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2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца 
ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, 
као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же озна чи ти пре ма 
раз ли чи тим про це си ма про из вод ње у ко ји ма на ста је, и то: пре ма 
08 (от па ди од ко ри шће ња бо ја), или 11 (нео р ган ски от па ди ко ји 
са др же ме та ле из про це са трет ма на ме та ла и бо је ња ме та ла) или 
12 (от па ди из про це са об ли ко ва ња и по вр шин ске об ра де ме та ла), 
у за ви сно сти од ре до сле да по сту па ка од ре ђи ва ња, од но сно иден-
ти фи ка ци је;

3) ако се не мо же од ре ди ти од го ва ра ју ћа озна ка от па да у гру-
па ма 01 до 12, или 17 до 20, раз ма тра ју се гру пе 13, 14 и 15 за 
иден ти фи ка ци ју от па да; 

4) ако се не мо же при ме ни ти ни јед на озна ка от па да у прет ход-
но на ве де ним гру па ма от пад се мо ра иден ти фи ко ва ти у гру пи 16;

5) ако се от пад не иден ти фи ку је у гру пи 16, ко ри сти се озна ка 
99 (от пад ко ји ни је дру га чи је спе ци фи ци ран) пре ма гру пи ко ја се 
од но си на ак тив ност иден ти фи ко ва ну као из вор на ста ја ња от па да.  

ИН ДЕКС

01  
От ПА ДИ КО јИ НА СтА јУ У ИС тРА жИ ВА њИ МА, ИС КО ПА ВА њИ
МА ИЗ РУД НИ КА ИЛИ КА МЕ НО ЛО МА, И фИ ЗИЧ КОМ И хЕ МИј
СКОМ тРЕт МА НУ МИ НЕ РА ЛА 

02 От ПА ДИ ИЗ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ, хОР тИ КУЛ тУ РЕ, АКВА КУЛ тУ РЕ, 
ШУ МАР СтВА, ЛО ВА И РИ БО ЛО ВА, ПРИ ПРЕ МЕ И ПРЕ РА ДЕ хРА НЕ

03 От ПА ДИ ОД ПРЕ РА ДЕ ДР ВЕ тА И ПРО ИЗ ВОД њЕ ПА ПИ РА, КАР тО
НА, ПУЛ ПЕ, ПА НЕ ЛА И НА МЕ ШтА јА 

04 От ПА ДИ ИЗ КО жНЕ, КР ЗНАР СКЕ И тЕК СтИЛ НЕ ИН ДУ СтРИ јЕ

05 От ПА ДИ ОД РА фИ НИ СА њА НАф тЕ, ПРЕ ЧИ ШћА ВА њА ПРИ РОД
НОг гА СА И ПИ РО ЛИ тИЧ КОг тРЕт МА НА УгЉА 

06 От ПА ДИ ОД НЕО Р гАН СКЕ хЕ МИј СКЕ ПРЕ РА ДЕ
07 От ПА ДИ ОД ОР гАН СКЕ хЕ МИј СКЕ ПРЕ РА ДЕ

08 
От ПА ДИ ОД ПРО ИЗ ВОД њЕ, фОР МУ ЛА цИ јЕ, СНАБ ДЕ ВА њА И 
УПО тРЕ БЕ ПРЕ МА ЗА (БО јЕ, ЛА КО ВИ И СтА КЛЕ НЕ гЛА ЗУ РЕ), 
ЛЕП КО ВИ, ЗАП тИ ВА ЧИ И ШтАМ ПАР СКЕ БО јЕ

09 От ПА ДИ ИЗ фО тО гРАф СКЕ ИН ДУ СтРИ јЕ
10 От ПА ДИ ИЗ тЕР МИЧ КИх ПРО цЕ СА

11 
От ПА ДИ ОД хЕ МИј СКОг тРЕт МА НА ПО ВР ШИ НЕ И ЗА ШтИ тЕ 
МЕ тА ЛА И ДРУ гИх МА тЕ РИ јА ЛА; хИ ДРО МЕ тА ЛУР гИ јА ОБО јЕ
НИх МЕ тА ЛА

12 От ПА ДИ ОД ОБ ЛИ КО ВА њА И фИ ЗИЧ КЕ И МЕ хА НИЧ КЕ ПО ВР
ШИН СКЕ ОБ РА ДЕ МЕ тА ЛА И ПЛА СтИ КЕ

13 От ПА ДИ ОД УЉА И ОСтА тА КА тЕЧ НИх гО РИ ВА (ОСИМ јЕ СтИ
ВИх УЉА И ОНИх У ПО гЛА ВЉИ МА 05, 12 И 19)

14 От ПАД НИ ОР гАН СКИ РАС тВА РА ЧИ, СРЕД СтВА ЗА хЛА ђЕ њЕ И 
ПО тИ СНИ гА СО ВИ (ОСИМ 07 И 08)

15 
От ПАД ОД АМ БА ЛА жЕ, АП СОР БЕН тИ, КР ПЕ ЗА БРИ СА њЕ, фИЛ
тЕР СКИ МА тЕ РИ јА ЛИ И ЗА ШтИт НЕ тКА НИ НЕ, АКО НИ јЕ ДРУ
гА ЧИ јЕ СПЕ цИ фИ цИ РА НО

16 От ПА ДИ КО јИ НИ СУ ДРУ гА ЧИ јЕ СПЕ цИ фИ цИ РА НИ У КА тА ЛО гУ 

17 гРА ђЕ ВИН СКИ От ПАД И От ПАД ОД РУ ШЕ њА (УКЉУ ЧУ јУ ћИ И 
ИС КО ПА НУ ЗЕ МЉУ СА КОН тА МИ НИ РА НИх ЛО КА цИ јА)

18 

От ПА ДИ ОД ЗДРАВ СтВЕ НЕ ЗА ШтИ тЕ ЉУ ДИ И жИ ВО тИ њА И/
ИЛИ С тИМ ПО ВЕ ЗА НОг ИС тРА жИ ВА њА (ИС КЉУ ЧУ јУ ћИ От
ПАД ИЗ КУ хИ њА И РЕ СтО РА НА КО јИ НЕ ДО ЛА ЗИ ОД НЕ ПО СРЕД
НЕ ЗДРАВ СтВЕ НЕ ЗА ШтИ тЕ)

19 
От ПА ДИ ИЗ ПО СтРО јЕ њА ЗА ОБ РА ДУ От ПА ДА, ПО гО НА ЗА тРЕт
МАН От ПАД НИх ВО ДА ВАН МЕ СтА НА СтА јА њА И ПРИ ПРЕ МУ ВО
ДЕ ЗА ЉУД СКУ ПО тРО ШњУ И КО РИ ШћЕ њЕ У ИН ДУ СтРИ јИ

20 
КО МУ НАЛ НИ От ПА ДИ (КУћ НИ От ПАД И СЛИЧ НИ КО МЕР цИ
јАЛ НИ И ИН ДУ СтРИј СКИ От ПА ДИ), УКЉУ ЧУ јУ ћИ ОДВО јЕ НО 
СА КУ ПЉЕ НЕ фРАК цИ јЕ

01 
От ПА ДИ КО јИ НА СтА јУ У ИС тРА жИ ВА њИ МА, ИС КО ПА ВА
њИ МА ИЗ РУД НИ КА ИЛИ КА МЕ НО ЛО МА, И фИ ЗИЧ КОМ И 
хЕ МИј СКОМ тРЕт МА НУ МИ НЕ РА ЛА 

