калцијумом другачији од оних наведених у 

06 09 03  
  06 09 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
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 06 10   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 
хемикалија које садрже азот, хемијских  процеса са азотом и 
производње ђубрива  

  06 10 02 О Отпади који садрже опасне супстанце  
  06 10 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 06 11   Oтпади од производње неорганских пигмената и непрозирних 

материја  
  06 11 01 Н Отпади везани за реакције са калцијумом из производње титандиоксида  
  06 11 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 06 13   Oтпади од неорганских хемијских процеса који нису другачије 

специфицирани  
  06 13 01 О Неоргански пестициди, биоциди и конзерванси за дрво  
  06 13 02 О Потрошени активни угаљ (осим 06 07 02)  
  06 13 03 Н Угљенична чађ  
  06 13 04 О Отпади настали прерадом азбеста  
  06 13 05 О Чађ  
  06 13 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
     

07    ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА  
 07 01   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

основних органских хемикалија  
  07 01 01 О Течности за прање на бази воде и матичне течности  
  07 01 03 О Органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне 

течности  
  07 01 04 О Остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  
  07 01 07 О Халогеновани талози и остаци реакција  
  07 01 08 О Остали талози и остаци реакција  
  07 01 09 О Халогеновани филтер-колачи, потрошени апсорбенти  
  07 01 10 О Остали филтер-колачи, потрошени апсорбенти  
  0701 11 О Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње који садрже 

опасне супстанце  
  07 01 12 Н Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње другачији 

од оних наведених у 07 01 11  
  07 01 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 07 02   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

пластике, синтетичке гуме и  синтетичких влакана  
  07 02 01 О Течности за прање на бази воде и матичне течности  
  07 02 03 О Органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне 

течности  
  07 02 04 О Остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  
  07 02 07 О Халогеновани талози и остаци реакција  
  07 02 08 О Остали талози и остаци реакција  
  07 02 09 О Халогеновани филтер-колачи, потрошени апсорбенти  
  07 02 10 О Остали филтер-колачи, потрошени апсорбенти  
  07 02 11 О Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње који садрже 

опасне супстанце  
  07 02 12 Н Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње другачији 

од оних наведених у 07 02 11  
  07 02 13 Н Отпадна пластика  
  07 02 14 О Отпади од адитива који садрже опасне супстанце  
  07 02 15 Н Отпади од адитива другачији од оних наведених у 07 02 14  
  07 02 16 Н Отпади који садрже силицијум  
  07 02 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 07 03   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

органских боја и пигмената (осим 06 11)  
  07 03 01 О Течности за прање на бази воде и матичне течности  
  07 03 03 О Органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне 

течности  
  07 03 04 О Остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  
  07 03 07 О Халогеновани талози и остаци реакција  
  07 03 08 О Остали талози и остаци реакција  
  07 03 09 О Халогеновани филтер-колачи, потрошени апсорбенти  
  07 03 10 О Остали филтер-колачи, потрошени апсорбенти  
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  07 03 11 О Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње који садрже 
опасне супстанце  

  07 03 12 Н Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње другачији 
од оних наведених у 07 03 11  

  07 03 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 07 04   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

органских пестицида (осим 02 01 08 и  02 01 09), конзерванси за дрво 
(осим 03 02) и других биоцида  

  07 04 01 О Течности за прање на бази воде и матичне течности  
  07 04 03 О Органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне 

течности  
  07 04 04 О Остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  
  07 04 07 О Халогеновани талози и остаци реакција  
  07 04 08 О Остали талози и остаци реакција  
  07 04 09 О Халогеновани филтер-колачи, потрошени апсорбенти  
  07 04 10 О Остали филтер-колачи, потрошени апсорбенти  
  07 04 11 О Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње који садрже 

пасне супстанце  
  07 04 12 Н Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње другачији 

од оних наведених у 07 04 11  
  07 04 13 О Чврсти отпади који садрже опасне супстанце  
  07 04 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 07 05   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

фармацеутских препарата  
  07 05 01 О Течности за прање на бази воде и матичне течности  
  07 05 03 О Органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне 

течности  
  07 05 04 О Остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  
  07 05 07 О Халогеновани талози и остаци реакција  
  07 05 08 О Остали талози и остаци реакција  
  07 05 09 О Халогеновани филтер-колачи, потрошени апсорбенти  
  07 05 10 О Остали филтер-колачи, потрошени апсорбенти  
  07 05 11 О Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње који садрже 

опасне супстанце  
  07 05 12 Н Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње другачији 

од оних наведених у 07 05 11  
  07 05 13 Н Чврсти отпади који садрже опасне супстанце  
  07 05 14 Н Чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13  
  07 05 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 07 06   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

масти, сапуна, детерџена, дезинфекцијских и козметичких средстава 
  07 06 01 О Течности за прање на бази воде и матичне течности  
  07 06 03 О Органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне 

течности  
  07 06 04 О Остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  
  07 06 07 О Халогеновани талози и остаци реакција  
  07 06 08 О Остали талози и остаци реакција  
  07 06 09 О Халогеновани филтер-колачи, потрошени апсорбенти  
  07 06 10 О Остали филтер-колачи, потрошени апсорбенти  
  07 06 11 О Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње који садрже 

опасне супстанце  
  07 06 12 Н Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње другачији 

од оних наведених у 07 06 11  
  07 06 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 07 07   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

финих хемикалија и хемијских  производа који ису другачије 
специфицирани  

  07 07 01 О Течности за прање на бази воде и матичне течности  
  07 07 03 О Органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне 

течности  
  07 07 04 О Остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности  
  07 07 07 О Халогеновани талози и остаци реакција  
  07 07 08 О Остали талози и остаци реакција  
  07 07 09 О Халогеновани филтер-колачи, потрошени апсорбенти  
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  07 07 10 О Остали филтер-колачи, потрошени апсорбенти   
  07 07 11 О Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње који садрже 

опасне супстанце  
  07 07 12 Н Муљеви од третмана отпадних вода на локацији производње другачији 

од оних наведених у 07 07 11  
  07 07 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
     

08    ОТПАДИ И З ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДЕВАЊА И 
УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА (БОЈЕ, ЛАКОВИ И СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), 
ЛЕПКОВИ, ЗАПТИВАЧИ И ШТАМПАРСКА МАСТИЛА  

  08 01  Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе и 
уклањања боја и лакова  

  08 01 11 О Отпадна боја и лак који садрже органске раствараче или друге опасне 
супстанце  

  08 01 12 Н Отпадна боја и лак другачији од оних наведених у 08 01 11  
  08 01 13 О Муљеви од боје или лака који садрже органске раствараче или друге 

опасне супстанце  
  08 01 14 Н Муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 13  
  08 01 15 О Муљеви на бази воде који садрже боју или лак који садрже органске 

