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Отпад се сврстава у двадесет група према особинама и дјелатности из које потиче. 
Групе отпада и појединачни назив отпада означени су шестоцифреним бројевима. 
 
Прве двије цифре означавају дјелатност из које потиче отпад, друге двије цифре означавају процес 
у коме је отпад настао, а посљедње двије цифре означавају дио процеса из којег отпад потиче. 
 
Опасни отпад има ознаку звјездице (*). 
 
Листа отпада користи се за потребе попуњавања Годишњег извјештаја о насталом отпаду, ОТП. 
Листа се заснива на Каталогу отпада („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/18), 
Eвропској листи отпада (The European List of Waste, LoW) и важећем документу Агенције за 
статистику БиХ за ову област (Одређивање шифре отпада према листи отпада). 

 
 

КАТЕГОРИЈЕ ОТПАДА 
 
 

ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ КОЈИХ ПОТИЧЕ ОТПАД 
 
 

01 00 00 Отпад који настаје код истраживања и ископавања руда и камена и од физичке и хемијске 
прераде минералних сировина 

02 00 00 Отпад из пољопривреде, вртларства, производње водених култура, шумарства, лова и 
риболова, припремања и прераде хране 

03 00 00 Отпад од прераде дрвета и производње панела и намјештаја, пулпе, папира и картона 
04 00 00 Отпад из индустрије коже, крзна и текстилне индустрије 
05 00 00 Отпад од прераде нафте, пречишћавања природног гаса и пиролитичке обраде угља 
06 00 00 Отпад из неорганских хемијских процеса 
07 00 00 Отпад из органских хемијских процеса 
08 00 00 Отпад од производње, формулације, снабдијевања и употребе премаза (боје, лакови и 

стакласти емајли), љепила, средстава за заптивање и штампарских боја 

09 00 00 Отпад из фотографске индустрије 
10 00 00 Отпад из термичких процеса 
11 00 00 Отпад од хемијске површинске обраде и заштите метала и других материјала; 

хидрометалургија обојених метала 

12 00 00 Отпад од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике 
13 00 00 Отпадна уља и отпад од течних горива (осим јестивих уља и оних из групе 05, 12 и 19) 
14 00 00 Отпадни органски растварачи, расхладна и потисна средства (осим 07 и 08) 
15 00 00 Отпадна амбалажа; апсорбенси, тканине за брисање, филтерски материјали и заштитна 

одјећа која није спецификована на други начин 

16 00 00 Отпад који није нигдје друго спецификован у Листи 
17 00 00 Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући ископану земљу са онечишћених 

локација) 

18 00 00 Отпад који настаје код заштите здравља људи и животиња и/или сродних истраживања 
(искључујући отпад из кухиња и ресторана који не потиче из непосредне здравствене 
заштите) 

19 00 00 Отпад из постројења за третман отпада, постројења за пречишћавање отпадних вода ван 
мјеста настанка и припрему воде за пиће и индустријску употребу 

20 00 00 Комунални отпад (отпад из домаћинстава и сличан отпад из индустрије, трговине и 
установа), укључујући одвојено прикупљене фракције 
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01 ОТПАД КОЈИ НАСТАЈЕ КОД ИСТРАЖИВАЊА И ИСКОПАВАЊА РУДА И КАМЕНА И ОД 
ФИЗИЧКЕ И ХЕМИЈСКЕ ПРЕРАДЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

01 01 отпад од ископавања минералних сировина 
01 01 01 отпад од ископавања металних минералних сировина 
01 01 02 отпад од ископавања неметалних минералних сировина 
01 03 отпад од физичке и хемијске прераде металних минералних сировина 
01 03 04* кисела јаловина од прераде сулфидне руде 
01 03 05* остала јаловина која садржи опасне материје 
01 03 06 јаловина која није наведена под 01 03 04 и 01 03 05 
01 03 07* друге врсте отпада од физичке и хемијске обраде металних минералних сировина, који 

садржи опасне материје 
01 03 08 отпад у облику прашине и праха, који није наведен под 01 03 07 
01 03 09 црвени муљ из производње алуминијума, различит од отпада наведеног под 01 03 10 
01 03 10* црвени муљ из производње алуминијума који садржи опасне материје, различит од отпада 

наведеног под 01 03 07 
01 03 99 отпад који није спецификован на други начин 
01 04 отпад од физичке и хемијске прераде неметалних минералних сировина 
01 04 07* отпад од физичке и хемијске обраде неметалних минералних сировина, који садржи опасне 

материје 
01 04 08 отпадни шљунак и дробљени камен, који нису наведени под 01 04 07 
01 04 09 отпадни пијесак и отпадне врсте глине 
01 04 10 отпад у облику прашине и праха, који није наведен под 01 04 07 
01 04 11 отпад од прераде калијум-карбоната и камене соли, који није наведен под 01 04 07 
01 04 12 остаци и други отпад од испирања и чишћења минерала који нису наведени под 01 04 07 и 

01 04 11 
01 04 13 отпад од сјечења и обраде камена, који није наведен под 01 04 07 
01 04 99 отпад који није спецификован на други начин 
01 05 муљеви настали бушењем и остали отпад од бушења 
01 05 04 муљеви и други отпад од бушења који садржи слатку воду 
01 05 05* муљеви и други отпад од бушења који садржи уља 
01 05 06* муљеви и други отпад од бушења који садржи опасне материје 
01 05 07 муљеви од бушења који садрже барит и отпад који није наведен под 01 05 05 и 01 05 06 
01 05 08 муљеви од бушења који садрже хлориде и отпад који није наведен под 01 05 05 и 01 05 06 
01 05 99 отпад који није спецификован на други начин 
02 ОТПАД ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВРТЛАРСТВА, ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕНИХ КУЛТУРА, 

ШУМАРСТВА, ЛОВА И РИБОЛОВА, ПРИПРЕМАЊА И ПРЕРАДЕ ХРАНЕ 
02 01 отпад из пољопривреде, вртларства, производње водених култура, шумарства, лова 

и риболова 
02 01 01 муљеви од прања и чишћења 
02 01 02 отпадна животињска ткива 
02 01 03 отпадна биљна ткива 
02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу) 
02 01 06 животињске фекалије, урин и ђубриво (укључујући онечишћену сламу) и отпадне воде, које 

се посебно сакупљају и обрађују ван мјеста њиховог настанка 
02 01 07 отпад из шумарства 
02 01 08* отпад од хемикалија које се користе у пољопривреди, који садржи опасне материје 
02 01 09 отпад од хемикалија које се користе у пољопривреди, који није наведен под 02 01 08 
02 01 10 отпадни метал 
02 01 99 отпад који није спецификован на други начин 
02 02 отпад од припремања и прераде меса, рибе и других намирница животињског 

поријекла 
02 02 01 муљеви од прања и чишћења 
02 02 02 отпадно животињско ткиво 
02 02 03 материјали неприкладни за потрошњу или прераду 
02 02 04 муљеви од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка 
02 02 99 отпад који није спецификован на други начин 
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02 03 отпад од припремања и прераде воћа, поврћа, житарица, јестивих уља, какаа, кафе, 
чаја и дувана; конзервисања; производње квасца и екстраката квасца, припреме и 
ферментације меласе 

02 03 01 талози од прања, чишћења, гуљења, центрифугирања и сепарације 
02 03 02 отпад од средстава за конзервисање 
02 03 03 отпад од екстракције растварачем 
02 03 04 материјали неприкладни за потрошњу или прераду 
02 03 05 муљеви од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка 
02 03 99 отпад који није спецификован на други начин 
02 04 отпад од прераде шећера 
02 04 01 земља од чишћења и прања шећерне репе 
02 04 02 калциј-карбонат који није у складу са спецификацијом 
02 04 03 муљеви од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка 
02 04 99 отпад који није спецификован на други начин 
02 05 отпад из мљекарске индустрије 
02 05 01 материјали неприкладни за потрошњу или прераду 
02 05 02 муљеви од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка 
02 05 99 отпад који није спецификован на други начин 
02 06 отпад из пекарске и кондиторске индустрије 
02 06 01 материјали неприкладни за потрошњу или прераду 
02 06 02 отпад од средстава за конзервисање 
02 06 03 отпад од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка 
02 06 99 отпад који није спецификован на други начин 
02 07 отпад од производње алкохолних и безалкохолних пића (искључујући кафу, чај и какао) 
02 07 01 отпад од прања, чишћења и механичке обраде сировина 
02 07 02 отпад од дестилације алкохола 
02 07 03 отпад од хемијске обраде 
02 07 04 материјали неприкладни за потрошњу или прераду 
02 07 05 муљеви од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка 
02 07 99 отпад који није спецификован на други начин 
03 ОТПАД ОД ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАНЕЛА И НАМЈЕШТАЈА, 

ПУЛПЕ, ПАПИРА И КАРТОНА 
03 01 отпад од прераде дрвета и производње панела и намјештаја 
03 01 01 отпадна кора и плуто 
03 01 04* пиљевина, струготине, отпаци од резања дрва, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне 