01 01 от па ди од ис ко па ва ња ми не ра ла
01 01 01 от па ди од ис ко па ва ња ми не ра ла за цр ну ме та лур ги ју
01 01 02 от па ди од ис ко па ва ња ми не ра ла за обо је ну ме та лур ги ју
01 03 от па ди од фи зич ке и хе миј ске об ра де ми не ра ла за цр ну ме та лур ги ју
01 03 04* ја ло ви не из пре ра де сул фид не ру де ко је ства ра ју ки се ли ну
01 03 05* дру ге ја ло ви не ко је са др же опа сне суп стан це
01 03 06 ја ло ви не дру га чи је од оних на ве де них у 01 03 04 и 01 03 05

01 03 07* оста ли от па ди из фи зич ког и хе миј ског трет ма на ми не ра ла за цр ну ме-
та лур ги ју ко ји са др же опа сне суп стан це

01 03 08 пра шња ви и пра шка сти от па ди дру га чи ји од оних на ве де них у 01 03 07

01 03 09 цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног 
у 01 03 07

01 03 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

01 04 от па ди из фи зич ке и хе миј ске об ра де ми не ра ла за обо је ну ме та лур
ги ју

01 04 07* от па ди из фи зич ке и хе миј ске об ра де ми не ра ла за обо је ну ме та лур ги ју 
ко ји са др же опа сне суп стан це

01 04 08 от пад ни шљу нак и дро бље ни ка мен дру га чи ји од оних на ве де них у 01 
04 07

01 04 09 от пад ни пе сак и гли не
01 04 10 пра шња ви пра шка сти от па ди дру га чи ји од оних на ве де них у 01 04 07

01 04 11 от па ди од пре ра де по та ше и ка ме не со ли дру га чи ји од оних на ве де них 
у 01 04 07

01 04 12 оста ци и дру ги от па ди од пра ња и чи шће ња ми не ра ла дру га чи ји од 
оних на ве де них у 01 04 07 и 01 04 11 

01 04 13 от па ди од се че ња и об ра де ка ме на дру га чи ји од оних на ве де них у 01 04 07
01 04 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни 
01 05 му ље ви на ста ли бу ше њем и дру ги от па ди од бу ше ња
01 05 04 му ље ви и от па ди од бу ше ња за из во ри шта пит ке во де
01 05 05* му ље ви и от па ди од бу ше ња ко ји са др же наф ту 

01 05 06* му ље ви од бу ше ња и дру ги от па ди од бу ше ња ко ји са др же опа сне суп-
стан це

01 05 07 му ље ви од бу ше ња и от па ди ко ји са др же ба рит дру га чи ји од оних на ве-
де них у  01 05 05 и 01 05 06

01 05 08 му ље ви од бу ше ња и от па ди ко ји са др же хло ри де дру га чи ји од оних на-
ве де них у 01 05 05 и 01 05 06

01 05 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

02 
От ПА ДИ ИЗ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ, хОР тИ КУЛ тУ РЕ, АКВА КУЛ
тУ РЕ, ШУ МАР СтВА, ЛО ВА И РИ БО ЛО ВА, ПРИ ПРЕ МЕ И ПРЕ
РА ДЕ хРА НЕ

02 01 От па ди из по љо при вре де, хор ти кул ту ре, аква кул ту ре, шу мар ства, 
ло ва и ри бо ло ва

02 01 01 му ље ви од пра ња и чи шће ња
02 01 02 от пад од жи во тињ ског тки ва
02 01 03 от пад од биљ ног тки ва
02 01 04 от пад на пла сти ка (ис кљу чу ју ћи ам ба ла жу)

02 01 06 жи во тињ ски фе цес, урин и ђу бри во (укљу чу ју ћи и от пад ну сла му), теч-
ни от пад, са ку пљен одво је но и тре ти ран ван ме ста на ста ја ња

02 01 07 от па ди из шу мар ства
02 01 08* агро хе миј ски от пад ко ји са др жи опа сне суп стан це
02 01 09 агро хе миј ски от пад дру га чи ји од оног на ве де ног у 02 01 08
02 01 10 от пад од ме та ла
02 01 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

02 02 от па ди од при пре ме и об ра де ме са, ри бе и дру ге хра не жи во тињ ског 
по ре кла

02 02 01 му ље ви од пра ња и чи шће ња
02 02 02 от пад од жи во тињ ског тки ва
02 02 03 ма те ри ја ли не по доб ни за по тро шњу или об ра ду
02 02 04 му ље ви од трет ма на теч ног от па да на ме сту на ста ја ња
02 02 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

02 03 

от па ди од при пре ме и пре ра де во ћа, по вр ћа, жи та ри ца, је сти вих 
уља, ка каа, ка фе, ча ја и ду ва на; про из вод ње кон зер ви са не хра не; 
пре ра де ду ва на; про из вод ње ква сца и екс трак та ква сца; при пре ме 
и фер мен та ци је ме ла се   

02 03 01 му ље ви од пра ња, чи шће ња, љу ште ња, цен три фу ги ра ња и се па ра ци је
02 03 02 от па ди од кон зер ван са
02 03 03 от па ди од екс трак ци је рас тва ра чи ма
02 03 04 ма те ри ја ли не по доб ни за по тро шњу или об ра ду
02 03 05 му ље ви од трет ма на теч ног от па да на ме сту на ста ја ња
02 03 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
02 04 от па ди од пре ра де ше ће ра
02 04 01 зе мља од чи шће ња и пра ња ше ћер не ре пе
02 04 02 кал ци јум кар бо нат ван спе ци фи ка ци је
02 04 03 му ље ви од трет ма на теч ног от па да на ме сту на ста ја ња
02 04 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
02 05 от па ди од ин ду стри је млеч них про из во да
02 05 01 ма те ри ја ли не по доб ни за по тро шњу или об ра ду
02 05 02 му ље ви од трет ма на теч ног от па да на ме сту на ста ја ња
02 05 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
02 06 от па ди од ин ду стри је пе ци ва и кон ди тор ске ин ду стри је
02 06 01 ма те ри ја ли не по доб ни за по тро шњу или об ра ду
02 06 02 от па ди од кон зер ван са
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02 06 03 му ље ви од трет ма на теч ног от па да на ме сту на ста ја ња 
02 06 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

02 07 от па ди од про из вод ње ал ко хол них и без ал ко хол них на пи та ка (из у
зев ка фе, ча ја и ка каа)

02 07 01 от па ди од пра ња, чи шће ња и ме ха нич ког трет ма на си ро вог ма те ри ја ла
02 07 02 от па ди од де сти ла ци је ал ко хо ла
02 07 03 от па ди од хе миј ског трет ма на
02 07 04 ма те ри ја ли не по доб ни за по тро шњу или об ра ду
02 07 05 му ље ви од трет ма на теч ног от па да на ме сту на ста ја ња
02 07 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

03 От ПА ДИ ОД ПРЕ РА ДЕ ДР ВЕ тА И ПРО ИЗ ВОД њЕ ПА ПИ РА, 
КАР тО НА, ПУЛ ПЕ, ПА НЕ ЛА И НА МЕ ШтА јА 

03 01 от па ди од пре ра де др ве та и про из вод ње па не ла и на ме шта ја
03 01 01 от пад на ко ра и плу та

03 01 04* пи ље ви не, ивер је, стру го ти не, др во, иве ри ца и фур нир ко ји са др же опа-
сне суп стан це

