
  ПРИЛОГ 
 

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

02 02 отпади од припреме и обраде меса, рибе и друге хране животињског порекла 
02 02 03 материјали неподобни за потрошњу или обраду 
02 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 

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

03 01 отпади од прераде дрвета и производње панела и намештаја 

03 01 05 пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 
03 01 04 

03 03 отпади од производње и прераде пулпе, папира и картона 
03 03 99 отпади који нису другачије специфицирани 

05 ОТПАДИ ОД РАФИНИСАЊА НАФТЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊА ПРИРОДНОГ ГАСА И ПИРОЛИТИЧКОГ 
ТРЕТМАНА УГЉА 

05 01  отпади од рафинације нафте 
05 01 02* муљеви од десалинације 
05 01 03* муљеви са дна резервоара 
05 01 04* кисело-базни муљеви 
05 01 05* мрље истекле нафте 
05 01 06* зауљени муљеви од поступака одржавања погона и опреме 
05 01 07* кисели катран 
05 01 08* остали катран 
05 01 09* муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце 
05 01 10 муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 05 01 09 
05 01 11* отпади од пречишћавања горива базама 
05 01 12* уља која садрже киселине 
05 01 13 муљеви од воде из котла 
05 01 14 отпади из расхладних колона 
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05 01 15* утрошене филтерске глине 
05 01 16 отпади који садрже сумпор из десулфуризације нафте 
05 01 17 битумен 
05 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 
05 06  отпади од пиролитичког третмана угља 
05 06 01* кисели катран 
05 06 03* остали катран 
05 06 04 отпад из колона за хлађење 
05 06 99 отпади који нису другачије специфицирани 
05 07  отпади од пречишћавања природног гаса и транспорта 
05 07 02 отпади који садрже сумпор 
05 07 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА 
06 01 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 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 отпади који нису другачије специфицирани 
06 02 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 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 отпади који нису другачије специфицирани 
06 03 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе соли и раствора соли и оксида метала 
06 03 11* чврсте соли и раствори који садрже цијаниде 



3 
 

06 03 13* чврсте соли и раствори који садрже тешке метале 
06 03 14 чврсте соли и раствори другачији од оних наведених у 06 03 11 и 06 03 13 
06 03 15* оксиди метала који садрже тешке метале 
06 03 16 оксиди метала другачији од оних наведених у 06 03 15 
06 03 99 отпади који нису другачије специфицирани 
06 04 отпади који садрже метале који нису наведени у 06 03 
06 04 04* отпади који садрже живу 
06 04 99 отпади који нису другачије специфицирани 
06 05  муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања 
06 05 02* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце 
06 05 03 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 06 05 02 

06 06 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе хемикалија које садрже сумпор, хемијских 
процеса са сумпором и процеса одсумпоравања  

06 06 03 отпади који садрже сулфиде другачије од оних наведених у 06 06 02 
06 06 99 отпади који нису другачије специфицирани 
06 07 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе халогена и хемијских процеса са халогенима 
06 07 03* муљ баријум сулфата који садржи живу 
06 07 99 отпади који нису другачије специфицирани 
06 08 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе силицијума и деривата силицијума 
06 08 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 09 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе хемикалија које садрже фосфор и хемијских 
процеса са применом фосфора 

06 09 02 фосфорна шљака 
06 09 04 отпади од реакција са калцијумом другачији од оних наведених у 06 09 03 
06 09 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 10 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе хемикалија које садрже азот, хемијских процеса 
са азотом и производње ђубрива 

06 10 99 отпади који нису другачије специфицирани 
06 11 отпади од производње неорганских пигмената и непрозирних материја 
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06 11 01 отпади од реакција са калцијумом из производње титан-диоксида 
06 11 99 отпади који нису другачије специфицирани 
06 13  отпади од неорганских хемијских процеса који нису другачије специфицирани 
06 13 02* потрошени активни угаљ (осим 06 07 02) 
06 13 03 угљенa чађ  

07 ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА 
07 01 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе основних органских хемикалија 
07 01 01* течности за прање на бази воде и матичне течности 
07 01 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 01 08* остали талози и остаци од реакција 
07 01 11* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце 
07 01 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 01 11 
07 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 
07 02 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, синтетичке гуме и синтетичких влакана 
07 02 01* течности за прање на бази воде и матичне течности 
07 02 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 02 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 02 08* остали талози и остаци од реакција 
07 02 11* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце 
07 02 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 02 11 
07 02 13 отпадна пластика 
07 02 14* отпади од адитива који садрже опасне супстанце 
07 02 15 отпади од адитива другачији од оних наведених у 07 02 14 
07 03  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских боја и пигмената (осим 06 11) 
07 03 11* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце 
07 03 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 03 11 