материје 
03 01 05 пиљевина, струготине, отпаци од резања дрва, дрво, иверице и фурнир који нису наведени 

под 03 01 04 
03 01 99 отпад који није спецификован на други начин 
03 02 отпад од заштите дрвета 
03 02 01* нехалогенована органска средства за заштиту дрвета 
03 02 02* органо-хлорна средства за заштиту дрвета 
03 02 03* органо-метална средства за заштиту дрвета 
03 02 04* неорганска средства за заштиту дрвета 
03 02 05* остала средства за заштиту дрвета која садрже опасне материје 
03 02 99 средства за заштиту дрвета која нису спецификована на други начин 
03 03 отпад од производње и прераде пулпе, папира и картона 
03 03 01 отпадна кора и отпадно дрво 
03 03 02 зелени течни муљ (од обнављања течности за кухање) 
03 03 05 муљеви од уклањања штампарске боје код рециклаже папира 
03 03 07 механички издвојен шкарт од прераде отпадног папира и картона (при прављењу пуле) 
03 03 08 отпад од сортирања папира и картона намијењеног за рециклажу 
03 03 09 отпадни кречни муљ 
03 03 10 отпадна влакна и муљеви од влакана, пунилаца и превлака из механичке сепарације 
03 03 11 муљеви од обраде отпадних вода на мјесту настанка, који нису наведени под 03 03 10 
03 03 99 отпад који није спецификован на други начин 
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04 ОТПАД ИЗ ИНДУСТРИЈЕ КОЖЕ, КРЗНА И ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ 

04 01 отпад из индустрије коже и крзна 
04 01 01 отпад од уклањања поткожног ткива и разлагања кречом 
04 01 02 кречни отпад 
04 01 03* отпад од одмашћивања који садржи раствараче без течне фазе 
04 01 04 течност од штављења која садржи хром 
04 01 05 течност од штављења која не садржи хром 
04 01 06 муљеви, посебно од третмана отпадних вода на мјесту настанка, који садрже хром 
04 01 07 муљеви, посебно од тртмана отпадних вода на мјесту настанка, који не садрже хром 
04 01 08 отпадна штављена кожа (плава платна, струготине, отпаци, прах од полирања) која садржи 

хром 
04 01 09 отпад од обраде и завршне обраде 
04 01 99 отпад који није спецификован на други начин 
04 02 отпад из текстилне индустрије 
04 02 09 отпад од мјешовитих (композитних) материјала (импрегнисани текстил, еластомери, 

пластомери) 
04 02 10 органске материје из природних производа (нпр. маст, восак) 
04 02 14* отпад од завршне обраде који садржи органске раствараче 
04 02 15 отпад од завршне обраде који није наведен под 04 02 14 
04 02 16* средства за бојење и пигменти који садрже опасне материје 
04 02 17 средства за бојење и пигменти који нису наведени под 04 02 16 
04 02 19* муљеви од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка који садрже опасне материје 
04 02 20 муљеви од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка који нису наведени под 

04 02 19 
04 02 21 отпад од непрерађених текстилних влакана 
04 02 22 отпад од прерађених текстилних влакана 
04 02 99 отпад који није спецификован на други начин 
05 ОТПАД ОД ПРЕРАДЕ НАФТЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊА ПРИРОДНОГ ГАСА 

И ПИРОЛИТИЧКЕ ОБРАДЕ УГЉА 
05 01 отпад од прераде нафте 
05 01 02* муљеви од десалинације 
05 01 03* муљеви са дна резервоара 
05 01 04* кисело-базни муљеви 
05 01 05* изливена нафта 
05 01 06* зауљени муљеви од поступака одржавања уређаја и опреме 
05 01 07* кисели катран 
05 01 08* остали катран 
05 01 09* муљеви од обраде отпадних вода на мјесту настанка који садрже опасне материје 
05 01 10 муљеви од обраде отпадних вода на мјесту настанка који нису наведени под 05 01 09 
05 01 11* отпад од пречишћавања горива базама 
05 01 12* уља која садрже киселине 
05 01 13 муљеви од напојне воде из котлова 
05 01 14 отпад из расхладних колона 
05 01 15* истрошена филтерска глина 
05 01 16 отпад који садржи сумпор из процеса одсумпоравања нафте 
05 01 17 битумен 
05 01 99 отпад који није спецификован на други начин 
05 06 отпад од пиролитичке обраде угља 
05 06 01* кисели катран 
05 06 03* остали катран 
05 06 04 отпад из расхладних колона 
05 06 99 отпад који није спецификован на други начин 
05 07 отпад од пречишћавања и транспорта природног гаса 
05 07 01* отпад који садржи живу 
05 07 02 отпад који садржи сумпор 
05 07 99 отпад који није спецификован на други начин 
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06 ОТПАД ИЗ НЕОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА 
06 01 отпад из производње, формулације, снабдијевања и употребе (ПФСУ) киселина 
06 01 01* сумпорна и сумпораста киселина 
06 01 02* хлороводонична киселина 
06 01 03* флуороводонична киселина 
06 01 04* фосфорна и фосфораста киселина 
06 01 05* азотна и азотаста киселина 
06 01 06* остале киселине 
06 01 99 отпад који није спецификован на други начин 
06 02 отпад из производње, формулације, снабдијевања и употребе (ПФСУ) база 
06 02 01* калцијум-хидроксид 
06 02 03* амонијум-хидроксид 
06 02 04* натријум-хидроксид и калијум-хидроксид 
06 02 05* остале базе 
06 02 99 отпад који није спецификован на други начин 
06 03 отпад из производње, формулације, снабдијевања и употребе (ПФСУ) соли и 

раствора соли и металних оксида 
06 03 11* чврсте соли и раствори који садрже цијаниде 
06 03 13* соли и раствори које садрже тешке метале 
06 03 14 соли и раствори који нису наведени у 06 03 11 и 06 03 13 
06 03 15* метални оксиди који садрже тешке метале 
06 03 16 метални оксиди који нису наведени у 06 03 15 
06 03 99 отпад који није спецификован на други начин 
06 04 отпад који садржи метале и који није наведен у 06 03 
06 04 03* отпад који садржи арсен 
06 04 04* отпад који садржи живу 
06 04 05* отпад који садржи остале тешке метале 
06 04 99 отпад који није спецификован на други начин 
06 05 муљеви од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка 
06 05 02* муљеви од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка, који садрже опасне материје 
06 05 03 муљеви од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка, који нису наведени у 06 05 02 
06 06 отпад од производње, формулације, снабдијевања и употребе (ПФСУ) хемикалија које 

садрже сумпор, од хемијских процеса са сумпором и процеса одсумпоравања 
06 06 02* отпад који садржи опасне сулфиде 
06 06 03 отпад који садржи сулфиде и није наведен у 06 06 02 
06 06 99 отпад који није специфкован на други начин 
06 07 отпад од производње, формулације, снабдијевања и употребе (ПФСУ) халогена и 

хемијских процеса са халогенима 
06 07 01* отпад од електролизе који садржи азбест 
06 07 02* активни угаљ од производње хлора 
06 07 03* муљ баријум-сулфата који садржи живу 
06 07 04* раствори и киселине, на примјер контактна киселина 
06 07 99 отпад који није спецификован на други начин 
06 08 отпад од ПФСУ силицијума и деривата силицијума 
06 08 02* отпад који садржи опасне хлоросилане 
06 08 99 отпад који није спецификован на други начин 
06 09 отпад од ПФСУ хемикалија које садрже фосфор и хемијских процеса с фосфором 
06 09 02 шљака која садржи фосфор 
06 09 03* отпад из хемијских реакција на бази калцијума, који садржи опасне материје или је 

контаминиран опасним материјама 
06 09 04 отпад из хемијских реакција на бази калцијума који није наведен у 06 09 03 
06 09 99 отпад који није спецификован на други начин 
06 10 отпад од ПФСУ хемикалија које садрже азот, хемијских процеса са азотом и 

производње ђубрива 
06 10 02* отпад који садржи опасне материје 
06 10 99 отпад који није спецификован на други начин 
06 11 отпад из производње неорганских пигмената и средстава за замућивање 
06 11 01 отпад из хемијских процеса на бази калцијума из производње титанијум-диоксида 
06 11 99 отпад који није спецификован на други начин 
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06 13 отпад од осталих неорганских хемијских процеса који нису спецификовани на други 
начин 

06 13 01* неоргански производи за заштиту биља, средства за заштиту дрвета и други биоциди 
06 13 02* истрошени активни угаљ (осим 06 07 02) 
06 13 03 угљена чађ 
06 13 04* отпад од прераде азбеста 
06 13 05* чађ 
06 13 99 отпад који није спецификован на други начин 
07 ОТПАД ИЗ ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА 
07 01 отпад од производње, формулације, снабдијевања и употребе (ПФСУ) основних 