раствараче или друге опасне супстанце  
  08 01 16 Н Муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 15  
  08 01 17 О Отпади од уклањања боје или лака који садрже органске раствараче или 

друге опасне супстанце  
  08 01 18 Н Отпади од уклањања боје или лака другачији од оних наведених у  

08 01 17  
  08 01 19 О Водене суспензије које садрже боју или лак који садрже органске 

раствараче или друге опасне супстанце  
  08 01 20 Н Водене суспензије које садрже боју или лак другачији од оних наведених 

у 08 01 19  
  08 01 21 О Отпад од течности за уклањање боје или лака  
  08 01 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 08 02   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

осталих премаза (укључујући керамичке материјале)  
  08 02 01 Н Отпад од прашкастих премаза  
  08 02 02 Н Муљеви на бази воде који садрже керамичке материјале  
  08 02 03 Н Водене суспензије које садрже керамичке материјале  
  08 02 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 08 03   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

штампарског мастила  
  08 03 07 Н Муљеви на бази воде који садрже мастило  
  08 03 08 Н Течни отпад на бази воде који садржи мастило  
  08 03 12 О Отпадно мастило које садржи опасне супстанце  
  08 03 13 Н Отпадно мастило другачије од оног наведеног у 08 03 12  
  08 03 14 О Муљеви од мастила које садржи опасне супстанце  
  08 03 15 Н Муљеви од мастила другачији од оних наведених у 08 03 14  
  08 03 16 О Отпадни раствори за ецовање  
  08 03 17 О Отпадни тонер за штампање који садржи опасне супстанце  
  08 03 18 Н Отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17  
  08 03 19 О Диспергована уља  
  08 03 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 08 04   Oтпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

лепкова и заптивача (укључујући и водотпорне производе)  
  08 04 09 О  Отпадни лепкови и заптивачи који садрже органске раствараче или 

друге опасне супстанце  
  08 04 10 Н Отпадни лепкови и заптивачи другачији од оних наведених у 08 04 09  
  08 04 11 О Муљеви од лепкова и заптивача који садрже органске раствараче или 

друге опасне супстанце  
  08 04 12 Н Муљеви од лепкова и заптивача другачији од оних наведених у  

08 04 11  
  08 04 13 О Муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче који садрже 

органске раствараче или друге опасне супстанце  
  08 04 14 Н Муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче другачији од 

оних наведених у 08 04 13  
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  08 04 15 О Течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче који садрже 
органске раствараче или друге опасне супстанце  

  08 04 16 Н Течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче другачији 
од оних споменутих у 08 04 15  

  08 04 17 О Уље терпентинске смoлe  
  08 04 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 08 05   Oтпади који нису другачије специфицирани у 08  
  08 05 01 О Отпадни изоцијанати  
     

09    ОТПАДИ ИЗ ФОТОГРАФСКЕ ИНДУСТРИЈЕ  
 09 01   Отпади из фотографске индустрије  
  09 01 01 О Раствори развијача и активатора на бази воде  
  09 01 02 О Раствори развијача за офсет плоче на бази воде  
  09 01 03 О Раствори развијача на бази растварача  
  09 01 04 О Раствори средстава за фиксирање  
  09 01 05 О Раствори за избељивање и раствори средстава за избељивање и 

фиксирање  
  09 01 06 О Отпади који садрже сребро од третмана фотографског отпада на 

локацији стварања  
  09 01 07 Н Фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра  
  09 01 08 Н Фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра 
  09 01 10 Н Камере за једнократну употребу без батерија  
  09 01 11 О Камере за једнократну употребу које садрже батерије наведене у  

16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03  
  09 01 12 Н Камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од оних 

наведених у 09 01 11  
  09 01 13 О Течни отпад на бази воде од обнављања сребра на локацији стварања 

другачији од оног наведеног у09 01 06  
  09 01 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
     

10    ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА  
 10 01   Oтпади из енергана и других постројења за сагоревање  

(осим 19)  
  10 01 01 Н Шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у  

10 01 04)  
  10 01 02 Н Летећи пепео од угља  
  10 01 03 Н Летећи пепео тресета и сировог дрвета  
  10 01 04 О Летећи пепео од нафте и прашина из котла  
  10 01 05 Н Чврсти отпади на бази калцијума у процесу од сумпоравања гаса  
  10 01 07 Н Муљеви на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса  
  10 01 09 О Сумпорна киселина  
  10 01 13 О Летећи пепео из угљоводоника у облику емулзије употребљених као 

гориво  
  10 01 14 О Шљака и прашина из котла из ко-спаљивања, која садржи опасне 

супстанце  
  10 01 15 Н Шљака и прашина из котла из ко-спаљивања другачији од оних 

наведених у 10 01 14  
  10 01 16 О Летећи пепео из ко-спаљивања који садржи опасне супстанце  
  10 01 17 Н Летећи пепео из ко-спаљивања другачији од оног наведеног у  

10 01 16  
  10 01 18 О Отпади из пречишћавања гаса који садрже опасне супстанце  
  10 01 19 Н Отпади из пречишћавања гаса другачији од оних наведених у  

10 01 05, 10 01 07, 10 01 18  
  10 01 20 О Муљеви из третмана отпадних вода на лицу места који садрже опасне 

супстанце  
  10 01 21 Н Муљеви из третмана отпадних вода на лицу места другачији од оних 

наведених у 10 01 20  
  10 01 22 О Муљеви на бази воде из чишћења котла који садрже опасне супстанце  
  10 01 23 Н Муљеви на бази воде из чишћења котла другачији од оних наведених у 

10 01 22  
  10 01 24 Н Пескови из флуидизованог слоја  
  10 01 25 Н Отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угаљ  
  10 01 26 Н Отпади из третмана рашладне воде  
  10 01 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
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 10 02   Oтпади из индустрије гвожђа и челика  
  10 02 01 Н Отпади од прераде шљаке  
  10 02 02 Н Непрерађена шљака  
  10 02 07 О Чврсти отпади од третмана гаса који садрже опасне супстанце  
  10 02 08 Н Чврсти отпади од третмана гаса другачији од оних наведених у  

10 02 07  
  10 02 10 Н Струготине из челичане  
  10 02 11 О Зауљени отпади из третмана рашладне воде  
  10 02 12 Н Отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у  

10 02 11  
  10 02 13 О Муљеви и филтер-колачи из третмана гаса који садрже опасне супстанце 
  10 02 14 Н Муљеви и филтер-колачи из третмана гаса другачији од оних споменутих 

у 10 02 13  
  10 02 15 Н Други муљеви и филтер-колачи  
  10 02 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 10 03   Oтпади из термичке металургије алуминијума  
  10 03 02 Н Струготине са аноде  
  10 03 04 О Шљаке из примарне производње  
  10 03 05 Н Отпаци алуминијума  
  10 03 08 О Слане шљаке из секундарне производње  
  10 03 09 О Црна троска из секундарне производње  
  10 03 15 О Сљуштени комади који су запаљиви или који у контакту са водом емитују 