07 04  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских пестицида (осим 02 01 08 и 02 01 09), 
средстава за заштиту дрвета (осим 03 02) и других биоцида 

07 04 11* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце 
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07 04 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 04 11 
07 05  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе фармацеутских препарата 
07 05 11* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце 
07 05 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 05 11 

07 06 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе масти, масноћа, сапуна, детерџената, 
дезинфекционих и козметичких средстава 

07 06 01* течности за прање на бази воде и матичне течности 
07 06 03* органски халогеновани растварачи, течности u1079 за прање и матичне течности 
07 06 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 06 07* халогеновани талози и остаци од реакција 
07 06 08* остали талози и остаци од реакција 
07 06 09* халогеновани филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти 
07 06 10* остали филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти 
07 06 11* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце 
07 06 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 06 11 
07 06 99 отпади који нису другачије специфицирани 

07 07  
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе финих хемикалија и хемијских производа који 
нису другачије специфицирани 

07 07 11* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце 
07 07 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 07 11 

08 
ОТПАДИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДЕВАЊА И УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА (БОЈЕ, ЛАКОВИ 
И СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), ЛЕПКОВИ, ЗАПТИВАЧИ И ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ 

08 01 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе и уклањања боја и лакова 
08 01 11* отпадна боја и лак који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце 
08 01 13* муљеви од боје или лака који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце 
08 01 15* муљеви на бази воде које садрже боју или лак на бази органских растварача или других или других опасних супстанци 
08 01 16 муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 15 
08 01 17* отпади од уклањања боје или лака који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце 
08 01 19* водене суспензије које садрже боју или лак на бази органских растварача или других опасних супстанци 
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08 01 21* отпад од течности за уклањање боје или лака 
08 03 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе штампарског мастила 
08 03 19* диспергована уља 

08 04 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе лепкова и заптивача (укључујући и водоотпорне 
производе) 

08 04 09* отпадни лепкови и заптивачи који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце 
08 04 10 отпадни лепкови и заптивачи (ДООН) 08 04 09 
08 04 11* муљеви од лепкова и заптивача који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце 
08 04 12 муљеви од лепкова и заптивача другачији од оних наведених у 08 04 11 
08 04 13* муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче који садрже органске раствараче или друге ОС 
08 04 14 муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче другачији од оних наведених у 0804 13 
08 04 15* течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче који садрже органске раствараче или друге ОС 
08 04 16 течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче (ДООН) у 08 04 15 
08 04 17* уље од дестилације смола 
08 04 99 отпади који нису другачије специфицирани 

09 ОТПАДИ ИЗ ФОТОГРАФСКЕ ИНДУСТРИЈЕ 
09 01 отпади из фотографске индустрије 
09 01 03* раствори развијача на бази растварача 