органских хемикалија 
07 01 01* течности на бази воде за испирање и матични лугови 
07 01 03* органски халогеновани растварачи, течности за испирање и матични лугови 
07 01 04* остали органски растварачи, течности за испирање и матични лугови 
07 01 07* халогеновани талози и остаци реакција 
07 01 08* остали талози и остаци реакција 
07 01 09* халогеновани филтер-колачи и истрошени апсорбенси 
07 01 10* остали филтер-колачи и истрошени апсорбенси 
07 01 11* муљеви од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка који садрже опасне материје 
07 01 12 муљеви од обраде ефлуената на мјесту њиховог настанка који нису наведени под 07 01 11 
07 01 99 отпад који није спецификован на други начин 
07 02 отпад од производње, формулације, снабдијевања и примјене (ПФСУ) пластике, 

синтетичке гуме и синтетичких влакана 
07 02 01* течности на бази воде за испирање и матични лугови 
07 02 03* органски халогеновани растварачи, течности за испирање и матични лугови 
07 02 04* остали органски растварачи, течности за испирање и матични лугови 
07 02 07* халогеновани талози и остаци од реакција 
07 02 08* остали талози и остаци од реакција 
07 02 09* халогеновани филтер-колачи и истрошени апсорбенси 
07 02 10* остали филтер-колачи и истрошени апсорбенси 
07 02 11* муљеви од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка који садрже опасне материје 
07 02 12 муљеви од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка који нису наведени под 

07 02 11 
07 02 13 отпадна пластика 
07 02 14* отпад од адитива који садрже опасне материје 
07 02 15 отпад од адитива који није наведен под 07 02 14 
07 02 16* отпад који садржи опасне силиконе 
07 02 17 отпад који садржи силиконе који нису наведени под 07 02 16 
07 02 99 отпад који није спецификован на други начин 
07 03 отпад од производње, формулације, снабдијевања и примјене органских боја и 

пигмената (искључујући 06 11 ) 
07 03 01* течности на бази воде за испирање и матични лугови 
07 03 03* органски халогеновани растварачи, течности за испирање и матични лугови 
07 03 04* остали органски растварачи, течности за испирање и матични лугови 
07 03 07* халогеновани талози и остаци од реакција 
07 03 08* остали талози и остаци од реакција 
07 03 09* халогеновани филтер-колачи и истрошени апсорбенси 
07 03 10* остали филтер-колачи и истрошени апсорбенси 
07 03 11* муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настанка који садрже опасне материје 
07 03 12 муљеви од третмана отпадних вода на мјесту њиховог настанка који нису наведени под 

07 03 11 
07 03 99 отпад који није спецификован на други начин 
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07 04 отпад од производње, формулације, снабдјевања и примјене органских производа за 
заштиту биљака (осим 02 01 08 и 02 01 09), средстава за заштиту дрвета (осим 03 02) и 
других биоцида 

07 04 01* течности за испирање на бази воде и матични лугови 
07 04 03* органски халогеновани растварачи, течности за испирање и матични лугови 
07 04 04* остали органски растварачи, течности за испирање и матични лугови 
07 04 07* халогеновани талози и остаци од реакција 
07 04 08* остали талози и остаци од реакција 
07 04 09* халогеновани филтер-колачи и истрошени апсорбенси 
07 04 10* остали филтер-колачи и истрошени апсорбенси 
07 04 11* муљеви од третмана отпадних вода на мјесту њиховог настанка који садрже 

опасне материје 
07 04 12 муљеви од третмана отпадних вода на мјесту њиховог настанка који нису наведени под 

07 04 11 
07 04 13* чврсти отпад који садржи опасне материје 
07 04 99 отпад који није спецификован на други начин 
07 05 отпад од производње, формулације, снабдјевања и примјене фармацеутских 

производа 
07 05 01* течности за испирање на бази воде и матични лугови 
07 05 03* органски халогеновани растварачи, течности за испирање и матични лугови 
07 05 04* остали органски растварачи, течности за испирање и матични лугови 
07 05 07* халогеновани талози и остаци од реакција 
07 05 08* остали талози и остаци од реакција 
07 05 09* халогеновани филтер-колачи и истрошени апсорбенси 
07 05 10* остали филтер-колачи и истрошени апсорбенси 
07 05 11* муљеви од третмана отпадних вода на мјесту њиховог настанка који садрже опасне 

материје 
07 05 12 муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настанка, који нису наведени под 07 05 11 
07 05 13* чврсти отпад који садржи опасне материје 
07 05 14 чврсти отпад који није наведен под 07 05 13 
07 05 99 отпад који није спецификован на други начин 
07 06 отпад од производње, формулације, продаје и примјене масти, уља, сапуна, 

детерџената, средстава за дезинфекцију и козметичких средстава 
07 06 01* течности на бази воде за испирање и матични лугови 
07 06 03* органски халогеновани растварачи, течности за испирање и матични лугови 
07 06 04* остали органски растварачи, течности за испирање и матични лугови 
07 06 07* халогеновани талози и остаци од реакција 
07 06 08* остали талози и остаци од реакција 
07 06 09* халогеновани филтер-колачи и истрошени апсорбенси 
07 06 10* остали филтер-колачи и истрошени апсорбенси 
07 06 11* муљеви од третмана отпадних вода на мјесту њиховог настанка који садрже опасне 

материје 
07 06 12 муљеви од третмана отпадних вода на мјесту њиховог настанка који нису наведени под 

07 03 11 
07 06 99 отпад који није спецификован на други начин 
07 07 отпад од производње, формулације, снабдијевања и употребе специјалних/финих 

хемикалија и хемијских производа који нису спецификовани на други начин 
07 07 01* течности на бази воде за испирање и матичне течности 
07 07 03* органски халогеновани растварачи, течности за испирање и матичне течности 
07 07 04* остали органски растварачи, течности за испирање и матичне течности 
07 07 07* халогеновани талози и остаци од реакција 
07 07 08* остали талози и остаци од реакција 
07 07 09* халогеновани филтер-колачи и истрошени апсорбенси 
07 07 10* остали филтер-колачи и истрошени апсорбенси 
07 07 11* муљеви од третмана отпадних вода на мјесту њиховог настанка који садрже опасне 

материје 
07 07 12 муљеви од третмана отпадних вода на мјесту њиховог настанка који нису наведени под 

07 07 11 
07 07 99 отпад који није спецификован на други начин 
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08 ОТПАД ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДИЈЕВАЊА И УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА (БОЈЕ, 
ЛАКОВИ И СТАКЛАСТИ ЕМАЈЛ), ЉЕПИЛА, СРЕДСТАВА ЗА ЗАПТИВАЊЕ И ШТАМПАРСКИХ 

БОЈА 
08 01 отпад од производње, формулације, снабдијевања, примјене и уклањања боја и 

лакова 
08 01 11* отпадне боје и лакови који садрже органске раствараче или друге опасне материје 
08 01 12 отпадне боје и лакови који нису наведени под 08 01 11 
08 01 13* муљеви од боја или лакова који садрже органске раствараче или друге опасне материје 
08 01 14 муљеви од боја или лакова који нису наведени под 08 01 13 
08 01 15* водени муљеви који садрже боје или лакове који садрже органске раствараче или друге 

опасне материје 
08 01 16 водени муљеви који садрже боје или лакове који нису наведени под 08 01 15 
08 01 17* отпад од уклањања боја или лакова који садрже органске раствараче или друге опасне 

материје 
08 01 18 отпад од уклањања боја или лакова који није наведен под 08 01 17 
08 01 19* водене суспензије које садрже боје или лакове који садрже органске раствараче или друге 

опасне материје 
08 01 20 водене суспензије које садрже боје или лакове који нису наведени под 08 01 19 
08 01 21* отпад од средстава за уклањање боја или лакова 
08 01 99 отпад који није спецификован на други начин 
08 02 отпад од производње, формулације, снабдијевања и примјене осталих премаза 

(укључујући керамичке материјале) 
08 02 01 отпадни прах за премазивање 
08 02 02 водени муљеви који садрже керамичке материјале 
08 02 03 водене суспензије које садрже керамичке материјале 
08 02 99 отпад који није спецификован на други начин 
08 03 отпад од производње, формулације, снабдијевања и примјене штампарских боја 
08 03 07 водени муљеви који садрже штампарске боје 
08 03 08 водени течни отпад који садржи штампарске боје 
08 03 12* отпадне штампарске боје које садрже опасне материје 
08 03 13 отпадне штампарске боје које нису наведене под 08 03 12 
08 03 14* муљеви од штампарских боја које садрже опасне материје 
08 03 15 муљеви од штампарских боја које нису наведене под 08 03 14 
08 03 16* отпадни раствори за гравирање 
08 03 17* отпадни штампарски тонер који садржи опасне материје 
08 03 18 отпадни штампарски тонер који није наведен под 08 03 17 
08 03 19* диспергована уља 
08 03 99 отпад који није спецификован на други начин 
08 04 отпад од производње, формулације, снабдијевања и примјене љепила и средстава за 

заптивање (укључујући водоотпорне производе) 
08 04 09* отпадна љепила и средства за заптивање која садрже органске раствараче или друге 

опасне материје 
08 04 10 отпадна љепила и средства за заптивање која нису наведена под 08 04 09 
08 04 11* муљеви од љепила и средстава за заптивање који садрже органске раствараче или друге 