03 01 05 пи ље ви не, ивер је, стру го ти не, др во, иве ри ца и фур нир ко ји са др же опа-
сне суп стан це дру га чи је од оних на ве де них у 03 01 04

03 01 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
03 02 от па ди од за шти те др ве та
03 02 01* не ха ло ге но ва на ор ган ска за штит на сред ства за др во
03 02 02* ор га но хлор на  за штит на сред ства за др во
03 02 03* ор га но ме тал на за штит на сред ства за др во
03 02 04* нео р ган ска за штит на сред ства за др во
03 02 05* дру га за штит на сред ства ко ји са др же опа сне суп стан це
03 02 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
03 03 от па ди од про из вод ње и пре ра де пул пе, па пи ра и кар то на
03 03 01 от пад од ко ре и дрв ни от пад
03 03 02 зе ле ни теч ни муљ на стао об на вља њем ку ва не (бе ле) теч но сти
03 03 05 му ље ви од укла ња ња штам пар ских бо ја у про це су ре ци кла же па пи ра 

03 03 07 ме ха нич ки из дво је ни не по треб ни са стој ци при про из вод њи пул пе од 
от пад ног па пи ра и кар то на

03 03 08 от па ди од сор ти ра ња па пи ра и кар то на на ме ње них ре ци кла жи
03 03 09 креч ни от пад ни муљ 

03 03 10 оста ци вла ка на, му ље ви од вла ка на, пу ни о ца и пре вла ка из ме ха нич ке 
се па ра ци је

03 03 11 му ље ви из трет ма на от пад не во де на ме сту на ста ја ња
03 03 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

04 От ПА ДИ ИЗ тЕК СтИЛ НЕ, КР ЗНАР СКЕ И КО жАР СКЕ ИН ДУ
СтРИ јЕ

04 01 от па ди из ин ду стри је ко же и кр зна
04 01 01 от па ди од укла ња ња дру гог тки ва са ко же 
04 01 02 креч ни от пад 
04 01 03* от па ди од од ма шћи ва ња ко ји са др же рас тва ра че, без теч не фа зе
04 01 04 теч ност за шта вље ње ко ја са др жи хром 
04 01 05 теч ност за шта вље ње без хро ма 

04 01 06 му ље ви ко ји са др же хром, по себ но му ље ви из трет ма на от пад не во де 
на ме сту на ста ја ња

04 01 07 му ље ви без хро ма, по себ но му ље ви из трет ма на от пад не во де на ме сту 
на ста ја ња

04 01 08 от пад од ушта вље не ко же (от пад од ски да ња дла ка, се че ња, пра ши на од 
глан ца ња) ко ји са др жи хром

04 01 09 от па ди од кро је ња и за вр шне об ра де
04 01 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
04 02 от па ди из тек стил не ин ду стри је

04 02 09 от па ди од ме шо ви тих ма те ри ја ла (им прег ни ра ни тек стил, ела сто мер, 
пла сто мер)

04 02 10 ор ган ска ма те ри ја из при род них про из во да (нпр. маст, во сак)
04 02 14* от па ди из за вр шне об ра де ко ји са др же ор ган ске рас тва ра че
04 02 15 от па ди из за вр шне об ра де дру га чи ји од оних на ве де них у 04 02 14
04 02 16* бо је и пиг мен ти ко ји са др же опа сне суп стан це

04 02 17 бо је и пиг мен ти ко ји са др же опа сне суп стан це дру га чи ји од оних на ве-
де них у 04 02 16

04 02 19* му ље ви из трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња ко ји са др же опа-
сне суп стан це

04 02 20 му ље ви из трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња дру га чи ји од 
оних на ве де них у 04 02 19 

04 02 21 от па ди од не пре ра ђе них тек стил них вла ка на
04 02 22 от па ди од пре ра ђе них тек стил них вла ка на
04 02 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

05 От ПА ДИ ОД РА фИ НИ СА њА НАф тЕ, ПРЕ ЧИ ШћА ВА њА ПРИ
РОД НОг гА СА И ПИ РО ЛИ тИЧ КОг тРЕт МА НА УгЉА

05 01 от па ди од ра фи на ци је наф те
05 01 02* му ље ви од де са ли на ци је
05 01 03* му ље ви са дна ре зер во а ра
05 01 04* ки се ло-ба зни му ље ви
05 01 05* мр ље ис те кле наф те
05 01 06* за у ље ни му ље ви од по сту па ка одр жа ва ња по го на и опре ме
05 01 07* ки се ли ка тран
05 01 08* оста ли ка тран

05 01 09* му ље ви из трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња ко ји са др же опа-
сне суп стан це

05 01 10 му ље ви из трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња дру га чи ји од 
оних на ве де них у 05 01 09

05 01 11* от па ди од пре чи шћа ва ња го ри ва ба за ма
05 01 12* уља ко ја са др же ки се ли не
05 01 13 му ље ви од во де из ко тла
05 01 14 от па ди из рас хлад них ко ло на
05 01 15* утро ше не фил тер ске гли не
05 01 16 от па ди ко ји са др же сум пор из де сул фу ри за ци је наф те
05 01 17 би ту мен
05 01 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
05 06 от па ди од пи ро ли тич ког трет ма на угља
05 06 01* ки се ли ка тран
05 06 03* оста ли ка тран
05 06 04 от пад из ко ло на за хла ђе ње
05 06 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
05 07 от па ди од пре чи шћа ва ња при род ног га са и тран спор та
05 07 01* от па ди ко ји са др же жи ву 
05 07 02 от па ди ко ји са др же сум пор
05 07 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

06 От ПА ДИ ОД НЕО Р гАН СКИх хЕ МИј СКИх ПРО цЕ СА
06 01 от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе ки се ли на
06 01 01* сум пор на и сум по ра ста ки се ли на
06 01 02* хло ро во до нич на ки се ли на
06 01 03* флу о ро во до нич на ки се ли на
06 01 04* фос фор на и фос фо ра ста ки се ли на
06 01 05* азот на и азо та ста ки се ли на 
06 01 06* оста ле ки се ли не
06 01 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
06 02 от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе ба за
06 02 01* кал ци јум хи дрок сид
06 02 03* амо ни јум хи дрок сид
06 02 04* на три јум хи дрок сид и ка ли јум хи дрок сид
06 02 05* оста ле ба зе
06 02 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

06 03 от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе со ли и 
рас тво ра со ли и ок си да ме та ла

06 03 11* чвр сте со ли и рас тво ри ко ји са др же ци ја ни де
06 03 13* чвр сте со ли и рас тво ри ко ји са др же те шке ме та ле

06 03 14 чвр сте со ли и рас тво ри дру га чи ји од оних на ве де них у 06 03 11 и 06 
03 13

06 03 15* ок си ди ме та ла ко ји са др же те шке ме та ле
06 03 16 ок си ди ме та ла дру га чи ји од оних на ве де них у 06 03 15
06 03 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
06 04 от па ди ко ји са др же ме та ле ко ји ни су на ве де ни у 06 03
06 04 03* от па ди ко ји са др же ар сен
06 04 04* от па ди ко ји са др же жи ву
06 04 05* от па ди ко ји са др же оста ле те шке ме та ле
06 04 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни 
06 05 му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња

06 05 02* му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња ко ји са др же опа-
сне суп стан це

06 05 03 му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња дру га чи ји од 
оних на ве де них у 06 05 02

06 06 
от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе хе ми
ка ли ја ко је са др же сум пор, хе миј ских про це са са сум по ром и про
це са од сум по ра ва ња