10 ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА 
10 01 отпади из енергана и других постројења за сагоревање (осим 19) 
10 01 01 пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 1001 04) 
10 01 02 летећи пепео од угља 
10 01 03 летећи пепео тресета и сировог дрвета 
10 01 04* летећи пепео од сагоревања нафте и прашина из котла 
10 01 05 чврсти отпади на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса 
10 01 07 муљеви на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса 
10 01 09* сумпорна киселина 
10 01 13* летећи пепео од емулгованих угљоводоника употребљених као гориво 
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10 01 14* шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања, која садржи опасне супстанце 
10 01 15 шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од оних наведених у 10 01 14 
10 01 16* летећи пепео из процеса ко-спаљивања који садржи опасне супстанце 
10 01 17 летећи пепео из процеса коспаљивања другач. од оног наведеног у 10 01 16 
10 01 18* отпади из пречишћавања гаса који садрже опасне супстанце 
10 01 19 отпади из пречишћавања гаса другачији од оних наведених у 10 01 05, 1001 07, 10 01 18 
10 01 20* муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце 
10 01 21 муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 10 01 20 
10 01 22* муљеви на бази воде од чишћења котла који садрже опасне супстанце 
10 01 23 муљеви на бази воде од чишћења котла другачији од оних наведених у 10 01 22 
10 01 24 пескови из флуидизованог слоја 
10 01 25 отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угаљ 
10 01 26 отпади из третмана расхладне воде 
10 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 
10 12  отпади из производње керамичких производа, цигли, плочица и производа за грађевинарство 
10 12 01 отпадна припремна мешавина пре термичког третмана 
10 12 03 чврсте честице и прашина 
10 12 05 муљеви и филтер – колачи (погаче) из третмана гаса 
10 12 06 одбачени калупи 
10 12 08 отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после термичког третмана) 
10 12 10 чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 12 09 
10 12 12 отпади из процеса глазирања другачији од оних наведених у 10 12 11 
10 12 13 муљ из третмана отпадне воде на месту настајања 
10 12 99 отпади који нису другачије специфицирани 
10 13  отпади из производње цемента, креча и гипса и предмета и производа који се од њих производе 
10 13 01 отпадна припремна мешавина пре термичког третмана 
10 13 04 отпади од калцинације и хидратације креча 
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10 13 06 чврсте честице и прашина (изузев 10 13 12 и 10 13 13) 
10 13 07 муљеви и филтер – колачи (погаче) из третмана гаса 
10 13 09* отпади из производње азбест цемента који садрже азбест 
10 13 10 отпади из производње азбест цемента другачији од оних наведених у 10 13 09 
10 13 11 отпади из композитних материјала на бази цемента другачији од оних наведених у 10 13 09 и 10 13 10 
10 13 12* чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце 
10 13 13 чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 13 12 
10 13 14 отпадни бетон и муљ од бетона 
10 13 99 отпади који нису другачије специфицирани 

11 
ОТПАДИ ОД ХЕМИЈСКОГ ТРЕТМАНА ПОВРШИНЕ И ЗАШТИТЕ МЕТАЛА И ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛА; 
ХИДРОМЕТАЛУРГИЈА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА 

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

11 01 99 муљеви и филтер – колачи (погаче) који садрже опасне супстанце 

12 
ОТПАДИ ОД ОБЛИКОВАЊА И ФИЗИЧКЕ И МЕХАНИЧКЕ ПОВРШИНСКЕ ОБРАДЕ МЕТАЛА И 
ПЛАСТИКЕ 

12 01 отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике 
12 01 01 стругање и обрада ферометала 
12 01 02 прашина и честице ферометала 
12 01 03 стругање и обрада обојених метала 
12 01 04 прашина и честице обојених метала 
12 01 05 обрада пластике 
12 01 07* минерална машинска уља која не садрже халогене (изузев емулзија и раствора) 
12 01 08* машинске емулзије и раствори које садрже халогене 
12 01 09* машинске емулзије и раствори које не садрже халогене 
12 01 10* синтетичка машинска уља 
12 01 12* потрошени восак и масти 
12 01 13 отпади од заваривања 
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12 01 14* машински муљеви који садрже опасне супстанце 
12 01 16* отпади од горивих материјала који садржи опасне супстанце 
12 01 17 отпади од горивих материјала другачији од оног наведеног у 12 01 16 
12 01 18* метални муљеви (од млевења, брушења и оштрења) који садржи уље 
12 01 19* одмах биоразградиво машинско уље 
12 01 21 потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20 
12 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 
12 03 отпади из процеса одмашћивања водом и паром (изузев 11) 
12 03 01* течности за прање на бази воде 
12 03 02* 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 отпадна хидраулична уља 
13 01 05* нехлороване емулзије 
13 01 09* минерална хлорована хидраулична уља 
13 01 10* минерална нехлорована хидраулична уља 
13 01 11* синтетичка хидраулична уља 
13 01 12* одмах биоразградива хидраулична уља 
13 01 13* остала хидраулична уља 
13 02 отпадна моторна уља, уља за мењаче и подмазивање 
13 02 05* минерална нехлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање 
13 02 06* синтетичка моторна уља, уља за мењаче и подмазивање 
13 02 07* одмах биоразградива моторна уља, уља за мењаче и подмазивање 
13 02 08* остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање 
13 03 отпадна уља за изолацију и пренос топлоте 
13 03 01* уља за изолацију и пренос топлоте која садрже PCB 
13 03 07* минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте 
13 03 08* синтетичка уља за изолацију и пренос топлоте 
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13 03 09* одмах биоразградива уља за изолацију и пренос топлоте 
13 03 10* остала уља за изолацију и пренос топлоте 
13 04  бродска уља  
13 04 01* уља са дна бродова из речне пловидбе 
13 04 02* уља са дна бродова из канализације на пристаништу 
13 04 03* уља са дна бродова из остале врсте пловидбе 
13 05 садржај сепаратора уље/ вода 
13 05 01* чврсте материје из песколова и сепаратора уље/вода 
13 05 02* муљеви из сепаратора уље/ вода 
13 05 03* муљеви од хватача уља 
13 05 06* уља из сепаратора уље/ вода 
13 05 07* зауљена вода из сепаратора уље/ вода 
13 05 08* мешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода 
13 07 отпади од течних горива 
13 07 01* погонско гориво и дизел 
13 07 02* бензин 
13 07 03* остала горива (укључујући мешавине) 
13 08 отпадна уља која нису другачије специфицирана 
13 08 01* муљеви или емулзије од десалинације 
13 08 02* остале емулзије 
13 08 99* отпади који нису другачије специфицирани 