запаљиве гасове у опасним количинама  
  10 03 16 Н Сљуштени комади другачији од оних наведених у 10 03 15  
  10 03 17 О Отпади који садрже катран из производње анода  
  10 03 18 Н Отпади који садрже угљеник из производње анода другачији од оних 

наведених у 10 03 17  
  10 03 19 О Прашина димног гаса која садржи опасне супстанце  
  10 03 20 Н Прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 03 19  
  10 03 21 О Остале чврсте честице и прашина (укључујући прашину из млина са 

куглама) који садрже опасне супстанце  
  10 03 22 Н Остале чврсте честице и прашина (укључујући прашину из млина са 

куглама) другачији од оних наведених у 10 03 21  
  10 03 23 О Чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце  
  10 03 24 Н Чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у  

10 03 23  
  10 03 25 О Муљеви и филтер-колачи од третмана гаса који садрже опасне 

супстанце  
  10 03 26 Н Муљеви и филтер-колачи од третмана гаса другачији од оних наведених 

у 10 03 25  
  10 03 27 О Зауљени отпади из третмана рашладне воде  
  10 03 28 Н Отпади из третмана рашладне воде другачији од оних наведених у  

10 03 27  
  10 03 29 О Отпади од третмана сланих шљака и црне троске који садрже опасне 

супстанце  
  10 03 30 Н Отпади од третмана сланих шљака и црне троске другачији од оних 

наведених у 10 03 29  
  10 03 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 10 04   Oтпади из термичке металургије олова  
  10 04 01 О Шљаке из примарне и секундарне производње  
  10 04 02 О Троска и сљуштени комади из примарне и секундарне производње  
  10 04 03 О Калцијум арсенат  
  10 04 04 О Прашина димног гаса  
  10 04 05 О Остале чврсте честице и прашина  
  10 03 06 О Чврсти отпади из третмана гаса  
  10 03 07 О Муљеви и филтер-колачи из третмана гаса  
  10 04 09 О Зауљени отпади из третмана рашладне воде  
  10 04 10 Н Отпади из третмана рашладне воде другачији од оних наведених у  

10 04 09  
  10 04 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 10 05   Oтпади из термичке металургије цинка  
  10 05 01 Н Шљаке из примарне и секундарне производње  
  10 05 03 О Прашина димног гаса  
  10 05 04 Н Остале чврсте честице и прашина  
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  10 05 05 О Чврсти отпад из третмана гаса  
  10 05 06 О Муљеви и филтер-колачи из третмана гаса  
  10 05 08 О Зауљени отпади из третмана рашладне воде  
  10 05 09 Н Отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у  

10 05 08  
  10 05 10 О Троска и сљуштени комади који су запаљиви или који у контакту са водом 

емитују запаљиве гасове у  опасним количинама  
  10 05 11 Н Троска и сљуштени комади другачији од оних наведених у 10 05 10  
  10 05 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 10 06   Oтпад из термичке металургије бакра  
  10 06 01 Н Шљаке из примарне и секундарне производње  
  10 06 02 Н Троска и сљуштени комади из примарне и секундарне производње  
  10 06 03 О Прашина димног гаса  
  10 06 04 Н Остале чврсте честице и прашина  
  10 06 06 О Чврсти отпади из третмана гаса  
  10 06 07 О Муљеви и филтер-колачи из третмана гаса  
  10 06 09 О Зауљени отпади из третмана рашладне воде  
  10 06 10 Н Отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у  

10 06 09  
  10 06 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 10 07   Oтпади из термичке металургије сребра, злата и платине  
  10 07 01 Н Шљаке из примарне и секундарне производње  
  10 07 02 Н Троска и сљуштени комади из примарне и секундарне производње  
  10 07 03 Н Чврсти отпади из третмана гаса  
  10 07 04 Н Остале чврсте честице и прашина  
  10 07 05 Н Муљеви и филтер-колачи из третмана гаса  
  10 07 07 О Зауљени отпади из третмана расхладне воде  
  10 07 08 Н Отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у  

10 07 07  
  10 07 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 10 08   Oтпади из термичке металургије осталих обојених метала  
  10 08 04 Н Чврсте честице и прашина  
  10 08 08 О Слана шљака из примарне и секундарне производње  
  10 08 09 Н Остале шљаке  
  10 08 10 О Троска и сљуштени комади који су запаљиви или који у контакту са водом 

емитују запаљиве гасове у опасним количинама  
  10 08 11 Н Троска и сљуштени комади другачији од оних наведених у 10 08 10  
  10 08 12 О Отпади који садрже катран из производње анода  
  10 08 13 Н Отпади који садрже угљеник из прозводње анода другачији од оних 

наведених у 10 08 12  
  10 08 14 Н Струготине са аноде  
  10 08 15 О Прашина димног гаса која садржи опасне супстанце  
  10 08 16 Н Прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 08 15  
  10 08 17 О Муљеви и филтер-колачи из третмана димног гаса који садрже опасне 

супстанце  
  10 08 18 Н Муљеви и филтер-колачи из третмана димног гаса другачији од оних 

наведених у 10 08 17  
  10 08 19 О Зауљени отпади из третмана расхладне воде  
  10 08 20 Н Отпади из третмана рашладне воде другачији од оних навдених у  

10 08 19  
  10 08 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 10 09   Oтпади од ливења гвоздених одливака  
  10 09 03 Н Шљака из пећи  
  10 09 05 О Језгра и калупи за ливење који нису прошли процес из ливења и који 

садрже опасне супстанце  
  10 09 06 Н Језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији 

од оних наведених у 10 09 05  
  10 09 07 О Језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања и који 

садрже опасне супстанце  
  10 09 08 Н Језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од 

оних навдених у 10 09 07  
  10 09 09 О Прашина димног гаса која садржи опасне супстанце  
  10 09 10 Н Прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 09 09  
  10 09 11 О Остале чврсте честице које садрже опасне супстанце  
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  10 09 12 Н Остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 09 11  
  10 09 13 О Отпадна везива која садрже опасне супстанце  
  10 09 14 Н Отпадна везива другачија од оних наведених у 10 09 13  
  10 09 15 О Отпадни индикатор пукотина који садржи опасне супстанце  
  10 09 16 Н Отпадни индикатор пукотина другачији од оног наведеног у 10 09 15  
  10 09 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 10 10   Oтпади од ливења одливака обојених метала  
  10 10 03 Н Шљака из пећи 
  10 10 05 О Језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања и који 

садрже опасне супстанце  
  10 10 06 Н Језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији 

од оних навдених у 10 10 05  
  10 10 07 О Језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања и који 

садрже опасне супстанце  
  10 10 08 Н Језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од 