опасне материје 
08 04 12 муљеви од љепила и средстава за заптивање који нису наведени под 08 04 11 
08 04 13* водени муљеви који садрже љепила или средства за заптивање која садрже органске 

раствараче или друге опасне материје 
08 04 14 водени муљеви који садрже љепила или средства за заптивање, а који нису наведени под 

08 04 13 
08 04 15* течни отпад на бази воде који садржи љепила или средства за заптивање која садрже 

органске раствараче или друге опасне материје 
08 04 16 водени течни отпад који садржи љепила или средства за заптивање која нису 

наведена под 08 04 15 
08 04 17* колофонијум уље (уље смоле) 
08 04 99 отпад који није спецификован на други начин 
08 05 отпад који није спецификован на други начин под 08 
08 05 01* отпадни изоцијанати 
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09 ОТПАД ИЗ ФОТОГРАФСКЕ ИНДУСТРИЈЕ 
09 01 отпад из фотографске индустрије 
09 01 01* раствори развијача и активатора на бази воде 
09 01 02* раствори развијача за офсет плоче на бази воде 
09 01 03* раствори развијача на бази растварача 
09 01 04* раствори средстава за фиксирање 
09 01 05* раствори за избјељивање и раствори средстава за избјељивање и фиксирање 
09 01 06* отпад који садржи сребро, а потиче од обраде фотографског отпада на мјесту настанка 
09 01 07 фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра 
09 01 08 фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра 
09 01 10 фотографски апарати за једнократну употребу без батерија 
09 01 11* фотографски апарати за једнократну употребу са батеријама наведеним под 16 06 01, 16 06 

02 или16 06 03 
09 01 12 фотографски апарати за једнократну употребу са батеријама које нису наведене под 

09 01 11 
09 01 13* водени течни отпад од обнављања сребра на мјесту настанка, који није наведен под 

09 01 06 
09 01 99 отпад који није спецификован на други начин 
10 ОТПАД ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА 
10 01 отпад из термоелектрана и осталих постројења за сагоријевање (осим 19) 
10 01 01 пепео с решетки ложишта, шљака и прашина из котла (искључујући прашину из 

котла наведену под 10 01 04) 
10 01 02 лебдећи пепео од угља 
10 01 03 лебдећи пепео од сагоријевања тресета и необрађеног дрвета 
10 01 04* лебдећи пепео од сагоријевања уља и прашина из котла 
10 01 05 чврсти реакциони отпад на бази калцијума из процеса одсумпоравања димних гасова 
10 01 07 муљевити реакциони отпад на бази калцијума из процеса одсумпоравања димних гасова 
10 01 09* сумпорна (сулфатна) киселина 
10 01 13* лебдећи пепео од емулгованих угљоводоника који се користе као гориво 
10 01 14* шљака с решетки ложишта, шљака и прашина из котлова од коспаљивања које садрже 

опасне материје 
10 01 15 шљака с решетки ложишта, шљака и прашина из котлова од коспаљивања који нису 

наведени под 10 01 14 
10 01 16* лебдећи пепео од коспаљивања који садржи опасне материје 
10 01 17 лебдећи пепео од коспаљивања који није наведен под 10 01 16 
10 01 18* отпад од пречишћавања гаса који садржи опасне материје 
10 01 19 отпад од пречишћавања гаса који није наведен под 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18 
10 01 20* муљеви од третмана отпадних вода на мјесту њиховог настанка који садрже опасне материје 
10 01 21 муљеви од третмана отпадних вода на мјесту њиховог настанка који нису наведени под 

10 01 20 
10 01 22* водени муљеви од чишћења котла који садрже опасне материје 
10 01 23 водени муљеви од чишћења котла који нису наведени под 10 01 22 
10 01 24 пијесак из флуидизованог слоја 
10 01 25 отпад од складиштења и припреме горива у електранама које раде на угаљ 
10 01 26 отпад од третмана расхладне воде 
10 01 99 отпад који није спецификован на други начин 
10 02 отпад из индустрије жељеза и челика 
10 02 01 отпад од прераде шљаке 
10 02 02 непрерађена шљака 
10 02 07* чврсти отпад од третмана гаса који садржи опасне материје 
10 02 08 чврсти отпад од третмана гаса који није наведен под 10 02 07 
10 02 10 огорине 
10 02 11* отпад од третмана расхладне воде који садржи уље 
10 02 12 отпад од третмана расхладне воде који није наведен под 10 02 11 
10 02 13* муљеви и филтер-колачи настали третманом гаса који садрже опасне материје 
10 02 14 муљеви и филтер-колачи настали третманом гаса који нису наведени под 10 02 13 
10 02 15 остали муљеви и филтер-колачи 
10 02 99 отпад који није спецификован на други начин 
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10 03 отпад из термичке металургије алуминијума 
10 03 02 остаци анода 
10 03 04* шљака из примарне производње 
10 03 05 отпадна глиница 
10 03 08* слана шљака из секундарне производње 
10 03 09* црна згура из секундарне производње 
10 03 15* пливајућа пјена/шљака која је запаљива или која у додиру с водом емитује запаљиве гасове 

у опасним количинама 
10 03 16 пливајућа пјена/шљака другачија од оне наведене под 10 03 15 
10 03 17* отпад из производње анода који садржи катран 
10 03 18 отпад из производње анода који садржи угљеник и који није наведен под 10 03 17 
10 03 19* прашина из димног гаса који садржи опасне материје 
10 03 20 прашина из димног гаса која није наведена под 10 03 19 
10 03 21* остале честице и прашина (укључујући прашину из кугличног млина) које садрже опасне 

материје 
10 03 22 остале честице и прашина (укључујући прашину из кугличног млина) које нису наведене под 

10 03 21 
10 03 23* чврсти отпад из третмана гаса који садржи опасне материје 
10 03 24 чврсти отпад из третмана гаса који није наведен под 10 03 23 
10 03 25* муљеви и филтер-колачи настали третманом гаса који садржи опасне материје 
10 03 26 муљеви и филтер-колачи настали третманом гаса који није наведен под 10 03 25 
10 03 27* отпад од третмана расхладне воде који садржи уље 
10 03 28 отпад од третмана расхладне воде који није наведен под 10 03 27 
10 03 29* отпад од третмана слане шљаке и црне троске који садржи опасне материје 
10 03 30 отпад од третмана слане шљаке и црне троске који није наведен под 10 03 29 
10 03 99 отпад који није спецификован на други начин 
10 04 отпад из термичке металургије олова 
10 04 01* шљака из примарне и секундарне производње 
10 04 02* шљака и пливајућа пјена из примарне и секундарне производње 
10 04 03* калцијум-арсенат 
10 04 04* прашина из димних гасова 
10 04 05* остале честице и прашина 
10 04 06* чврсти отпад од третмана гасова 
10 04 07* муљеви и филтер-колачи настали третманом гаса 
10 04 09* отпад од третмана расхладне воде који садржи уље 
10 04 10 отпад од третмана расхладне воде који није наведен под 10 04 09 
10 04 99 отпад који није спецификован на други начин 
10 05 отпад из термичке металургије цинка 
10 05 01 троска из примарне и секундарне производње 
10 05 03* прашина из димних гасова 
10 05 04 остале честице и прашина 
10 05 05* чврсти отпад од третмана гасова 
10 05 06* муљеви и филтер-колачи настали третманом гаса 
10 05 08* отпад од третмана расхладне воде који садржи уље 
10 05 09 отпад од третмана расхладне воде који није наведен под 10 05 08 
10 05 10* шљака и пливајућа пјена које су запаљиве или које у додиру с водом емитују запаљиве 

гасове у опасним количинама 
10 05 11 шљака и пливајућа пјена осим оних наведених под 10 05 10 
10 05 99 отпад који није спецификован на други начин 
10 06 отпад из термичке металургије бакра 
10 06 01 шљака из примарне и секундарне производње 
10 06 02 троска и пливајућа пјена из примарне и секундарне производње 
10 06 03* прашина из димних гасова 
10 06 04 остале честице и прашина 
10 06 06* чврсти отпад од третмана гаса 
10 06 07* муљеви и филтер-колачи од третмана гаса 
10 06 09* отпад од третмана расхладне воде који садржи уље 
10 06 10 отпад од третмана расхладне воде који није наведен под 10 06 09 
10 06 99 отпад који није спецификован на други начин 
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10 07 отпад из термичке металургије сребра, злата и платине 
10 07 01 шљака из примарне и секундарне производње 
10 07 02 троска и пливајућа пјена из примарне и секундарне производње 
10 07 03 чврсти отпад од третмана гаса 
10 07 04 остале честице и прашина 
10 07 05 муљеви и филтер-колачи од третмана гаса 
10 07 07* отпад од третмана расхладне воде који садржи уље 
10 07 08 отпад од третмана расхладне воде који није наведен под 10 07 07 
10 07 99 отпад који није спецификован на други начин 
10 08 отпад из термичке металургије осталих обојених метала 
10 08 04 честице и прашина 
10 08 08* шљака из примарне и секундарне производње која садржи соли 
10 08 09 остала шљака 
10 08 10* троска и пливајућа пјена које су запаљиве или које у додиру с водом емитују запаљиве 