14 ОТПАДНИ ОРГАНСКИ РАСТВАРАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ХЛАЂЕЊЕ И ПОТИСНИ ГАСОВИ (ОСИМ 07 И 08) 
14 06 отпадни органски растварачи, средства за хлађење и потисни гасовизи пене/аеросола 
14 06 03* остали растварачи и смеше растварача 
14 06 05* муљеви или чврсти отпади које садрже остале раствараче 

15 
ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И 
ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНО 

15 01  амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду) 
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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 композитна амбалажа 
15 01 06 мешана амбалажа 
15 01 07 стаклена амбалажа 
15 01 09 текстилна амбалажа 
15 01 10* амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама 

15 01 11* 
метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр. азбест), укључујући и празне боце под 
притиском 

15 02 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа 

15 02 02* 
апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије специфицирани), крпе за 
брисање, заштитна одећа, који су контаминирани ОС 

16 ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ  

16 01  
отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и отпади настали демонтажом 
отпадних возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08) 

16 01 03 отпадне гуме 
16 01 06 отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте 
16 01 07* филтери за уље 
16 03 компоненте изван спецификације и некоришћени производи 
16 03 03* неоргански отпади који садрже опасне супстанце 
16 03 04 неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03 
16 03 05* органски отпади који садрже опасне супстанце 
16 03 06 органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05 
16 05 гасови у боцама под притиском и одбачене хемикалије 
16 05 05 гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 05 04 
16 05 06* лабораторијске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце, укључујући смеше лабораторијских 
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16 05 07* одбачене неорганске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце 
16 05 08* одбачене органске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце 
16 05 09 одбачене хемикалије другачије од оних наведених у 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08 
16 07  отпади из резервоара за транспорт и складиштење и отпад од чишћења буради (изузев 05 и 13) 
16 07 08* отпади који садрже уље 
16 07 09* отпади који садрже остале опасне супстанце 
16 07 99 отпади који нису другачије специфицирани 
16 08 истрошени катализатори 
16 08 04 истрошени течни катализатори за каталитички крекинг (изузев 16 08 07) 
16 08 05* истрошени катализатори који садрже фосфорну киселину 
16 08 06* истрошене течности употребљене као катализатори 
16 08 07* истрошени катализатори контаминирани опасним супстанцама 
16 10 течни отпади на бази воде намењени третману ван места настајања 
16 10 01* течни отпади на бази воде који садрже опасне супстанце 
16 11 отпадне облоге и ватростални материјали 
16 11 02 облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршкихпроцеса (ДООН) у 16 11 01 
16 11 04 остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса х у 16 11 03 
16 11 06 облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса (ДООН). у 16 11 05 