оних наведених у 10 10 07  
  10 10 09 О Прашина димног гаса која садржи опасне супстанце  
  10 10 10 Н Прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 10 09  
  10 10 11 О Остале чврсте честице које садрже опасне супстанце  
  10 10 12 Н Остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11  
  10 10 13 О Отпадна везива која садрже опасне супстанце  
  10 10 14 Н Отпадна везива другачија од оних наведених у 10 10 13  
  10 10 15 О Отпадни индикатор пукотина који садржи опасне супстанце  
  10 10 16 Н Отпадни индикатор пукотина другачији од оног наведеног у 10 10 15  
  10 10 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 10 11   Oтпади из производње стакла и производа од стакла  
  10 11 03 Н Отпадни влакнасти материјали на бази стакла  
  10 11 05 Н Чврсте честице и прашина  
  10 11 09 О Отпадна припремна мешавина која се користи пре термичког третмана и 

која садржи опасне супстанце   
  10 11 10 Н Отпадна припремна мешавина која се користи пре термичког третмана 

другачија од оне наведене у  10 11 09  
  10 11 11 О Отпадно стакло у малим комадима и стаклена прашина који садрже 

тешке метале (на пример од катодних цеви)  
  10 11 12 Н Отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11  
  10 11 13 О Муљ од полирања и млевења стакла који садржи опасне супстанце  
  10 11 14 Н Муљ од полирања и млевења стакла другачији од оног наведеног у  

10 11 13  
  10 11 15 О Чврсти отпади из третмана димног гаса који садрже опасне супстанце  
  10 11 16 Н Чврсти отпади из третмана димног гаса другачији од оних наведених у 

101115  
  10 11 17 О Муљеви и филтер-колачи из третмана димног гаса који садрже опасне 

супстанце  
  10 11 18 Н Муљеви и филтер-колачи из третмана димног гаса другачији од оних 

наведених у 10 11 17  
  10 11 19 О Чврсти отпади од третмана отпадних вода на лицу места који садрже 

опасне супстанце  
  10 11 20 Н Чврсти отпади од третмана отпадних вода на лицу места другачији од 

оних наведених у 10 11 19  
  10 11 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 10 12   Oтпади из производње керамичких производа, цигли, плочица и 

производа за грађевинарство  
  10 12 01 Н Отпадна припремна мешавина пре термичког третмана  
  10 12 03 Н Чврсте честице и прашина  
  10 12 05 Н Муљеви и филтер-колачи из третмана гаса  
  10 12 06 Н Одбачени калупи  
  10 12 08 Н Отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство  

(после термичког третмана)  
  10 12 09 О Чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце  
  10 12 10 Н Чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у  

10 12 09  
  10 12 11 О Отпади од глазура који садрже тешке метале  
  10 12 12 Н Отпади од глазура другачији од оних наведених у 10 12 11  
  10 12 13 Н Муљ из третмана отпадне воде на лицу места  
  10 12 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
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 10 13   Oтпади из производње цемента, креча и гипса и предмета и 
производа који се од њих производе  

  10 13 01 Н Отпадна припремна мешавина пре термичког третмана  
  10 13 04 Н Отпади од калцинације и хидратације креча  
  10 13 06 Н Чврсте честице и прашина (изузев 10 13 12 и 10 13 13)  
  10 13 07 Н Муљеви и филтер-колачи из третмана гаса  
  10 13 09 О Отпади   из производње азбест цемента   који садрже азбест  
  10 13 10 Н Отпади из производње азбест цемента другачији од оних наведених у 

101309  
  10 13 11 Н Отпади из композитних материјала на бази цемента другачији од оних 

наведених у 10 13 09 и 10 13 10  
  10 13 12 О Чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце  
  10 13 13 Н Чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у  

10 13 12  
  10 13 14 Н Отпадни бетон и муљ од бетона  
  10 13 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
  10 14  Oтпад из крематоријума  
  10 14 01 О Отпад из пречишћавања гаса који садржи живу  
     

11    ОТПАДИ ИЗ ХЕМИЈСКОГ ТРЕТМАНА ПОВРШИНЕ И ПРЕМАЗИВАЊА 
МЕТАЛА И ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛА; ХИДРОМЕТАЛУРГИЈА ОБОЈЕНИХ 
МЕТАЛА  

 11 01   Oтпади од хемијског третмана површине и премазивања метала и 
других материјала (нпр. Процеси галванизације, облагање цинком, 
чишћење киселином, радирање, фосфатирање, одмашћивање 
базама и анодизација)  

  11 01 05 О Киселине за чишћење  
  11 01 06 О Киселине које нису другачије специфициране  
  11 01 07 О Базе за чишћење  
  11 01 08 О Муљеви од фосфатирања  
  11 01 09 О Муљеви и филтер-колачи који садрже опасне супстанце  
  11 01 10 Н Муљеви и филтер-колачи другачији од оних наведених у 11 01 09  
  11 01 11 О Течности за испирање на бази воде које садрже опасне супстанце  
  11 01 12 Н Течности за испирање на бази воде другачије од оних наведених у  

11 01 11  
  11 01 13 О Отпади од одмашћивања који садрже опасне супстанце  
  11 01 14 Н Отпади од одмашћивања другачији од оних наведених у 11 01 13  
  11 01 15 О Елуати и муљеви из мембранских система или система са јонском 

изменом који садрже опасне супстанце  
  11 01 16 О Засићене или потрошене смoлe за јонску измену  
  11 01 98 О Остали отпади који садрже опасне супстанце  
  11 01 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 11 02   Oтпади из хидрометалуршких процеса обојених метала  
  11 02 02 О Муљеви из хидрометалургије цинка (укључујући јаросит и гетит)  
  11 02 03 Н Отпади из производње анода за електролитичке процесе у воденој 

средини  
  11 02 05 О Отпади из хидрометалуршких процеса бакра који садрже опасне 

супстанце  
  11 02 06 Н Отпади из хидрометалуршких процеса бакра другачији од оних 

наведених у 11 02 05  
  11 02 07 О Остали отпади који садрже опасне супстанце  
  11 02 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 11 03   Mуљеви и чврсти отпади из процеса каљења  
  11 03 01 О Отпади који садрже цијаниде  
  11 03 02 О Остали отпади  
 11 05  Н Oтпади из процеса вреле галванизације  
  11 05 01 Н Тврди цинк  
  11 05 02 Н Пепео од цинка  
  11 05 03 О Чврсти отпади из третмана гаса  
  11 05 04 О Потрошена течност  
  11 05 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
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12    ОТПАДИ ОД ОБЛИКОВАЊА И ФИЗИЧКЕ И МЕХАНИЧКЕ 
ПОВРШИНСКЕ ОБРАДЕ МЕТАЛА И ПЛАСТИКЕ  

 12 01   Oтпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде 
метала и пластике  