гасове у опасним количинама 
10 08 11 троска и пливајућа пјена које нису наведене под 10 08 10 
10 08 12* отпад из производње анода који садржи катран 
10 08 13 отпад из производње анода који садржи угљеник и који није наведен под 10 08 12 
10 08 14 отпадне аноде 
10 08 15* прашина из димног гаса која садржи опасне материје 
10 08 16 прашина из димног гаса која није наведена под 10 08 15 
10 08 17* муљеви и филтер-колачи од чишћења димног гаса који садрже опасне материје 
10 08 18 муљеви и филтер-колачи од чишћења димног гаса који нису наведени под 10 08 17 
10 08 19* отпад од третмана расхладне воде који садржи уље 
10 08 20 отпад од третмана расхладне воде који није наведен под 10 08 19 
10 08 99 отпад који није спецификован на други начин 
10 09 отпад од лијевања жељеза и челика 
10 09 03 шљака из високе пећи 
10 09 05* некоришћени пијесак и калупи за ливење који садрже опасне материје 
10 09 06 некоришћени пијесак и калупи за ливење који нису наведени под 10 09 05 
10 09 07* коришћени пијесак и калупи за ливење који садрже опасне материје 
10 09 08 коришћени пијесак и калупи за ливење који нису наведени под 10 09 07 
10 09 09* прашина из димног гаса која садржи опасне материје 
10 09 10 прашина из димног гаса која није наведена под 10 09 09 
10 09 11* остале честице које садрже опасне материје 
10 09 12 остале честице које нису наведене под 10 09 11 
10 09 13* отпадна везива која садрже опасне материје 
10 09 14 отпадна везива која нису наведена под 10 09 13 
10 09 15* отпадна средства за откривање пукотина која садрже опасне материје 
10 09 16 отпадна средства за откривање пукотина која нису наведена под 10 09 15 
10 09 99 отпад који није спецификован на други начин 
10 10 отпад од ливења обојених метала 
10 10 03 шљака из пећи 
10 10 05* језгра и калупи за ливење који нису прошли процес ливења и садрже опасне материје 
10 10 06 језгра и калупи за ливење који нису прошли процес ливења и нису наведени под 10 10 05 
10 10 07* језгра и калупи за ливење који су прошли процес ливења и садрже опасне материје 
10 10 08 језгра и калупи за ливење који су прошли процес ливења и који нису наведени под 10 10 07 
10 10 09* прашина из димног гаса која садржи опасне материје 
10 10 10 прашина из димног гаса која није наведена под 10 10 09 
10 10 11*  остале честице које садрже опасне материје 
10 10 12  остале честице које нису наведене под 10 10 11 
10 10 13*  отпадна везива која садрже опасне материје 
10 10 14  отпадна везива која нису наведена под 10 10 13 
10 10 15*  отпадна средства за откривање пукотина која садрже опасне материје 
10 10 16  отпадна средства за откривање пукотина која нису наведена под 10 10 15 
10 10 99  отпад који није спецификован на други начин 
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10 11  отпад од производње стакла и производа од стакла 
10 11 03  отпадни влакнасти материјали на бази стакла 
10 11 05  честице и прашина 
10 11 09*  отпад од припреме мјешавине прије термичког третмана који садржи опасне материје 
10 11 10  отпад од припреме мјешавине прије термичког третмана који није наведен под 10 11 09 
10 11 11*  отпадно стакло у малим честицама и стаклени прах који садржи тешке метале (на примјер 

   од катодних цијеви) 
10 11 12  отпадно стакло које није наведено под 10 11 11 
10 11 13* муљ од полирања и брушења стакла који садржи опасне материје 
10 11 14 муљ од полирања и брушења стакла који није наведен под 10 11 13 
10 11 15* чврсти отпад од третмана димног гаса који садржи опасне материје 
10 11 16 чврсти отпад од третмана димног гаса који није наведен под 10 11 15 
10 11 17* муљеви и филтер-колачи од третмана димног гаса који садржи опасне материје 
10 11 18 муљеви и филтер-колачи од третмана димног гаса који није наведен под 10 11 17 
10 11 19* чврсти отпад од третмана отпадних вода на мјесту њиховог настанка који садржи опасне 

материје 
10 11 20 чврсти отпад од третмана отпадних вода на мјесту њихова настанка који није наведен под 10 

11 19 
10 11 99 отпад који није спецификован на други начин 
10 12 отпад од производње керамичких производа, цигли, плочица и грађевинског 

материјала 
10 12 01 отпад од припремне мјешавине прије термичког третмана 
10 12 03 честице и прашина 
10 12 05 муљеви и филтер-колачи од обраде гаса 
10 12 06 одбачени калупи 
10 12 08 отпад од керамике, цигли, цријепа и грађевинског материјала (након термичке обраде) 
10 12 09* чврсти отпад од обраде гаса који садржи опасне материје 
10 12 10 чврсти отпад од обраде гаса који није наведен под 10 12 09 
10 12 11* отпад од глазирања који садржи тешке метале 
10 12 12 отпад од глазирања који није наведен под 10 12 11 
10 12 13 муљ од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка 
10 12 99 отпад који није спецификован на други начин 
10 13 отпад од производње цемента, креча и гипса и предмети и производи направљени од 

њих 
10 13 01 отпад од припремне мјешавине прије термичког третмана 
10 13 04 отпад од калцинације и хидратације креча 
10 13 06 честице и прашина (осим под 10 13 12 и 10 13 13) 
10 13 07 муљеви и филтер-колачи од третмана гаса 
10 13 09* отпад од производње азбест-цемента који садржи азбест 
10 13 10 отпад од производње азбест-цемента који није наведен под 10 13 09 
10 13 11 отпад од композитних материјала на бази цемента који није наведен под 10 13 09 и 10 13 10 
10 13 12* чврсти отпад од третмана гаса који садржи опасне материје 
10 13 13 чврсти отпад од третмана гаса који није наведен под 10 13 12 
10 13 14 отпадни бетон и бетонски муљ 
10 13 99 отпад који није спецификован на други начин 
10 14 отпад из крематоријума 
10 14 01* отпад од пречишћавања гаса који садржи живу 
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11 ОТПАД ОД ХЕМИЈСКЕ ПОВРШИНСКЕ ОБРАДЕ И ЗАШТИТЕ МЕТАЛА И ДРУГИХ 
МАТЕРИЈАЛА; ХИДРОМЕТАЛУРГИЈА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА 

11 01 отпад од хемијске површинске обраде и заштите метала и других материјала (нпр. 
процеси галванизације, поцинчавања, декапирања, радирања, фосфатирања, 
одмашћивања базама/лужења, анодизације) 

11 01 05* киселине за декапирање (чишћење) 
11 01 06* киселине које нису спецификоване на други начин 
11 01 07* базе за декапирање (чишћење) 
11 01 08* муљеви од фосфатирања 
11 01 09* муљеви и филтер-колачи који садрже опасне материје 
11 01 10 муљеви и филтер-колачи који нису наведени под 11 01 09 
11 01 11* течности за испирање на бази воде које садрже опасне материје 
11 01 12 течности за испирање на бази воде које нису наведене под 11 01 11 
11 01 13* отпад од одмашћивања који садржи опасне материје 
11 01 14 отпад од одмашћивања који није наведен под 11 01 13 
11 01 15* елуати и муљеви из мембранских система или система јоноизмјењивача који садрже опасне 

материје 
11 01 16* засићене или истрошене смоле јоноизмјењивача 
11 01 98* остали отпад који садржи опасне материје 
11 01 99 отпад који није спецификован на други начин 
11 02 отпад из хидрометалургије обојених метала 
11 02 02* муљеви од хидрометалургије цинка (укључујући јаросит и гетит) 
11 02 03 отпад од производње анода за електролитичке процесе у воденој средини 
11 02 05* отпад од процеса хидрометалургије бакра који садржи опасне материје 
11 02 06 отпад од процеса хидрометалургије бакра који није наведен под 11 02 05 
11 02 07* остали отпад који садржи опасне материје 
11 02 99 отпад који није спецификован на други начин 
11 03 муљеви и чврсте материје из процеса темперирања (каљења) 
11 03 01* отпад који садржи цијаниде 
11 03 02* остали отпад 
11 05 отпад из процеса вруће галванизације 
11 05 01 тврди цинк 
11 05 02 пепео од цинка 
11 05 03* чврсти отпад од обраде гаса 
11 05 04* истрошена течност 
11 05 99 отпад који није спецификован на други начин 
12 ОТПАД ОД ОБЛИКОВАЊА И ФИЗИЧКЕ И МЕХАНИЧКЕ ПОВРШИНСКЕ ОБРАДЕ 