06 06 02* от па ди ко ји са др же опа сне сул фи де
06 06 03 от па ди ко ји са др же сул фи де дру га чи је од оних на ве де них у 06 06 02
06 06 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни 
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06 07 от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе ха ло ге
на и хе миј ских про це са са ха ло ге ни ма

06 07 01* от па ди ко ји са др же азбест од елек тро ли зе
06 07 02* ак тив ни угаљ од про из вод ње хло ра
06 07 03* муљ ба ри јум сул фа та ко ји са др жи жи ву
06 07 04* рас тво ри и ки се ли не, на при мер ки се ли не из кон такт ног про це са
06 07 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

06 08 от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе си ли
ци ју ма и де ри ва та си ли ци ју ма

06 08 02* от па ди од опа сних ма те ри ја ко је са др же си ли ци јум
06 08 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

06 09 
от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе хе ми
ка ли ја ко је са др же фос фор и хе миј ских про це са са при ме ном фос
фо ра

06 09 02 фос фор на шља ка

06 09 03* от па ди од ре ак ци ја са кал ци ју мом ко ји са др же или су кон та ми ни ра ни 
опа сним суп стан ца ма

06 09 04 от па ди од ре ак ци ја са кал ци ју мом дру га чи ји од оних на ве де них у 06 09 03
06 09 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

06 10 
от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе хе ми
ка ли ја ко је са др же азот, хе миј ских про це са са азо том и про из вод ње 
ђу бри ва

06 10 02* от па ди ко ји са др же опа сне суп стан це
06 10 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

06 11 от па ди од про из вод ње нео р ган ских пиг ме на та и не про зир них ма те
ри ја

06 11 01 от па ди од ре ак ци ја са кал ци ју мом из про из вод ње ти тан-ди ок си да 
06 11 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

06 13 от па ди од нео р ган ских хе миј ских про це са ко ји ни су дру га чи је спе
ци фи ци ра ни

06 13 01* нео р ган ски пе сти ци ди, сред ства за за шти ту др ве та и дру ги би о ци ди
06 13 02* по тро ше ни ак тив ни угаљ (осим 06 07 02)
06 13 03 угљенa чађ 
06 13 04* от па ди од об ра де азбе ста
06 13 05* чађ
06 13 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

07 От ПА ДИ ОД ОР гАН СКИх хЕ МИј СКИх ПРО цЕ СА

07 01 от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе основ
них ор ган ских хе ми ка ли ја 

07 01 01* теч но сти за пра ње на ба зи во де и ма тич не теч но сти

07 01 03* ор ган ски ха ло ге но ва ни рас тва ра чи, теч но сти за пра ње и ма тич не теч-
но сти

07 01 04* оста ли ор ган ски рас тва ра чи, теч но сти за пра ње и ма тич не теч но сти
07 01 07* ха ло ге но ва ни та ло зи и оста ци од ре ак ци ја
07 01 08* оста ли та ло зи и оста ци од ре ак ци ја
07 01 09* ха ло ге но ва ни фил тер  – ко ла чи (по га че), по тро ше ни ап сор бен ти
07 01 10* оста ли фил тер  – ко ла чи (по га че), по тро ше ни ап сор бен ти

07 01 11* му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња ко ји са др же опа-
сне суп стан це

07 01 12 му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња дру га чи ји од 
оних на ве де них у 07 01 11

07 01 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

07 02 от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе пла
сти ке, син те тич ке гу ме и син те тич ких вла ка на

07 02 01* теч но сти за пра ње на ба зи во де и ма тич не теч но сти

07 02 03* ор ган ски ха ло ге но ва ни рас тва ра чи, теч но сти за пра ње и ма тич не теч-
но сти

07 02 04* оста ли ор ган ски рас тва ра чи, теч но сти за пра ње и ма тич не теч но сти
07 02 07* ха ло ге но ва ни та ло зи и оста ци од ре ак ци ја
07 02 08* оста ли та ло зи и оста ци од ре ак ци ја
07 02 09* ха ло ге но ва ни фил тер  – ко ла чи (по га че), по тро ше ни ап сор бен ти
07 02 10* оста ли фил тер  – ко ла чи (по га че), по тро ше ни ап сор бен ти

07 02 11* му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња ко ји са др же опа-
сне суп стан це

07 02 12 му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња дру га чи ји од 
оних на ве де них у 07 02 11

07 02 13 от пад на пла сти ка
07 02 14* от па ди од ади ти ва ко ји са др же опа сне суп стан це
07 02 15 от па ди од ади ти ва дру га чи ји од оних на ве де них у 07 02 14
07 02 16* от па ди од опа сних ма те ри ја ко ји са др же си ли ко не
07 02 17 от па ди ко ји са др же си ли ко не дру га чи је од оних на ве де них у 07 02 16
07 02 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

07 03 от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе ор ган
ских бо ја и пиг ме на та (осим 06 11)

07 03 01* теч но сти за пра ње на ба зи во де и ма тич не теч но сти

07 03 03* ор ган ски ха ло ге но ва ни рас тва ра чи, теч но сти за пра ње и ма тич не теч-
но сти

07 03 04* оста ли ор ган ски рас тва ра чи, теч но сти за пра ње и ма тич не теч но сти
07 03 07* ха ло ге но ва ни та ло зи и оста ци од ре ак ци ја
07 03 08* оста ли та ло зи и оста ци од ре ак ци ја
07 03 09* ха ло ге но ва ни фил тер  – ко ла чи (по га че), по тро ше ни ап сор бен ти
07 03 10* оста ли фил тер  – ко ла чи (по га че), по тро ше ни ап сор бен ти

07 03 11* му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња ко ји са др же опа-
сне суп стан це

07 03 12 му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња дру га чи ји од 
оних на ве де них у 07 03 11

07 03 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

07 04 
от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе ор ган
ских пе сти ци да (осим 02 01 08 и 02 01 09), сред ста ва за за шти ту др
ве та (осим 03 02) и дру гих би о ци да

07 04 01* теч но сти за пра ње на ба зи во де и ма тич не теч но сти

07 04 03* ор ган ски ха ло ге но ва ни рас тва ра чи, теч но сти за пра ње и ма тич не теч-
но сти

07 04 04* оста ли ор ган ски рас тва ра чи, теч но сти за пра ње и ма тич не теч но сти
07 04 07* ха ло ге но ва ни та ло зи и оста ци од ре ак ци ја
07 04 08* оста ли та ло зи и оста ци од ре ак ци ја
07 04 09* ха ло ге но ва ни фил тер  – ко ла чи (по га че), по тро ше ни ап сор бен ти
07 04 10* оста ли фил тер  – ко ла чи (по га че), по тро ше ни ап сор бен ти

07 04 11* му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња ко ји са др же опа-
сне суп стан це

07 04 12 му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња дру га чи ји од 
оних на ве де них у 07 04 11

07 04 13* чвр сти от па ди ко ји са др же опа сне суп стан це
07 04 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

07 05 от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе фар ма
це ут ских пре па ра та

07 05 01* теч но сти за пра ње на ба зи во де и ма тич не теч но сти

07 05 03* ор ган ски ха ло ге но ва ни рас тва ра чи, теч но сти за пра ње и ма тич не теч-
но сти