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

17 01 бетон, цигле, цреп и керамика  
17 01 01 бетон 
17 01 02 цигле 
17 01 03 цреп и керамика 
17 01 06* мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика који садрже опасне супстанце 
17 01 07 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 дрво 
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17 02 02 стакло 
17 02 03 пластика 
17 02 04* стакло, пластика и дрво који садрже или су контаминирани опасним супстанцама 
17 03  битуминозне мешавине, катран и катрански производи 
17 03 01* битуминозне мешавине које садрже катран од угља 
17 03 02 битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01 
17 03 03* катран од угља и катрански производи 
17 04  метали (укључујући и њихове легуре) 
17 04 01 бакар, бронза, месинг 
17 04 02 алуминијум 
17 04 03 олово 
17 04 04 цинк 
17 04 05 гвожђе и челик 
17 04 06 калај 
17 04 07 мешани метали 
17 04 09*   отпад од метала контаминиран опасним супстанцама 
17 04 10*     каблови који садрже уље, катран од угља и друге опасне супстанце 
17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 
17 05  земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камен и ископ 
17 05 03* земља и камен који садрже опасне супстанце 
17 05 04 земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03 
17 05 05* ископ који садржи опасне супстанце 
17 05 06 ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 
17 05 07* отпад који спада са гусеница који садржи опасне супстанце 
17 05 08 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 03* остали изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне супстанце 
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17 06 04 изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03 
17 08 грађевински материјал на бази гипса 
17 08 01* грађевински материјал на бази гипса контаминирани опасним супстанцама 
17 09  остали отпади од грађења и рушења 
17 09 01* отпади од грађења и рушења који садрже живу 
17 09 03* остали отпади од грађења и рушења (укључујући мешане отпаде) који садрже опасне супстанце 
17 09 04 мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03 

18 
ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА ВАН 
МЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ 

18 01 Отпади из породилишта, дијагностике, третмана или превенције болести људи 
18 01 06* хемикалије које се састоје од или садрже опасне супстанце 

19 
ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА ВАН 
МЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ 

19 08  отпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије специфицирани 
19 08 01 отпад од механичког раздвајања на решеткама 
19 08 02 отпад са пешчаног филтра 
19 08 05 муљеви од третмана урбаних отпадних вода 
19 08 06* засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле 
19 08 07* раствори и муљеви из регенерације јоноизмењивача 
19 08 08* отпад са мембранског система који садржи тешке метале 
19 08 09 смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже само јестива уља и масноће 
19 08 10* смеше масти и уља из сепарације уље/вода другачије од оних наведених у 19 08 09 
19 08 11* муљеви који садрже опасне супстанце из биолошког третмана индустријске отпадне воде 
19 08 12 муљеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 11 
19 08 13* муљеви који садрже опасне супстанце из осталих третмана индустријске отпадне воде 
19 08 14 муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 13 
19 08 99 отпади који нису другачије специфицирани 
19 09  отпади од припреме воде за људску потрошњу или коришћење у индустрији   
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19 09 01 чврсти отпад из примарне филтрације механичког раздвајања на решеткама 
19 09 02 муљеви од бистрења воде 
19 09 03 муљеви од декарбонизације воде 
19 09 04 истрошени активни угаљ 
19 09 05 засићене или истрошене јоноизмењивачке смоле 
19 09 06 раствори и муљеви од регенерације јоноизмењивача 
19 10 отпади од ситњења отпада који садрже метал 
19 10 04 лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03 
19 11 отпади из регенерације уља 
19 11 02* кисели катрани 
19 11 06 муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 19 11 05 
19 11 99 отпади који нису другачије специфицирани 

19 12 
отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дроблјења, компактирања и палетизовања) који нису 
другачије специфицирани 

19 12 06* дрво које садржи опасне супстанце 
19 12 11* други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада који садрже опасне супстанце 
19 13 отпади од ремедијације земљишта и подземних вода 
19 13 01* чврсти отпади од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце 
19 13 02 чврсти отпади од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у 19 13 01 
19 13 03* муљеви од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце 
19 13 04 муљеви од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у 19 13 03 
19 13 06 муљеви од ремедијације подземних вода другачији од оних наведених у 19 13 05 

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

20 01  одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 
20 01 01 папир и картон 
20 01 02 стакло 
20 01 08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана 
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20 01 10 одећа 
20 01 11 текстил 
20 01 41 отпади од чишћења димњака 
20 02  отпади из вртова и паркова (укључујући и отпад са гробља) 
20 02 01 биодеградабилни отпад 
20 02 02 земља и камен 
20 02 03 остали небиодеградабилни отпад 
20 03  остали комунални отпади 
20 03 01 мешани комунални отпад 
20 03 07 кабасти отпад 

 

 

* Сваки отпад означен звездицом сматра се опасним отпадом. 

 