МЕТАЛА И ПЛАСТИКЕ 
12 01 отпад од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике 
12 01 01 струготине и опиљци који садрже жељезо 
12 01 02 прашина и честице које садрже жељезо 
12 01 03 струготине и опиљци обојених метала 
12 01 04 прашина и честице обојених метала 
12 01 05 струготине од обраде пластике 
12 01 06* машинска уља на бази минерала која садрже халогене (осим емулзија и раствора) 
12 01 07* машинска уља на бази минерала која не садрже халогене (осим емулзија и раствора) 
12 01 08* машинске емулзије и раствори који садрже халогене 
12 01 09* машинске емулзије и раствори који не садрже халогене 
12 01 10* синтетичка машинска уља 
12 01 12* истрошени воскови и масти 
12 01 13 отпад од заваривања 
12 01 14* муљеви од машинске обраде који садрже опасне материје 
12 01 15 муљеви од машинске обраде који нису наведени под 12 01 14 
12 01 16* отпад од пјескарења који садржи опасне материје 
12 01 17 отпад од пјескарења који није наведен под 12 01 16 
12 01 18* метални муљ (муљ од мљевења, брушења и оштрења) који садржи уље 
12 01 19* биолошки лако разградиво машинско уље 
12 01 20* истрошена брусна тијела и брусни материјали који садрже опасне материје 
12 01 21 истрошена брусна тијела и брусни материјали који нису наведени под 12 01 20 
12 01 99 отпад који није спецификован на други начин 
12 03 отпад од процеса одмашћивања водом и паром (осим 11) 
12 03 01* течности на бази воде за испирање 
12 03 02* отпад од одмашћивања паром 
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13 ОТПАДНА УЉА И ОТПАД ОД ТЕЧНИХ ГОРИВА 
(осим јестивих уља и уља из поглавља 05, 12 и 19) 

13 01 отпадна хидраулична уља 
13 01 01* хидраулична уља која садрже полихлороване бифениле (PCB) 
13 01 04* хлороване емулзије 
13 01 05* нехлороване емулзије 
13 01 09* хлорована хидраулична уља на бази минерала 
13 01 10* нехлорована хидраулична уља на бази минерала 
13 01 11* синтетичка хидраулична уља 
13 01 12* биолошки лако разградива хидраулична уља 
13 01 13* остала хидраулична уља 
13 02 отпадна моторна уља, машинска уља и уља за подмазивање 
13 02 04* хлорована минерална уља за моторе, зупчанике и за подмазивање 
13 02 05* нехлорована минерална уља за моторе, зупчанике и за подмазивање 
13 02 06* синтетичка уља за моторе, зупчанике и за подмазивање 
13 02 07* биолошки лако разградива уља за моторе, зупчанике и за подмазивање 
13 02 08* остала уља за моторе, зупчанике и подмазивање 
13 03 отпадна изолациона уља и уља за пренос топлоте 
13 03 01* изолациона уља или уља за пренос топлоте која садрже полихлороване бифениле (PCB) 
13 03 06* хлорована изолациона уља и уља за пренос топлоте на бази минерала 
13 03 07* нехлорована изолациона уља и уља за пренос топлоте на бази минерала 
13 03 08* синтетичка изолациона уља и уља за пренос топлоте 
13 03 09* биолошки лако разградива изолациона уља и уља за пренос топлоте 
13 03 10* остала изолациона уља и уља за пренос топлоте 
13 04 бродска уља 
13 04 01* бродска уља из ријечне пловидбе 
13 04 02* бродска уља из одводних канала у пристаништима 
13 04 03* бродска уља из осталих врста пловидбе 
13 05 садржај из сепаратора уље/вода 
13 05 01* чврсте материје из пјешчаних комора и сепаратора уље/вода 
13 05 02* муљеви из сепаратора уље/вода 
13 05 03* муљеви из хватача уља 
13 05 06* уље из сепаратора уље/вода 
13 05 07* зауљена вода из сепаратора уље/вода 
13 05 08* мјешавине отпада из пјешчаних комора и сепаратора уље/вода 
13 07 отпад од течних горива 
13 07 01* погонско гориво и дизел 
13 07 02* бензин 
13 07 03* остала горива (укључујући мјешавине) 
13 08 уљни отпад који није спецификован на други начин 
13 08 01* муљеви или емулзије од десалинације 
13 08 02* остале емулзије 
13 08 99* отпад који није на други начин спецификован 
14 ОТПАД ОД ОРГАНСКИХ РАСТВАРАЧА, РАСХЛАДНИХ 

И ПОТИСНИХ СРЕДСТАВА (осим 07 и 08) 
14 06 отпадни органски растварачи, расхладна средства и потисна средства за пјену и 

аеросол 
14 06 01* хлорофлуороугљоводоници, HCFC, HFC 
14 06 02* остали халогенoвани растварачи и мјешавине растварача 
14 06 03* остали растварачи и мјешавине растварача 
14 06 04* муљеви или чврсти отпад који садржи халогеноване раствараче 
14 06 05* муљеви или чврсти отпад који садржи остале раствараче 
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15 ОТПАДНА АМБАЛАЖА; АПСОРБЕНСИ, ТКАНИНЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И 
ЗАШТИТНА ОДЈЕЋА КОЈА НИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНА НА ДРУГИ НАЧИН 

15 01 амбалажа (укључујући одвојено сакупљану амбалажу из комуналног отпада) 
15 01 01 папирна и картонска амбалажа 
15 01 02 пластична амбалажа 
15 01 03 дрвена амбалажа 
15 01 04 метална амбалажа 
15 01 05 вишеслојна (композитна) амбалажа 
15 01 06 мијешана амбалажа 
15 01 07 стаклена амбалажа 
15 01 09 текстилна амбалажа 
15 01 10* амбалажа која садржи остатке опасних материја или је онечишћена опасним материјама 
15 01 11* метална амбалажа која садржи опасне чврсте порозне материјале (нпр. азбест), 

укључујући празне боце под притиском 
15 02 апсорбенси, филтерски материјали, тканине за брисање и заштитна одјећа 
15 02 02* апсорбенси, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису на други начин 

спецификовани), тканине за брисање и упијање и заштитна одјећа онечишћена опасним 
материјама 

15 02 03 апсорбенси, филтерски материјали, тканине за брисање и упијање и заштитна одјећа 
која није наведена под 15 02 02 

16 ОТПАД КОЈИ НИЈЕ НИГДЈЕ ДРУГО СПЕЦИФИКОВАН У ЛИСТИ 
16 01 стара возила из различитих средстава транспорта (укључујући механизацију ван путева) 

и отпад од растављања старих возила и одржавања возила (осим 13, 14, 16 06 и 16 08) 
16 01 03 истрошене гуме 
16 01 04* одбачена возила 
16 01 06 стара возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте 
16 01 07* филтери за уље 
16 01 08* компоненте које садрже живу 
16 01 09* компоненте које садрже полихлороване бифениле (PCB) 
16 01 10* експлозивне компоненте (нпр. зрачни јастуци) 
16 01 11* кочионе облоге које садрже азбест 
16 01 12 кочионе облоге које нису наведене под 16 01 11 
16 01 13* течности за кочнице 
16 01 14* антифриз течности које садрже опасне материје 
16 01 15 антифриз течности које нису наведене под 16 01 14 
16 01 16 резервоари за течни гас 
16 01 17 метали са садржајем жељеза 
16 01 18 обојени метали 
16 01 19 пластика 
16 01 20 стакло 
16 01 21* опасне компоненте које нису наведене под 16 01 07 до 16 01 11 и 16 01 13 и 16 01 14 
16 01 22 компоненте које нису спецификоване на други начин 
16 01 99 отпад који није спецификован на други начин 
16 02 отпад од електричне и електронске опреме 
16 02 09* трансформатори и кондензатори који садрже полихлороване бифениле (PCB) 
16 02 10* одбачена опрема која садржи PCB или је онечишћена истима, а није наведена под 16 02 09 
16 02 11* одбачена опрема која садржи хлоро-флуороугљоводонике, HCFC, HFC 
16 02 12* одбачена опрема која садржи слободни азбест 
16 02 13* одбачена опрема која садржи опасне компоненте које нису наведене под шифрама од 

16 02 09 до 16 02 12 
16 02 14 одбачена опрема која није наведена под 16 02 09 до 16 02 13 
16 02 15* опасне компоненте извађене из одбачене опреме 
16 02 16 опасне компоненте извађене из одбачене опреме које нису наведене под 16 02 15 
16 03 серије које нису у складу са спецификацијом и некоришћени производи 
16 03 03* неоргански отпад који садржи опасне материје 
16 03 04 неоргански отпад који није наведен под 16 03 03 
16 03 05* органски отпад који садржи опасне материје 
16 03 06 органски отпад који није наведен под 16 03 05 
16 03 07* метална жива 
16 04 отпад од експлозивних средстава 
16 04 01* отпадна муниција 
16 04 02* пиротехнички отпад 
16 04 03* остали отпад од експлозивних средстава 
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16 05 гасови у боцама под притиском и одбачене хемикалије 
16 05 04* гасови у боцама под притиском (укључујући халоне) који садрже опасне материје 
16 05 05 гасови у боцама под притиском који нису наведени под 16 05 04 
16 05 06* лабораторијске хемикалије које садрже или се састоје од опасних материја, укључујући 