07 05 04* оста ли ор ган ски рас тва ра чи, теч но сти за пра ње и ма тич не теч но сти
07 05 07* ха ло ге но ва ни та ло зи и оста ци од ре ак ци ја
07 05 08* оста ли та ло зи и оста ци од ре ак ци ја
07 05 09* ха ло ге но ва ни фил тер  – ко ла чи (по га че), по тро ше ни ап сор бен ти
07 05 10* оста ли фил тер  – ко ла чи (по га че), по тро ше ни ап сор бен ти

07 05 11* му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња ко ји са др же опа-
сне суп стан це

07 05 12 му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња дру га чи ји од 
оних на ве де них у 07 05 11

07 05 13* чвр сти от па ди ко ји са др же опа сне суп стан це
07 05 14 чвр сти от па ди дру га чи ји од оних на ве де них у 07 05 13
07 05 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

07 06 
от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе ма
сти, ма сно ћа, са пу на, де тер џе на та, дез ин фек ци о них и ко зме тич ких 
сред ста ва  

07 06 01* теч но сти за пра ње на ба зи во де и ма тич не теч но сти

07 06 03* ор ган ски ха ло ге но ва ни рас тва ра чи, теч но сти за пра ње и ма тич не теч-
но сти

07 06 04* оста ли ор ган ски рас тва ра чи, теч но сти за пра ње и ма тич не теч но сти
07 06 07* ха ло ге но ва ни та ло зи и оста ци од ре ак ци ја
07 06 08* оста ли та ло зи и оста ци од ре ак ци ја
07 06 09* ха ло ге но ва ни фил тер  – ко ла чи (по га че), по тро ше ни ап сор бен ти
07 06 10* оста ли фил тер  – ко ла чи (по га че), по тро ше ни ап сор бен ти

07 06 11* му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња ко ји са др же опа-
сне суп стан це

07 06 12 му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња дру га чи ји од 
оних на ве де них у 07 06 11

07 06 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

07 07 
от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе фи них 
хе ми ка ли ја и хе миј ских про из во да ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци
ра ни

07 07 01* теч но сти за пра ње на ба зи во де и ма тич не теч но сти

07 07 03* ор ган ски ха ло ге но ва ни рас тва ра чи, теч но сти за пра ње и ма тич не теч-
но сти

07 07 04* оста ли ор ган ски рас тва ра чи, теч но сти за пра ње и ма тич не теч но сти
07 07 07* ха ло ге но ва ни та ло зи и оста ци од ре ак ци ја
07 07 08* оста ли та ло зи и оста ци од ре ак ци ја
07 07 09* ха ло ге но ва ни фил тер  – ко ла чи (по га че), по тро ше ни ап сор бен ти
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07 07 10* оста ли фил тер  – ко ла чи (по га че), по тро ше ни ап сор бен ти

07 07 11* му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња ко ји са др же опа-
сне суп стан це

07 07 12 му ље ви од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња дру га чи ји од 
оних на ве де них у 07 07 11

07 07 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

08 
От ПА ДИ ОД ПРО ИЗ ВОД њЕ, фОР МУ ЛА цИ јЕ, СНАБ ДЕ ВА њА 
И УПО тРЕ БЕ ПРЕ МА ЗА (БО јЕ, ЛА КО ВИ И СтА КЛЕ НЕ гЛА ЗУ
РЕ), ЛЕП КО ВИ, ЗАП тИ ВА ЧИ И ШтАМ ПАР СКЕ БО јЕ

08 01 от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе и укла
ња ња бо ја и ла ко ва

08 01 11* от пад на бо ја и лак ко ји са др же ор ган ске рас тва ра че или дру ге опа сне 
суп стан це

08 01 12 от пад на бо ја и лак дру га чи ји од оних на ве де них у 08 01 11 

08 01 13* му ље ви од бо је или ла ка ко ји са др же ор ган ске рас тва ра че или дру ге 
опа сне суп стан це

08 01 14 му ље ви од бо је или ла ка дру га чи ји од оних на ве де них у 08 01 13

08 01 15* му ље ви на ба зи во де ко је са др же бо ју или лак на ба зи ор ган ских рас тва-
ра ча или дру гих опа сних суп стан ци

08 01 16 му ље ви од бо је или ла ка дру га чи ји од оних на ве де них у 08 01 15

08 01 17* от па ди од укла ња ња бо је или ла ка ко ји са др же ор ган ске рас тва ра че или 
дру ге опа сне суп стан це

08 01 18 от па ди од укла ња ња бо је или ла ка дру га чи ји од оних на ве де них у 08 
01 17

08 01 19* во де не су спен зи је ко је са др же бо ју или лак на ба зи ор ган ских рас тва ра-
ча или дру гих опа сних суп стан ци

08 01 20 во де не су спен зи је ко је са др же бо ју или лак дру га чи ји од оних на ве де-
них у 08 01 19

08 01 21* от пад од теч но сти за укла ња ње бо је или ла ка
08 01 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

08 02 от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе оста
лих пре ма за (укљу чу ју ћи ке ра мич ке ма те ри ја ле)

08 02 01 от пад ни пра шка сти пре ма зи
08 02 02 му ље ви на ба зи во де ко ји са др же ке ра мич ке ма те ри ја ле
08 02 03 во де не су спен зи је ко је са др же ке ра мич ке ма те ри ја ле 
08 02 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

08 03 от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе штам
пар ског ма сти ла

08 03 07 му ље ви на ба зи во де ко ји са др же ма сти ло
08 03 08 теч ни от пад на ба зи во де ко ји са др жи ма сти ло
08 03 12* от пад но ма сти ло ко је са др жи опа сне суп стан це
08 03 13 от пад но ма сти ло дру га чи је од оног на ве де ног у 08 03 12
08 03 14* му ље ви од ма сти ла ко је са др жи опа сне суп стан це
08 03 15 му ље ви од ма сти ла дру га чи ји од оних на ве де них у 08 03 14
08 03 16* от пад ни рас тво ри за ецо ва ње
08 03 17* от пад ни то нер за штам па ње ко је са др жи опа сне суп стан це
08 03 18 от пад ни то нер за штам па ње дру га чи ји од оног на ве де ног у 08 03 17
08 03 19* дис пер го ва на уља
08 03 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

08 04 от па ди од про из вод ње, фор му ла ци је, снаб де ва ња и упо тре бе леп ко
ва и зап ти ва ча (укљу чу ју ћи и во до от пор не про из во де)

08 04 09* от пад ни леп ко ви и зап ти ва чи ко ји са др же ор ган ске рас тва ра че или дру-
ге опа сне суп стан це

08 04 10 от пад ни леп ко ви и зап ти ва чи дру га чи ји од оних на ве де них у 08 04 09

08 04 11* му ље ви од леп ко ва и зап ти ва ча ко ји са др же ор ган ске рас тва ра че или 
дру ге опа сне суп стан це

08 04 12 му ље ви од леп ко ва и зап ти ва ча дру га чи ји од оних на ве де них у 08 04 11

08 04 13* му ље ви на ба зи во де ко ји са др же леп ко ве или зап ти ва че ко ји са др же ор-
ган ске рас тва ра че или дру ге опа сне суп стан це

08 04 14 му ље ви на ба зи во де ко ји са др же леп ко ве или зап ти ва че дру га чи ји од 
оних на ве де них у 08 04 13

08 04 15* теч ни от пад на ба зи во де ко ји са др жи леп ко ве или зап ти ва че ко ји са др-
же ор ган ске рас тва ра че или дру ге опа сне суп стан це

08 04 16 теч ни от пад на ба зи во де ко ји са др жи леп ко ве или зап ти ва че дру га чи ји 
од оних спо ме ну тих у 08 04 15