  12 01 01 Н Стругање и обрада ферометала  
  12 01 02 Н Прашина и честице ферометала  
  12 01 03 Н Стругање и обрада обојених метала  
  12 01 04 Н Прашина и честице обојених метала  
  12 01 05 Н Обрада пластике  
  12 01 06 О Минерална машинска уља која садрже халогене (изузев емулзија и 

раствора)  
  12 01 07 О Минерална машинска уља која не садрже халогене (изузев емулзија и 

раствора)  
  12 01 08 О Машинске емулзије и раствори које садрже халогене  
  12 01 09 О Машинске емулзије и раствори које не садрже халогене  
  12 01 10 О Синтетичка машинска уља  
  12 01 12 О Потрошени восак и масти  
  12 01 13 Н Отпади од заваривања  
  12 01 14 О Машински муљеви који садрже опасне супстанце  
  12 01 15 Н Машински муљеви другачији од оних наведених у 12 01 14  
  12 01 16 О Отпад од сагоревања материјала који садржи опасне супстанце  
  12 01 17 Н Отпад од сагоревања материјала другачији од оног наведеног у  

12 01 16  
  12 01 18 О Метални муљеви (од млевења, брушења и спајања) који садржи уље  
  12 01 19 О Одмах биоразградиво машинско уље  
  12 01 20 О Потрошена тела за млевење и материјали за млевење који садрже 

опасне супстанце  
  12 01 21 Н Потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних 

наведених у 12 01 20  
  12 01 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 12 03   Oтпади из процеса одмашћивања водом и паром (изузев 11)  
  12 03 01 О Течности за прање на бази воде  
  12 03 02 О Отпади од одмашћивања паром  
     

13    ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (осим јестивих уља 
и оних у поглављима 05, 12 и 19)  

 13 01   Oтпадна хидраулична уља  
  13 01 01 О Хидраулична уља која садрже ПЦБ 
  13 01 04 О Хлороване емулзије  
  13 01 05 О Нехлороване емулзије  
  13 01 09 О Минерална хлорована хидраулична уља  
  13 01 10 О Минерална нехлорована хидраулична уља  
  13 01 11 О Синтетичка хидраулична уља  
  13 01 12 О Одмах биоразградива хидраулична уља  
  13 01 13 О Остала хидраулична уља  
 13 02   Oтпадна моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  
  13 02 04 О Минерална хлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  
  13 02 05 О Минерална нехлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  
  13 02 06 О Синтетичка моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  
  13 02 07 О Одмах биоразградива моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  
  13 02 08 О Остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање  
 13 03   Oтпадна уља за изолацију и пренос топлоте  
  13 03 01 О Уља за изолацију и пренос топлоте која садрже ПЦБ 
  13 03 06 О Минерална хлорована уља за изолацију и пренос топлоте другачија од 

оних наведених у 13 03 01  
  13 03 07 О Минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте  
  13 03 08 О Синтетичка уља за изолацију и пренос топлоте  
  13 03 09 О Одмах биоразградива уља за изолаицју и пренос топлоте  
  13 03 10 О Остала уља за изолацију и пренос топлоте  
 13 04   Бродска уља  
  13 04 01 О Бродска уља из речне пловидбе  
  13 04 02 О Бродска уља из танкера из канализације на гату  
  13 04 03 О Бродска уља из остале врсте пловидбе  
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 13 05   Садржај сепаратора уље/вода  
  13 05 01 О Чврсте материје из комора за отпад и сепаратора уље/вода  
  13 05 02 О Муљеви из сепаратора уље/вода  
  13 05 03 О Муљеви од пресретача  
  13 05 06 О Уља из сепаратора уље/вода  
  13 05 07 О Зауљена вода из сепаратора уље/вода  
  13 05 08 О Мешавине отпада   из коморе   за отпад и сепаратора   уље/вода  
 13 07   Отпади од течних горива  
  13 07 01 О Погонско гориво и дизел  
  13 07 02 О Бензин  
  13 07 03 О Остала горива (укључујући мешавине)  
  13 08  Oтпадна уља која нису другачије специфицирана  
  13 08 01 О Муљеви или емулзије од десанинације  
  13 08 02 О Остале емулзије  
  13 08 99 О Отпади који нису другачије специфицирани  
     

14    ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ СУПСТАНЦИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ КАО 
РАСТВАРАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ХЛАЂЕЊЕ И КАО ПОГОН ЗА 
ЛЕТИЛИЦЕ (осим 07 и 08)  

 14 06   Oтпади од органских супстанци које се користе као растварачи, 
средства за хлађење и као погон за летелице на бази пене/аеросола 

  14 06 01 О Хлорофлороугљоводоници, ХЦФЦ, ХФЦ  
  14 06 02 О Остали халогеновани растварачи и смеше растварача  
  14 06 03 О Остали растварачи и смеше растварача  
  14 06 04 О Муљеви или чврсти отпади које садрже халогеноване раствараче  
  14 06 05 О Муљеви или чврсти отпади које садрже остале раствараче  
     

15    ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ; АПСОРБЕНТИ; КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ; 
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ И ЗАШТИТНА ОДЕЋА, АКО НИЈЕ 
ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНО  

 15 01   Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном 
отпаду)  

  15 01 01 Н Папирна и картонска амбалажа  
  15 01 02 Н Пластична амбалажа  
  15 01 03 Н Дрвена амбалажа  
  15 01 04 Н Метална амбалажа  
  15 01 05 Н Композитна амбалажа  
  15 01 06 Н Мешана амбалажа  
  15 01 07 Н Стаклена амбалажа  
  15 01 09 Н Текстилна амбалажа  
  15 01 10 О Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана 

опасним супстанцама  
  15 01 11 О Метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр. 

Азбест), укључујући и празне боце под притиском  
 15 02   Апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање и заштитна 

одећа  
  15 02 02 О Апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уље који 

нису другачије специфицирани), крпе за брисање, заштитна одећа, који 
су контаминирани опасним супстанцама  

  15 02 03 Н Апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање и заштитна одећа 
другачији од оних наведених у  15 02 02  

     
16    ОТПАД КОЈИ НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАН У КАТАЛОГУ  
 16 01   Стара возила из различитих средстава транспорта (укључујући 

машине које раде поред пута) и отпади настали ослобођењем од 
старих возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и  
16 08)  

  16 01 03 Н Потрошене гуме  
  16 01 04 Н Одбачена возила  
  16 01 06 Н Стара возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте  
  16 01 07 О Филтери за уље  
  16 01 08 О Компоненте које садрже живу  
  16 01 09 О Компоненте које садрже ПЦБ 
  16 01 10 О Експлозивне компоненте (нпр. Ваздушни јастуци)  
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  16 01 11 О Кочионе облоге које садрже азбест  
  16 01 12 Н Кочионе облоге другачије од оних наведених у  16 01 11  
  16 01 13 О Кочионе течности  
  16 01 14 О Антифриз који садржи опасне супстанце  
  16 01 15 Н Антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14  
  16 01 16 Н Резервоари за течни гас  
  16 01 17 Н Ферозни метал  
  16 01 18 Н Обојени метал  
  16 01 19 Н Пластика  
  16 01 20 Н Стакло  
  16 01 21 О Опасне компоненте другачије од оних наведених у 16 01 07 до  