мјешавине лабораторијских хемикалија 
16 05 07* одбачене неорганске хемикалије које се састоје од опасних материја или их садрже 
16 05 08* одбачене органске хемикалије које се састоје од опасних материја или их садрже 
16 05 09 одбачене хемикалије које нису наведене под 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08 
16 06 батерије и акумулатори 
16 06 01* оловне батерије 
16 06 02* никл-кадмијум батерије 
16 06 03* батерије које садрже живу 
16 06 04 алкалне батерије (осим 16 06 03) 
16 06 05 остале батерије и акумулатори 
16 06 06* одвојено сакупљани електролити из батерија и акумулатора 
16 07 отпад од чишћења резервоара за транспорт и складиштење и од чишћења буради 

(осим 05 и 13) 
16 07 08* отпад који садржи уља 
16 07 09* отпад који садржи друге отпасне материје 
16 07 99 отпад који није спецификован на други начин 
16 08 истрошени катализатори 
16 08 01 истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, 

иридијум или платину (осим 16 08 07) 
16 08 02* истрошени катализатори који садрже опасне прелазне метале или једињења опасних 

прелазних метала 
16 08 03 истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала, а 

који нису спецификовани на други начин 
16 08 04 истрошени течни катализатори за каталитичко крековање (осим 16 08 07) 
16 08 05* истрошени катализатори који садрже фосфорну киселину 
16 08 06* истрошене течности коришћене као катализатори 
16 08 07* истрошени катализатори онечишћени опасним материјема 
16 09 оксиданси 
16 09 01* перманганати, нпр. калијум-перманганат 
16 09 02* хромати, нпр. калијум-хромат, калијум- или натријум-дихромат 
16 09 03* пероксиди, нпр. водоник-пероксид 
16 09 04* оксидирајуће материје које нису спецификоване на други начин 
16 10 течни отпад на бази воде намијењен за третман ван мјеста настанка 
16 10 01* течни отпад на бази воде који садржи опасне материје 
16 10 02 течни отпад на бази воде који није наведен под 16 10 01 
16 10 03* водени концентрати који садрже опасне материје 
16 10 04 водени концентрати који нису наведени под 16 10 03 
16 11 отпадне облоге и ватростални отпад 
16 11 01* облоге на бази угљеника и ватростални отпад из металуршких процеса који садржи опасне 

материје 
16 11 02 облоге на бази угљеника и ватростални отпад из металуршких процеса који није наведен 

под 16 11 01 
16 11 03* остале облоге и ватростални отпад из металуршких процеса који садрже опасне материје 
16 11 04 остале облоге и ватростални отпад из металуршких процеса који нису наведени под 

16 11 03 
16 11 05* облоге и ватростални отпад из неметалуршких процеса који садрже опасне материје 
16 11 06 облоге и ватростални отпад из неметалуршких процеса који нису наведени под 

16 11 05 
17 ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА ОБЈЕКАТА (УКЉУЧУЈУЋИ ИСКОПАНУ 

ЗЕМЉУ СА ОНЕЧИШЋЕНИХ/КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА) 
17 01 бетон, цигла, цријеп и керамика 
17 01 01 бетон 
17 01 02 опека/цигле 
17 01 03 цријеп/плочице и керамика 
17 01 06* мјешавине или одвојене фракције бетона, опеке/цигле, цријепа/плочица и керамике које 

садрже опасне материје 
17 01 07 мјешавине бетона, опеке/цигле, цријепа/плочица и керамике које нису наведене под 

17 01 06 
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17 02 дрво, стакло и пластика 
17 02 01 дрво 
17 02 02 стакло 
17 02 03 пластика 
17 02 04* стакло, пластика и дрво који садрже или су контаминирани опасним материјама 
17 03 мјешавине битумена, угљени катран и производи који садрже катран 
17 03 01* мјешавине битумена које садрже катран од угља 
17 03 02 мјешавине битумена које нису наведене под 17 03 01 
17 03 03* катран од угља и производи који садрже катран 
17 04 метали (укључујући њихове легуре) 
17 04 01 бакар, бронза, месинг 
17 04 02 алуминијум 
17 04 03 олово 
17 04 04 цинк 
17 04 05 жељезо и челик 
17 04 06 калај 
17 04 07 мијешани метали 
17 04 09* метални отпад контаминиран опасним материјама 
17 04 10* каблови који садрже уље, (угљени) катран и друге опасне материје 
17 04 11 каблови који нису наведени под 17 04 10 
17 05 земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камење и ископ 
17 05 03* земља и камење који садрже опасне материје 
17 05 04 земља и камење који нису наведени под 17 05 03 
17 05 05* земља ископана багером која садржи опасне материје 
17 05 06 земља ископана багером која није наведена под 17 05 05 
17 05 07* камен за пруге који садржи опасне материје 
17 05 08 камен за пруге који није наведен под 17 05 07 
17 06 изолациони материјали и грађевински материјали који садрже азбест 
17 06 01* изолациони материјали који садрже азбест 
17 06 03* остали изолациони материјали који се састоје од опасних материја или их садрже 
17 06 04 изолациони материјали који нису наведени под 17 06 01 и 17 06 03 
17 06 05* грађевински материјали који садрже азбест 
17 08 грађевински материјал на бази гипса 
17 08 01* грађевински материјал на бази гипса контаминиран опасним материјама 
17 08 02 грађевински материјал на бази гипса који није наведен под 17 08 01 
17 09 остали грађевински отпад и отпад од рушења 
17 09 01* грађевински отпад и отпад од рушења који садржи живу 
17 09 02* грађевински отпад и отпад од рушења који садржи полихлороване бифениле (PCB) (нпр. 

заптивачи који садже PCB, подне облоге на бази смоле које садрже PCB, непропусни 
прозорски елементи који садрже PCB и кондензатори који садрже PCB) 

17 09 03* остали грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући мијешани отпад) који садржи 
опасне материје 

17 09 04 мијешани грађевински отпад и отпад од рушења који није наведен под 17 09 01, 17 09 02 и 
17 09 03 

18 ОТПАД КОЈИ НАСТАЈЕ КОД ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И/ИЛИ 
СРОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА (искључујући отпад из кухиња и ресторана који не потиче из 

непосредне здравствене заштите) 
18 01 отпад од његе новорођенчади, дијагностике, лијечења или превенције болести 

код људи 
18 01 01 оштри предмети (осим 18 01 03) 
18 01 02 дијелови људског тијела и органи, врећице и конзерве крви (осим 18 01 03) 
18 01 03* отпад чије је сакупљање и одлагање подвргнуто специјалним захтјевима ради спречавања 

инфекције 
18 01 04 отпад чије сакупљање и одлагање није подвргнуто специјалним захтјевима ради 

спречавања инфекције (нпр. завоји, гипс, постељина, одјећа за једнократну употребу, 
платно, пелене...) 

18 01 06* хемикалије које се састоје од опасних материја или их садрже 
18 01 07 хемикалије које нису наведене под 18 01 06 
18 01 08* цитотоксици и цитостатици 
18 01 09 лијекови који нису наведени под 18 01 08 
18 01 10* амалгамски отпад из стоматолошке заштите 
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18 02 отпад од истраживања, дијагностике, лијечења или превенције болести код 
животиња 

18 02 01 оштри предмети (осим 18 02 02) 
18 02 02* остали отпад чије сакупљање и одлагање подлијеже специјалним захтјевима ради 

спречавања инфекције 
18 02 03 отпад чије сакупљање и одлагање не подлијеже специјалним захтјевима ради спречавања 

инфекције 
18 02 05* хемикалије које се састоје од опасних материја или их садрже 
18 02 06 хемикалије које нису наведене под 18 02 05 
18 02 07* цитотоксици и цитостатици 
18 02 08 лијекови који нису наведени под 18 02 07 
19 ОТПАД ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

ОТПАДНИХ ВОДА ВАН МЈЕСТА НАСТАНКА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И ИНДУСТРИЈСКУ 
УПОТРЕБУ 

19 01 отпад од спаљивања или пиролизе отпада 
19 01 02 жељезни материјали издвојени из шљаке 
19 01 05* филтер-колач од третмана гасова 
19 01 06* течни отпад на бази воде од обраде гаса и други водени отпад 
19 01 07* чврсти отпад од третмана гаса 
19 01 10* истрошени активни угаљ од третмана димног гаса 
19 01 11* пепео и шљака са дна који садрже опасне материје 
19 01 12 пепео и шљака са дна који нису наведени под 19 01 11 
19 01 13* лебдећи пепео који садржи опасне материје 
19 01 14 лебдећи пепео који није наведен под 19 01 13 
19 01 15* прашина из котлова која садржи опасне материје 
19 01 16 прашина из котлова која није наведена под 19 01 15 
19 01 17* отпад од пиролизе који садржи опасне материје 
19 01 18 отпад од пиролизе који није наведен под 19 01 17 
19 01 19 пијесак из флуидизованог слоја 
19 01 99 отпад који није спецификован на други начин 
19 02 отпад од физичко-хемијске обраде отпада (укључујући дехромирање, децијанизацију 