08 04 17* уље од де сти ла ци је смо ла
08 04 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
08 05 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни у 08
08 05 01* от пад ни изо ци ја на ти

09 От ПА ДИ ИЗ фО тО гРАф СКЕ ИН ДУ СтРИ јЕ
09 01 от па ди из фо то граф ске ин ду стри је
09 01 01* рас тво ри раз ви ја ча и ак ти ва то ра на ба зи во де

09 01 02* рас тво ри раз ви ја ча за offset пло че на ба зи во де
09 01 03* рас тво ри раз ви ја ча на ба зи рас тва ра ча
09 01 04* рас тво ри сред ста ва за фик си ра ње
09 01 05* рас тво ри за из бе љи ва ње и рас тво ри сред ста ва за фик си ра ње из бе ље но сти

09 01 06* от па ди ко ји са др же сре бро од трет ма на фо то граф ског от па да на ме сту 
на ста ја ња

09 01 07 фо то граф ски филм и па пир ко ји са др жи сре бро или је ди ње ња сре бра
09 01 08 фо то граф ски филм и па пир ко ји не са др жи сре бро или је ди ње ња сре бра
09 01 10 ка ме ре за јед но крат ну упо тре бу без ба те ри ја

09 01 11* ка ме ре за јед но крат ну упо тре бу ко је са др же ба те ри је на ве де не у 16 06 
01, 16 06 02 или 16 06 03

09 01 12 ка ме ре за јед но крат ну упо тре бу ко је са др же ба те ри је дру га чи је од оних 
на ве де них у 09 01 11

09 01 13* теч ни от пад на ба зи во де од об на вља ња сре бра на ме сту на ста ја ња дру-
га чи ји од оног на ве де ног у 09 01 06 

09 01 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

10 От ПА ДИ ИЗ тЕР МИЧ КИх ПРО цЕ СА
10 01 от па ди из енер га на и дру гих по стро је ња за са го ре ва ње (осим 19)

10 01 01 пе пео, шља ка и пра ши на из ко тла (из у зев пра ши не из ко тла на ве де не у 
10 01 04) 

10 01 02 ле те ћи пе пео од угља
10 01 03 ле те ћи пе пео тре се та и си ро вог др ве та
10 01 04* ле те ћи пе пео од са го ре ва ња наф те и пра ши на из ко тла
10 01 05 чвр сти от па ди на ба зи кал ци ју ма у про це су од сум по ра ва ња га са  
10 01 07 му ље ви на ба зи кал ци ју ма у про це су од сум по ра ва ња га са
10 01 09* сум пор на ки се ли на
10 01 13* ле те ћи пе пео од емул го ва них угљо во до ни ка упо тре бље них као го ри во

10 01 14* шља ка и пра ши на из ко тла из про це са ко-спа љи ва ња, ко ја са др жи опа-
сне суп стан це

10 01 15 шља ка и пра ши на из ко тла из про це са ко-спа љи ва ња дру га чи ји од оних 
на ве де них у 10 01 14

10 01 16* ле те ћи пе пео из про це са ко-спа љи ва ња ко ји са др жи опа сне суп стан це

10 01 17 ле те ћи пе пео из про це са ко-спа љи ва ња дру га чи ји од оног на ве де ног у 
10 01 16

10 01 18* от па ди из пре чи шћа ва ња га са ко ји са др же опа сне суп стан це

10 01 19 от па ди из пре чи шћа ва ња га са дру га чи ји од оних на ве де них у 10 01 05, 
10 01 07, 10 01 18

10 01 20* му ље ви из трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња ко ји са др же опа-
сне суп стан це

10 01 21 му ље ви из трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња дру га чи ји од 
оних на ве де них у 10 01 20

10 01 22* му ље ви на ба зи во де од чи шће ња ко тла ко ји са др же опа сне суп стан це

10 01 23 му ље ви на ба зи во де од чи шће ња ко тла дру га чи ји од оних на ве де них у 
10 01 22

10 01 24 пе ско ви из флу и ди зо ва ног сло ја
10 01 25 от па ди од скла ди ште ња го ри ва и при пре ме енер га на ко ји ко ри сте угаљ
10 01 26 от па ди из трет ма на рас хлад не во де
10 01 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
10 02 от па ди из ин ду стри је гво жђа и че ли ка
10 02 01 от па ди од пре ра де шља ке
10 02 02 не пре ра ђе на шља ка
10 02 07* чвр сти от па ди из про це са трет ма на га са ко ји са др же опа сне суп стан це

10 02 08 чвр сти от па ди из про це са трет ма на га са дру га чи ји од оних на ве де них 
у 10 02 07

10 02 10 от пад од мле ве ња
10 02 11* за у ље ни от па ди из трет ма на рас хлад не во де 

10 02 12 от па ди из трет ма на рас хлад не во де дру га чи ји од оних на ве де них у 10 
02 11

10 02 13* му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че)из про це са трет ма на га са ко ји са др-
же опа сне суп стан це

10 02 14 му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че)из про це са трет ма на га са дру га чи ји 
од оних спо ме ну тих у 10 02 13

10 02 15 дру ги му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че)
10 02 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
10 03 от па ди из тер мич ке ме та лур ги је алу ми ни ју ма
10 03 02 оста ци ано да
10 03 04* шља ке из при мар не про из вод ње
10 03 05 от пад на гли ни ца
10 03 08* сла не шља ке из се кун дар не про из вод ње 
10 03 09* цр на згу ра из се кун дар не про из вод ње

10 03 15* пли ва ју ћа пе на/шља ка ко ја је за па љи ва или ко ја у до ди ру са во дом еми-
ту је за па љи ве га со ве у опа сним ко ли чи на ма
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10 03 16 пли ва ју ћа пе на/шља ка дру га чи ји од оних на ве де них у 10 03 15
10 03 17* от па ди ко ји са др же ка тран из анод ног про це са

10 03 18 от па ди ко ји са др же угље ник из анод ног про це са дру га чи ји од оних на-
ве де них у 10 03 17

10 03 19* пра ши на дим ног га са ко ја са др жи опа сне суп стан це
10 03 20 пра ши на дим ног га са дру га чи ја од оне на ве де не у 10 03 19

10 03 21* оста ле чвр сте че сти це и пра ши на (укљу чу ју ћи пра ши ну из мли на са ку-
гла ма) ко ји са др же опа сне суп стан це

10 03 22 оста ле чвр сте че сти це и пра ши на (укљу чу ју ћи пра ши ну из мли на са ку-
гла ма) дру га чи ји од оних на ве де них у 10 03 21

10 03 23* чвр сти от па ди из трет ма на га са ко ји са др же опа сне суп стан це
10 03 24 чвр сти от па ди из трет ма на га са дру га чи ји од оних на ве де них у 10 03 23

10 03 25* му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че) од трет ма на га са ко ји са др же опа сне 
суп стан це

10 03 26 му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че)од трет ма на га са дру га чи ји од оних 
на ве де них у 10 03 25

10 03 27* за у ље ни от па ди из трет ма на рас хлад не во де

10 03 28 от па ди из трет ма на рас хлад не во де дру га чи ји од оних на ве де них у 10 
03 27

10 03 29* от па ди од трет ма на сла них шља ка и цр не згу ре ко ји са др же опа сне суп-
стан це

10 03 30 от па ди од трет ма на сла них шља ка и цр не згу ре дру га чи ји од оних на ве-
де них у 10 03 29