16 01 11 и 16 01 13 и 16 01 14)  
  16 01 22 Н Компоненте које нису другачије специфициране  
  16 01 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 16 02   Oтпади од електричне и електронске опреме  
  16 02 09 О Трансформатори и кондензатори који садрже ПЦБ  
  16 02 10 О Одбачена опрема која садржи или је контаминирана са ПЦБ, другачија 

од оне наведене у 16 02 09  
  16 02 11 О Одбачена опрема која садржи хлорофлороугљоводонике, ХЦФЦ, ХФЦ  
  16 02 12 О Одбачена опрема која садржи слободни азбест  
  16 02 13 О Одбачена опрема која садржи опасне компоненте другачије од оне 

наведене у 16 02 09 до 16 02 12  
  16 02 14 Н Одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13  
  16 02 15 О Опасне компоненте уклоњене из одбачене опреме  
  16 02 16 Н Компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених 

у 16 02 15  
 16 03   Компоненте изван спецификације и некоришћени производи  
  16 03 03 О Неоргански отпади који садрже опасне супстанце  
  16 03 04 Н Неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03  
  16 03 05 О Органски отпади који садрже опасне супстанце  
  16 03 06 Н Органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05  
 16 04   Oтпадни експлозиви  
  16 04 01 О Отпадна муниција  
  16 04 02 О Отпади од ватромета  
  16 04 03 О Остали отпадни експлозиви  
 16 05   Гасови у бојама под притиском и одбачене хемикалије  
  16 05 04 О Гасови у боцама под притиском (укључујући халоне) који садрже опасне 

супстанце  
  16 05 05 Н Гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у  

16 05 04  
  16 05 06 О Лабораторијске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце, 

укључујући мешавине    лабораторијских хемикалија  
  16 05 07 О Одбачене неорганске хемикалије које се састоје или садрже опасне 

супстанце  
  16 05 08 О Одбачене органске хемикалије које се састоје или садрже опасне 

супстанце  
  16 05 09 Н Одбачене хемикалије другачије од оних наведених у 16 05 06,  

16 05 07 или 16 05 08  
 16 06   Батерије и акумулатори  
  16 06 01 О Оловне батерије  
  16 06 02 О Батерије од никл-кадмијума  
  16 06 03 О Батерије које садрже живу  
  16 06 04 Н Алкалне батерије (изузев 16 06 03)  
  16 06 05 Н Остале батерије и акумулатори  
  16 06 06 О Посебно сакупљен електролит из батерија и акумулатора  
 16 07   Отпади из резервоара за транспорт и складиштење и чишћења 

буради (изузев 05 и 13)  
  16 07 08 О Отпади који садрже уље  
  16 07 09 О Отпади који садрже остале опасне супстанце  
  16 07 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
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 16 08   Потрошени катализатори  
  16 08 01 Н Потрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, 

паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)  
  16 08 02 О Потрошени катализатори који садрже опасне прелазне метале или 

опасна једињења прелазних метала  
  16 08 03 Н Потрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења 

прелазних метала који нису другачије специфицирани  
  16 08 04 Н Потрошени течни каталитички катализатори за крекинг  

(изузев 16 08 07)  
  16 08 05 О Потрошени катализатори који садрже фосфорну киселину  
  16 08 06 О Потрошене течности употребљене као катализатори  
  16 08 07 О Потрошени катализатори контаминирани опасним супстанцама  
 16 09   Oксиданти  
  16 09 01 О Нермантанати, нпр. Калијум нермантанат  
  16 09 02 О Хромати, нпр. Калијум хромат, калијум или натријум дихромат  
  16 09 03 О Пероксиди, нпр. Водоник пероксид  
  16 09 04 О Оксиданти који нису другачије специфицирани  
 16 10   Течни отпади на бази воде намењени третману ван места настајања 
  16 10 01 О Течни отпади на бази воде који садрже опасне супстанце  
  16 10 02 Н Течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01  
  16 10 03 О Концентрати на бази воде који садрже опасне супстанце  
  16 10 04 Н Концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03  
 16 11   Oтпадне облоге и ватростални материјали  
  16 11 01 О Облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких 

процеса који садрже опасне супстанце  
  16 11 02 Н Облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких 

процеса другачији од оних наведених   у 16 11 01 
  16 11 03 О Остале облоге и ватростални материјал из металуршких процеса који 

садржи опасне супстанце  
  16 11 04 Н Остале облоге и ватростални материјал из металуршких процеса 

другачији од оних наведених у 16 11 03   
  16 11 05 О Облоге и ватростални материјал из неметалуршких процеса који садрже 

опасне супстанце  
  16 11 06 Н Облоге и ватростални материјал из неметалуршких процеса другачији од 

оних наведених у 16 11 05  
     

17    ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И 
ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА)  

 17 01   Бетон, цигла, плочице и керамика  
  17 01 01 Н Бетон  
  17 01 02 Н Цигле  
  17 01 03 Н Плочице и керамика  
  17 01 06 О Мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика који 

садрже опасне супстанце  
  17 01 07 Н Мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика 

другачији од оних наведених у 17 01 06  
 17 02   Дрво, стакло и пластика  
  17 02 01 Н Дрво  
  17 02 02 Н Стакло  
  17 02 03 Н Пластика  
  17 02 04 О Стакло, пластика и дрво који садрже опасне супстанце или су 

контаминирани опасним супстанцама  
 17 03   Битуминозне мешавине, катран и производи са катраном  
  17 03 01 О Битуминозне мешавине који садржи катран од угља  
  17 03 02 Н Битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01  
  17 03 03 О Катран од угља и производи са катраном  
 17 04   Метали (укључујући и њихове легуре)  
  17 04 01 Н Бакар, бронза, месинг  
  17 04 02 Н Алуминијум  
  17 04 03 Н Олово  
  17 04 04 Н Цинк  
  17 04 05 Н Гвожђе и челик  
  17 04 06 Н Калај  
  17 04 07 Н Мешани метали  
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  17 04 09 О Отпад од метала контаминиран опасним супстанцама  
  17 04 10 Н Каблови који садрже уље, катран од угља и друге опасне супстанце  
  17 04 11 Н Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10  
 17 05   Земља (укључујући земљу извађену са контаминираних локација), 

камен и муљевити отпад ископан багером  
  17 05 03 О Земља и камен који садрже опасне супстанце  
  17 05 04 Н Земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03  
  17 05 05 О Муљевити отпад ископан багером који садржи опасне супстанце  
  17 05 06 Н Муљевити отпад ископан багером другачији од оног наведеног у  