и неутрализацију) 
19 02 03 измијешани отпад састављен само од врста неопасног отпада 
19 02 04* измијешани отпад састављен од најмање једне врсте опасног отпада 
19 02 05* муљеви од физичко-хемијске обраде који садрже опасне материје 
19 02 06 муљеви од физичко-хемијске обраде који нису наведени под 19 02 05 
19 02 07* уља и концентрати из процеса сепарације 
19 02 08* течни запаљиви отпад који садржи опасне материје 
19 02 09* чврсти запаљиви отпад који садржи опасне материје 
19 02 10 запаљиви отпад који није наведен под 19 02 08 и 19 02 09 
19 02 11* остали отпад који садржи опасне материје 
19 02 99 отпад који није спецификован на други начин 
19 03 стабилизован/солидификовани отпад 
19 03 04* отпад означен као опасан, дијелом стабилизован 
19 03 05 стабилизовани отпад који није наведен под 19 03 04 
19 03 06* солидификовани отпад означен као опасан 
19 03 07 солидификовани отпад који није наведен под 19 03 06 
19 03 08* дјелимично стабилизована жива 
19 04 витрификовани (постакљени) отпад и отпад настао витрификацијом 
19 04 01 витрификовани (постакљен) отпад 
19 04 02* лебдећи пепео и остали отпад од обраде димних гасова 
19 04 03* невитрификована (непостакљена) чврста фаза 
19 04 04 течни отпад на бази воде од каљења витрификованог отпада 
19 05 отпад од аеробне обраде чврстог отпада 
19 05 01 некомпостирана фракција комуналног и сличног отпада 
19 05 02 некомпостирана фракција животињског и биљног отпада 
19 05 03 компост који не одговара спецификацији 
19 05 99 отпад који није спецификован на други начин 
19 06 отпад од анаеробне обраде отпада 
19 06 03 течност од анаеробне обраде комуналног отпада 
19 06 04 производ дигестије од анаеробног третмана комуналног отпада 
19 06 05 течност од анаеробног третмана животињског и биљног отпада 
19 06 06 производ дигестије од анаеробног третмана животињског и биљног отпада 
19 06 99 отпад који није спецификован на други начин 
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19 07 процједне воде са депонија 
19 07 02* процједне воде са депонија које садрже опасне материје 
19 07 03 процједне воде са депонија које нису наведене под 19 07 02 
19 08 отпад из уређаја за третман отпадних вода који није спецификован на други начин 
19 08 01 отпад од просијавања на ситима/решеткама 
19 08 02 отпад из пјесколова 
19 08 05 муљеви од третмана отпадних комуналних вода 
19 08 06* засићене или истрошене смоле из јонских измјењивача 
19 08 07* раствори и муљеви од регенерације јонских измјењивача 
19 08 08* отпад из мембранских система који садржи тешке метале 
19 08 09 смјесе масти и уља из сепаратора уље/вода које садрже само јестиво уље и масноће 
19 08 10* смјесе масти и уља из сепаратора уље/вода које нису наведене под 19 08 09 
19 08 11* муљеви из биолошке обраде индустријских отпадних вода који садрже опасне материје 
19 08 12 муљеви из биолошке обраде индустријских отпадних вода који нису наведени под 19 08 11 
19 08 13* муљеви из осталих третмана индустријских отпадних вода који садрже опасне материје 
19 08 14 муљеви из осталих третмана индустријских отпадних вода који нису наведени под 19 08 13 
19 08 99 отпад који није спецификован на други начин 
19 09 отпад од припреме воде за пиће или воде за индустријску употребу 
19 09 01 чврсти отпад из примарне филтрације и просијавања 
19 09 02 муљеви од бистрења вода 
19 09 03 муљеви од декарбонизације 
19 09 04 истрошени активни угаљ 
19 09 05 засићене или истрошене смоле јонских измјењивача 
19 09 06 раствори и муљеви од регенерације јонских измјењивача 
19 09 99 отпад који није спецификован на други начин 
19 10 отпад од уситњавања отпада који садржи метал 
19 10 01 отпад од жељеза и челика 
19 10 02 отпад од обојених метала 
19 10 03* лака фракција и прашина која садржи опасне материје 
19 10 04 лака фракција и прашина која није наведена под 19 10 03 
19 10 05* остале фракције које садрже опасне материје 
19 10 06 остале фракције које нису наведене под 19 10 05 
19 11 отпад од регенерације уља 
19 11 01* потрошене филтерске глине 
19 11 02* кисели катран 
19 11 03* течни отпад на бази воде 
19 11 04* отпад од пречишћавања горива базама 
19 11 05* муљеви од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка који садрже опасне материје 
19 11 06 муљеви од обраде отпадних вода на мјесту њиховог настанка који нису наведени под 

19 11 05 
19 11 07* отпад од пречишћавања димних гасова 
19 11 99 отпад који није спецификован на други начин 
19 12 отпад од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дробљења, збијања, 

палетирања/гранулације) који није спецификован на други начин 
19 12 01 папир и картон 
19 12 02 метали који садрже жељезо 
19 12 03 обојени метали 
19 12 04 пластика и гума 
19 12 05 стакло 
19 12 06* дрво које садржи опасне материје 
19 12 07 дрво које није наведено под 19 12 06 
19 12 08 текстил 
19 12 09 минерали (нпр. пијесак, камен) 
19 12 10 сагориви отпад (гориво добивено из отпада) 
19 12 11* остали отпад (укључујући мјешавине материјала) од механичке обраде отпада који садржи 

опасне материје 
19 12 12 остали отпад (укључујући мјешавине материјала) од механичке обраде отпада који није 

наведен под 19 12 11 
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19 13 отпад од ремедијације земљишта и подземних вода 
19 13 01* чврсти отпад од ремедијације земљишта који садржи опасне материје 
19 13 02 чврсти отпад од ремедијације земљишта који није наведен под 19 13 01 
19 13 03* муљеви од ремедијације земљишта који садрже опасне материје 
19 13 04 муљеви од ремедијације земље који нису наведени под 19 13 03 
19 13 05* муљеви настали при ремедијацији подземних вода који садрже опасне материје 
19 13 06 муљеви настали при ремедијацији подземних вода који нису наведени под 19 13 05 
19 13 07* течни отпад на бази воде и водени концентрати настали при ремедијацији подземних вода 

који садрже опасне материје 
19 13 08 течни отпад на бази воде и водени концентрати настали при ремедијацији подземних вода 

који нису наведени под 19 13 07 
20 КОМУНАЛНИ ОТПАД (ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТАВА И СЛИЧАН ОТПАД ИЗ ИНДУСТРИЈЕ, 

ТРГОВИНЕ И УСТАНОВА), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ 
20 01 одвојено сакупљене фракције (осим 15 01) 
20 01 01 папир и картон 
20 01 02 стакло 
20 01 08 биоразградиви отпад из кухиња и ресторана 
20 01 10 одјећа 
20 01 11 текстил 
20 01 13* растварачи 
20 01 14* киселине 
20 01 15* базе 
20 01 17* фотографске хемикалије 
20 01 19* пестициди 
20 01 21* флуоресцентне цијеви и други отпад који садржи живу 
20 01 23* одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике 
20 01 25 јестива уља и масти 
20 01 26* уља и масти који нису наведени под 20 01 25 
20 01 27* боје, мастила, љепила и смоле које садрже опасне материје 
20 01 28 боје, мастила, љепила и смоле које нису наведене под 20 01 27 
20 01 29* детерџенти који садрже опасне материје 
20 01 30 детерџенти који нису наведени под 20 01 29 
20 01 31* цитотоксици и цитостатици 
20 01 32 лијекови који нису наведени под 20 01 31 
20 01 33* батерије и акумулатори обухваћени под 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и несортиране 

батерије и акумулатори који садрже ове батерије 
20 01 34 батерије и акумулатори који нису наведени под 20 01 33 
20 01 35* одбачена електрична и електронска опрема која није наведена под 20 01 21 и 20 01 23 која 

садржи опасне компоненте 
20 01 36 одбачена електрична и електронска опрема која није наведена под 20 01 21, 20 01 23 и 

20 01 35 
20 01 37* дрво које садржи опасне материје 
20 01 38 дрво које није наведено под 20 01 37 
20 01 39 пластика 
20 01 40 метали 
20 01 41 отпад од чишћења димњака 
20 01 99 остале фракције/састојци који нису спецификовани на други начин 
20 02 отпад из вртова и паркова (укључујући отпад са гробља) 
20 02 01 биоразградиви отпад 
20 02 02 земља и камење 
20 02 03 остали отпад који није биоразградив 
20 03 остали комунални отпад 
20 03 01 мијешани комунални отпад 
20 03 02 отпад са тржница 
20 03 03 остаци од чишћења улица 
20 03 04 муљеви из септичких јама 
20 03 06 отпад од чишћења канализације 
20 03 07 кабасти отпад 
20 03 99 комунални отпад који није спецификован на други начин 

 