10 03 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
10 04 от па ди из тер мич ке ме та лур ги је оло ва
10 04 01* шља ке из при мар не и се кун дар не про из вод ње
10 04 02* згу ра и пли ва ју ћа пе на/шља ка из при мар не и се кун дар не про из вод ње
10 04 03* кал ци јум ар се нат
10 04 04* пра ши на дим ног га са
10 04 05* оста ле чвр сте че сти це и пра ши на
10 04 06* чвр сти от па ди из трет ма на га са
10 04 07* му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че) из трет ма на га са
10 04 09* за у ље ни от па ди из трет ма на рас хлад не во де

10 04 10 от па ди из трет ма на рас хлад не во де дру га чи ји од оних на ве де них у 10 
04 09

10 04 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
10 05 от па ди из тер мич ке ме та лур ги је цин ка
10 05 01 шља ке из при мар не и се кун дар не про из вод ње
10 05 03* пра ши на дим ног га са
10 05 04 оста ле чвр сте че сти це и пра ши на
10 05 05* чвр сти от пад из трет ма на га са
10 05 06* му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че) из трет ма на га са
10 05 08* за у ље ни от па ди из трет ма на рас хлад не во де

10 05 09 от па ди из трет ма на рас хлад не во де дру га чи ји од оних на ве де них у 10 
05 08

10 05 10* згу ра и пли ва ју ћа пе на/шља ка ко ја је за па љи ва или ко ја у до ди ру са во-
дом еми ту је за па љи ве га со ве у опа сним ко ли чи на ма

10 05 11 згу ра и пли ва ју ћа пе на/шља ка дру га чи ји од оних на ве де них у 10 05 10
10 05 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
10 06 от пад из тер мич ке ме та лур ги је ба кра
10 06 01 шља ке из при мар не и се кун дар не про из вод ње
10 06 02 згу ра и пли ва ју ћа пе на/шља ка из при мар не и се кун дар не про из вод ње
10 06 03* пра ши на дим ног га са
10 06 04 оста ле чвр сте че сти це и пра ши на
10 06 06* чвр сти от па ди из трет ма на га са
10 06 07* му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че)из трет ма на га са
10 06 09* за у ље ни от па ди из трет ма на рас хлад не во де

10 06 10 от па ди из трет ма на рас хлад не во де дру га чи ји од оних на ве де них у 10 
06 09

10 06 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
10 07 от па ди из тер мич ке ме та лур ги је сре бра, зла та и пла ти не
10 07 01 шља ке из при мар не и се кун дар не про из вод ње
10 07 02 згу ра и пли ва ју ћа пе на/шља ка из при мар не и се кун дар не про из вод ње
10 07 03 чвр сти от па ди из трет ма на га са
10 07 04 оста ле чвр сте че сти це и пра ши на
10 07 05 му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че) из трет ма на га са
10 07 07* за у ље ни от па ди из трет ма на рас хлад не во де

10 07 08 от па ди из трет ма на рас хлад не во де дру га чи ји од оних на ве де них у 10 
07 07

10 07 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
10 08 от па ди из тер мич ке ме та лур ги је оста лих обо је них ме та ла
10 08 04 чвр сте че сти це и пра ши на
10 08 08* сла на шља ка из при мар не и се кун дар не про из вод ње

10 08 09 оста ле шља ке

10 08 10* згу ра и пли ва ју ћа пе на/шља ка ко ја је за па љи ва или ко ја у до ди ру са во-
дом еми ту је за па љи ве га со ве у опа сним ко ли чи на ма

10 08 11 згу ра и пли ва ју ћа пе на/шља ка дру га чи ји од оних на ве де них у 10 08 10
10 08 12* от па ди ко ји са др же ка тран из анод ног про це са

10 08 13 от па ди ко ји са др же угље ник из анод ног про це са дру га чи ји од оних на-
ве де них у 10 08 12

10 08 14 стру го ти не са ано де
10 08 15* пра ши на дим ног га са ко ја са др жи опа сне суп стан це
10 08 16 пра ши на дим ног га са дру га чи ја од оне на ве де не у 10 08 15

10 08 17* му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че) из трет ма на дим ног га са ко ји са др-
же опа сне суп стан це

10 08 18 му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че) из трет ма на дим ног га са дру га чи ји 
од оних на ве де них у 10 08 17

10 08 19* за у ље ни от па ди из трет ма на рас хлад не во де

10 08 20 от па ди из трет ма на рас хлад не во де дру га чи ји од оних на ве де них у 10 
08 19

10 08 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
10 09 от па ди од ли ве ња гво зде них од ли ва ка
10 09 03 шља ка из пе ћи

10 09 05* је згра и ка лу пи за ли ве ње ко ји ни су про шли про цес из ли ва ња и ко ји са-
др же опа сне суп стан це

10 09 06 је згра и ка лу пи за ли ве ње ко ји ни су про шли про цес из ли ва ња дру га чи ји 
од оних на ве де них у 10 09 05

10 09 07* је згра и ка лу пи за ли ве ње ко ји су про шли про цес из ли ва ња и ко ји са др-
же опа сне суп стан це

10 09 08 је згра и ка лу пи за ли ве ње ко ји су про шли про цес из ли ва ња дру га чи ји од 
оних на ве де них у 10 09 07

10 09 09* пра ши на дим ног га са ко ја са др жи опа сне суп стан це
10 09 10 пра ши на дим ног га са дру га чи ја од оне на ве де не у 10 09 09
10 09 11* оста ле чвр сте че сти це ко је са др же опа сне суп стан це
10 09 12 оста ле чвр сте че сти це дру га чи је од оних на ве де них у 10 09 11
10 09 13* от пад на ве зи ва ко ја са др же опа сне суп стан це
10 09 14 от пад на ве зи ва дру га чи ја од оних на ве де них у 10 09 13
10 09 15* от пад ни ин ди ка тор пу ко ти на ко ји са др жи опа сне суп стан це
10 09 16 от пад ни ин ди ка тор пу ко ти на дру га чи ји од оног на ве де ног у 10 09 15
10 09 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
10 10 от па ди од ли ве ња од ли ва ка обо је них ме та ла
10 10 03 шља ка из пе ћи

10 10 05* је згра и ка лу пи за ли ве ње ко ји ни су про шли про цес из ли ва ња и ко ји са-
др же опа сне суп стан це

10 10 06 је згра и ка лу пи за ли ве ње ко ји ни су про шли про цес из ли ва ња дру га чи ји 
од оних на ве де них у 10 10 05

10 10 07* је згра и ка лу пи за ли ве ње ко ји су про шли про цес из ли ва ња и ко ји са др-
же опа сне суп стан це

10 10 08 је згра и ка лу пи за ли ве ње ко ји су про шли про цес из ли ва ња дру га чи ји од 
оних на ве де них у 10 10 07

10 10 09* пра ши на дим ног га са ко ја са др жи опа сне суп стан це
10 10 10 пра ши на дим ног га са дру га чи ја од оне на ве де не у 10 10 09
10 10 11* оста ле чвр сте че сти це ко је са др же опа сне суп стан це
10 10 12 оста ле чвр сте че сти це дру га чи је од оних на ве де них у 10 10 11
10 10 13* от пад на ве зи ва ко ја са др же опа сне суп стан це
10 10 14 от пад на ве зи ва дру га чи ја од оних на ве де них у 10 10 13
10 10 15* от пад ни ин ди ка тор пу ко ти на ко ји са др жи опа сне суп стан це
10 10 16 от пад ни ин ди ка тор пу ко ти на дру га чи ји од оног на ве де ног у 10 10 15
10 10 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
10 11 от па ди из про из вод ње ста кла и про из во да од ста кла
10 11 03 от пад ни влак на сти ма те ри ја ли на ба зи ста кла 
10 11 05 чвр сте че сти це и пра ши на