17 05 05  
  17 05 07 О Отпад који спада са гусеница који садржи опасне супстанце  
  17 05 08 Н Отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07  
 17 06   Изолациони материјали и грађевински материјали који садрже 

азбест  
  17 06 01 О Изолациони материјали који садрже азбест  
  17 06 03 О Остали изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне 

супстанце  
  17 06 04 Н Изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и  

17 06 03  
  17 06 05 О Грађевински материјали који садрже азбест  
 17 08   Грађевински материјал на бази гипса  
  17 08 01 О Грађевински материјал на бази гипса контаминирани опасним 

супстанцама  
  17 08 02 Н Грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у  

17 08 01  
 17 09   Oстали отпади од грађења и рушења  
  17 09 01 О Отпади од грађења и рушења који садрже живу  
  17 09 02 О Отпади од грађења и рушења који садрже ПЦБ (нпр. Заптивачи који 

садрже ПЦБ, подови на бази смола који садрже ПЦБ, глазуре које садрже 
ПЦБ и кондензатори који садрже ПЦБ)  

  17 09 03 О Остали отпади од грађења и рушења (укључујући мешане отпаде) који 
садрже опасне супстанце  

  17 09 04 Н Мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у  
17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03  

     
18    ОТПАДИ 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)  

 18 01   Oтпади из породилишта, дијагностике, третмана или превенције 
бoлeсти људи  

  18 01 01 Н Оштри инструменти (изузев 18 01 03)  
  18 01 02 Н Делови тела и органи укључујући и кесе са крвљу и крвне продукте 

(изузев 18 01 03)  
  18 01 03 О Отпади чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима због 

спречавања инфекције  
  18 01 04 Н Отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима 

због спречавања инфекције (нпр. Завоји, гипсеви, постељина, одећа за 
једнократну употребу и пелене)  

  18 01 06 О Хемикалије које се састоје од или садрже опасне супстанце  
  18 01 07 Н Хемикалије другачије од оних наведених у 18 01 06  
  18 01 08 О Цитотоксични и цитостатични лекови  
  18 01 09 Н Лекови другачији од оних наведених у 18 01 08  
  18 01 10 О Отпадни амалгам из стоматологије  
 18 02   Oтпади од истраживања, дијагностике, третмана или превенције 

бoлeсти животиња  
  18 02 01 Н Оштри инструменти (изузев 18 02 02)  
  18 02 02 О Отпади чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима због 

спречавања инфекције  
  18 02 03 Н Отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима 

због спречавања инфекције  
  18 02 05 О Хемикалије које се састоје од или садрже опасне супстанце  
  18 02 06 Н Хемикалије другачије од оних наведених у 18 02 05  
  18 02 07 О Цитотоксични и цитостатични лекови  
  18 02 08 Н Лекови другачији од оних наведених у 18 02 07  
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19    ОТПАДИ ИЗ ОБЈЕКАТА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН 
ОТПАДНИХ ВОДА ДАЉЕ ОД ЛОКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРИПРЕМУ 
ВОДЕ НАМЕЊЕНИ ЉУДСКОЈ УПОТРЕБИ И ВОДЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ 
УПОТРЕБУ  

 19 01   Oтпади од спаљивања или пиролизе отпада  
  19 01 02 Н Материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке  
  19 01 05 О Филтер-колач из третмана гаса  
  19 01 06 О Течни отпади на бази воде од третмана гаса и остали течни отпади на 

бази воде  
  19 01 07 О Чврсти отпади од третмана гаса  
  19 01 10 О Потрошени активни угаљ од третмана гаса  
  19 01 11 О Шљака која садржи опасне супстанце  
  19 01 12 Н Шљака другачија од оне наведене у 19 01 11  
  19 01 13 О Летећи пепео који садржи опасне супстанце  
  19 01 14 Н Летећи пепео другачији од оног наведеног у 19 01 13  
  19 01 15 О Прашина из котла која садржи опасне супстанце  
  19 01 16 Н Прашина из котла другачија од оне наведене у 19 01 15  
  19 01 17 О Отпади од пиролизе који садрже опасне супстанце  
  19 01 18 Н Отпади од пиролизе другачији од оних наведених у 19 01 17  
  19 01 19 Н Песак из флуидизованог слоја  
  19 01 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 19 02   Oтпади од физичко/хемијских третмана отпада (укључујући 

дехромирање, децијанизацију и неутрализацију)  
  19 02 03 Н Претходно измешани отпади који се састоје само од безопасног отпада  
  19 02 04 О Претходно измешани отпади који се састоје од најмање једног опасног 

отпада  
  19 02 05 О Муљеви из физичко/хемијског третмана који садрже опасне супстанце  
  19 02 06 Н Муљеви из физичко/хемијског третмана другачији од оних наведених у  

19 02 05  
  19 02 07 О Уља и концентрати од сепарације  
  19 02 08 О Течни сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце  
  19 02 09 О Чврсти сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце  
  19 02 10 Н Сагорљиви отпади другачији од оних наведених у 19 02 08 и 19 02 09  
  19 02 11 О Остали отпади који садрже опасне супстанце  
  19 02 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 19 03   Стабилизовани/солидификовани отпади  
  19 03 04 О Отпади означени као опасни, делимично стабилизовани  
  19 03 05 Н Стабилизовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 04  
  19 03 06 О Отпади означени као опасни, солидификовани  
  19 03 07 Н Солидификовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 06  
 19 04   Отпад претворен у стакло и отпади настали овим процесом 

(витрификација)  
  19 04 01 Н Отпад претворен у стакло  
  19 04 02 О Летећи пепео и остали отпади од третмана димног гаса  
  19 04 03 О Чврста фаза која се није претворила у стакло  
  19 04 04 Н Течни отпади на бази воде од каљења витрификованог отпада  
 19 05   Отпади од аеробног третмана чврстих отпада  
  19 05 01 Н Некомпостирана фракција општинског и сличних отада  
  19 05 02 Н Некомпостирана фракацја животињског и биљног отпада  
  19 05 03 Н Компост ван спецификације  
  19 05 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 19 06   Отпади од анаеробног третмана отпада  
  19 06 03 Н Течност из анаеробног третмана општинског отпада  
  19 06 04 Н Дигестат из анаеробног трертмана општинског отпада  
  19 06 05 Н Течност из анаеробног третмана животињског и биљног отпада  
  19 06 06 Н Дигестат из анаеробног третмана животињског и биљног отпада  
  19 06 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 19 07   Процедне воде из санитарних депонија  
  19 07 02 О Процедне воде из санитарних депонија које садрже опасне супстанце  
  19 07 03 Н Процедне воде из санитарних депонија другачије од оних наведених у 19 

07 02  
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 19 08   Oтпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије 
специфицирани  

  19 08 01 Н Отпад од просејавања  
  19 08 02 Н Отпад од замене пешчаног филтра  
  19 08 05 Н Муљеви од третмана урбаних отпадних вода  
  19 08 06 О Засићене или потрошене смoлe од јоноизмењивача  
  19 08 07 О Раствори и муљеви из регенерације јоноизмењивача  
  19 08 08 О Отпад од мембранског система који садржи тешке метале  
  19 08 09 О Смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже јестива уља и 

масноће  
  19 08 10 О Смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже другачије од 

оних наведених у 19 08 09  
  19 08 11 О Муљеви који садрже опасне супстанце из биолошког третмана 

индустријске отпадне воде  
  19 08 12 Н Муљеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде другачији од 

оних наведених у 19 08 11  
  19 08 13 О Муљеви који садрже опасне супстанце из осталих третмана индустријске 

отпадне воде  
  19 08 14 Н Муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде другачији од 

оних наведених у 19 08 13  
  19 08 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 19 09   Oтпади од припреме воде за људску употребу или воде за 

индустријску употребу  
  19 09 01 Н Чврсти отпад из примарне филтрације и просејавања  
  19 09 02 Н Муљеви од бистрења воде  
  19 09 03 Н Муљеви од декарбонизације воде  
  19 09 04 Н Потрошени активни угаљ  
  19 09 05 Н Засићене или потрошене смoлe за јоноизмењиваче  
  19 09 06 Н Раствори и муљеви од регенерације јоноизмењивача  
  19 09 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 19 10   Oтпади од ситњења отпада који садрже метал  
  19 10 01 Н Отпад од гвожђа и челика  
  19 10 02 Н Отпад од обојених метала  
  19 10 03 О Лака фракција и прашина које садрже опасне супстанце  
  19 10 04 Н Лака фракција и прашина другачија од оних наведених у 19 10 03  
  19 10 05 О Остале фракције које садрже опасне супстанце  
  19 10 06 Н Остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05  
 19 11   Oтпади из регенерације уља  
  19 11 01 О Потрошена филтерска глина  
  19 11 02 О Кисели катрани  
  19 11 03 О Течни отпади на бази воде  
  19 11 04 О Отпади од чишћења горива базама  
  19 11 05 О Муљеви из третмана отпадних вода на лицу места који садрже опасне 

супстанце  
  19 11 06 Н Муљеви из третмана отпадних вода на лицу места другачији од оних 

наведених у 19 11 05  
  19 11 07 О Отпади од пречишћавања димног гаса  
  19 11 99 Н Отпади који нису другачије специфицирани  
 19 12   Oтпади од механичког третмана отпада (нпр. Сортирања, 

дробљења, компактирања и пелетизовања) који нису другачије 
специфицирани  

  19 12 01 Н Папир и картон  
  19 12 02 Н Метали који садрже гвожђе  
  19 12 03 Н Обојени метали  
  19 12 04 Н Пластика и гума  
  19 12 05 Н Стакло  
  19 12 06 О Дрво које садржи опасне супстанце  
  19 12 07 Н Дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06  
  19 12 08 Н Текстил  
  19 12 09 Н Минерали (нпр. Песак и камен)  
  19 12 10 Н Сагорљиви отпад (гориво добијено из ринфуза)  
  19 12 11 О Остали отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког 

третмана отпада који садрже опасне супстанце  
  19 12 12 Н Остали отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког 

третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11  
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 19 13   Oтпади од ремедијације земље и подземне воде  
  19 13 01 О Чврсти отпади од ремедијације земље који садрже опасне супстанце  
  19 13 02 Н Чврсти отпади од ремедијације земље другачији од оних наведених у  

19 13 01  
  19 13 03 О Муљеви од ремедијације земље који садрже опасне супстанце  
  19 13 04 Н Муљеви од ремедијације земље другачији од оних наведених у  

19 13 03  
  19 13 05 О Муљеви од ремедијације подземне воде који садрже опасне супстанце  
  19 13 06 Н Муљеви од ремедијације подземне воде другачији од оних наведених у 

19 13 05  
  19 13 07 О Течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације 

подземне воде који сарже опасне  супстанце  
  19 13 08 Н Течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације 

подземне воде другачији од оних   наведених у 19 13 07  
     

20    КОМУНАЛНИ ОТПАД (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ, 
ИНДУСТРИЈСКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ 
ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ  

 20 01   Oдвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)  
  20 01 01 Н Папир и картон  
  20 01 02 Н Стакло  
  20 01 08 Н Биоразградиви кухињски и отпад из ресторана  
  20 01 10 Н Одећа  
  20 01 11 Н Текстил  
  20 01 13 О Растварачи  
  20 01 14 О Киселине  
  20 01 15 О Базе  
  20 01 17 О Фотохемикалије  
  20 01 19 О Пестициди  
  20 01 21 О Флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу  
  20 01 23 О Одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике  
  20 01 25 Н Јестива уља и масти  
  2001 26 О Уља и масти другачији од оних наведених у 20 01 25  
  20 01 27 О Боја, мастила, лепкови и смoлe који садрже опасне супстанце  
  20 01 28 Н Боја, мастила, лепкови и смoлe другачији од оних наведених у  

20 01 27  
  20 01 29 О Детерџенти који садрже опасне супстанце  
  20 01 30 Н Детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29  
  20 01 31 О Цитотоксични и цитостатични лекови  
  20 01 32 Н Лекови другачији од оних наведених у 20 01 31  
  20 01 33 О Батерије и акумулатори укључени у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и 

несортиране батерије и акумулатори који садрже ове батерије  
  20 01 34 Н Батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33  
  20 01 35 О Одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 

20 01 21 и 20 01 23 која садржи опасне компоненте  
  20 01 36 Н Одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 

20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35  
  20 01 37 О Дрво које садржи опасне супстанце  
  20 01 38 Н Дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37  
  20 01 39 Н Пластика  
  20 01 40 Н Метали  
  20 01 41 Н Отпади од чишћења димњака  
  20 01 99 Н Остале фракције које нису другачије специфициране  
 20 02   Oтпади из вртова и паркова (укључујући и гробљански отпад)  
  20 02 01 Н  Биодеградабилни отпад  
  20 02 02 Н  Земља и камен  
  20 02 03 Н  Остали небиодеградабилни отпад  
 20 03    Oстали комунални отпади  
  20 03 01 Н  Мешани комунални отпад  
  20 03 02 Н  Отпад са пијаца  
  20 03 03 Н  Остаци од чишћења улица  
  20 03 04 Н  Муљеви из септичких јама  
  20 03 06 Н  Отпад од чишћења канализације  
  20 03 07 Н  Кабасти отпад  
  20 03 99 Н  Општински отпади који нису другачије специфицирани  
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91/689/ЕЕЗ о опасном отпаду  

 

 