10 11 09* от пад на при прем на ме ша ви на ко ја се ко ри сти пре тер мич ког трет ма на 
ко ја са др жи опа сне суп стан це

10 11 10 от пад на при прем на ме ша ви на ко ја се ко ри сти пре тер мич ког трет ма на 
дру га чи ја од оне на ве де не у 10 11 09

10 11 11* от пад но ста кло у ма лим ко ма ди ма и ста кле на пра ши на ко ји са др же те-
шке ме та ле (на при мер од ка тод них це ви)

10 11 12 от пад но ста кло дру га чи је од оног на ве де ног у 10 11 11
10 11 13* муљ од по ли ра ња и мле ве ња ста кла ко ји са др жи опа сне суп стан це

10 11 14 муљ од по ли ра ња и мле ве ња ста кла дру га чи ји од оног на ве де ног у 10 
11 13

10 11 15* чвр сти от па ди из трет ма на дим ног га са ко ји са др же опа сне суп стан це

10 11 16 чвр сти от па ди из трет ма на дим ног га са дру га чи ји од оних на ве де них 
у 10 11 15

10 11 17* му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че) из трет ма на дим ног га са ко ји са др-
же опа сне суп стан це
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10 11 18 му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че) из трет ма на дим ног га са дру га чи ји 

од оних на ве де них у 10 11 17

10 11 19* чвр сти от па ди од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња ко ји са др-
же опа сне суп стан це

10 11 20 чвр сти от па ди од трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња дру га чи ји 
од оних на ве де них у 10 11 19

10 11 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

10 12 от па ди из про из вод ње ке ра мич ких про из во да, ци гли, пло чи ца и 
про из во да за гра ђе ви нар ство

10 12 01 от пад на при прем на ме ша ви на пре тер мич ког трет ма на 
10 12 03 чвр сте че сти це и пра ши на
10 12 05 му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че) из трет ма на га са
10 12 06 од ба че ни ка лу пи

10 12 08 от пад на ке ра ми ка, ци гле, пло чи це и про из во ди за гра ђе ви нар ство (по-
сле тер мич ког трет ма на)

10 12 09* чвр сти от па ди из трет ма на га са ко ји са др же опа сне суп стан це
10 12 10 чвр сти от па ди из трет ма на га са дру га чи ји од оних на ве де них у 10 12 09
10 12 11* от па ди из про це са гла зи ра ња ко ји са др же те шке ме та ле
10 12 12 от па ди из про це са гла зи ра ња дру га чи ји од оних на ве де них у 10 12 11
10 12 13 муљ из трет ма на от пад не во де на ме сту на ста ја ња
10 12 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

10 13 от па ди из про из вод ње це мен та, кре ча и гип са и пред ме та и про из
во да ко ји се од њих про из во де

10 13 01 от пад на при прем на ме ша ви на пре тер мич ког трет ма на
10 13 04 от па ди од кал ци на ци је и хи дра та ци је кре ча
10 13 06 чвр сте че сти це и пра ши на (из у зев 10 13 12 и 10 13 13)
10 13 07 му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че) из трет ма на га са
10 13 09* от па ди из про из вод ње азбест це мен та ко ји са др же азбест

10 13 10 от па ди из про из вод ње азбест це мен та дру га чи ји од оних на ве де них у 
10 13 09

10 13 11 от па ди из ком по зит них ма те ри ја ла на ба зи це мен та дру га чи ји од оних 
на ве де них у 10 13 09 и 10 13 10

10 13 12* чвр сти от па ди из трет ма на га са ко ји са др же опа сне суп стан це
10 13 13 чвр сти от па ди из трет ма на га са дру га чи ји од оних на ве де них у 10 13 12
10 13 14 от пад ни бе тон и муљ од бе то на
10 13 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
10 14 от пад из кре ма то ри ју ма
10 14 01* от пад из пре чи шћа ва ња га са ко ји са др жи жи ву

11 
От ПА ДИ ОД хЕ МИј СКОг тРЕт МА НА ПО ВР ШИ НЕ И ЗА ШтИ
тЕ МЕ тА ЛА И ДРУ гИх МА тЕ РИ јА ЛА; хИ ДРО МЕ тА ЛУР гИ јА 
ОБО јЕ НИх МЕ тА ЛА

11 01 

от па ди од хе миј ског трет ма на по вр ши не и за шти те ме та ла и дру
гих ма те ри ја ла (нпр. про це си гал ва ни за ци је, об ла га ње цин ком, чи
шће ње ки се ли ном, ра ди ра ње, фос фа ти ра ње, од ма шћи ва ње ба за ма 
и ано ди за ци ја)

11 01 05* ки се ли не за чи шће ње
11 01 06* ки се ли не ко је ни су дру га чи је спе ци фи ци ра не
11 01 07* ба зе за чи шће ње
11 01 08* му ље ви од фос фа ти ра ња
11 01 09* му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че) ко ји са др же опа сне суп стан це
11 01 10 му ље ви и фил тер  – ко ла чи (по га че) дру га чи ји од оних на ве де них у 11 01 09
11 01 11* теч но сти за ис пи ра ње на ба зи во де ко је са др же опа сне суп стан це
11 01 12 теч но сти за ис пи ра ње на ба зи во де дру га чи је од оних на ве де них у 11 01 11
11 01 13* от па ди од од ма шћи ва ња ко ји са др же опа сне суп стан це
11 01 14 от па ди од од ма шћи ва ња дру га чи ји од оних на ве де них у 11 01 13

11 01 15* елу а ти и му ље ви из мем бран ских или јо но и зме њи вач ких си сте ма ко ји 
са др же опа сне суп стан це

11 01 16* за си ће не или по тро ше не јо но и зме њи вач ке смо ле
11 01 98* оста ли от па ди ко ји са др же опа сне суп стан це
11 01 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
11 02 от па ди из хи дро ме та лур шких про це са обо је них ме та ла
11 02 02* му ље ви из хи дро ме та лур ги је цин ка (укљу чу ју ћи ја ро сит и ге тит)

11 02 03 от па ди из про из вод ње ано да за елек тро ли тич ке про це се у во де ној сре-
ди ни

11 02 05* от па ди из хи дро ме та лур шких про це са ба кра ко ји са др же опа сне суп-
стан це

11 01 06 от па ди из хи дро ме та лур шких про це са ба кра дру га чи ји од оних на ве де-
них у 11 02 05

11 01 07* оста ли от па ди ко ји са др же опа сне суп стан це
11 01 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
11 03 му ље ви и чвр сти от па ди из про це са ка ље ња 
11 03 01* от па ди ко ји са др же ци ја ни де
11 03 02* оста ли от па ди

11 05 от па ди из про це са вре ле гал ва ни за ци је 
11 05 01 твр ди цинк
11 05 02 пе пео од цин ка
11 05 03* чвр сти от па ди из трет ма на га са
11 05 04* по тро ше на теч ност
11 05 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

12 От ПА ДИ ОД ОБ ЛИ КО ВА њА И фИ ЗИЧ КЕ И МЕ хА НИЧ КЕ ПО
ВР ШИН СКЕ ОБ РА ДЕ МЕ тА ЛА И ПЛА СтИ КЕ

12 01 от па ди од об ли ко ва ња и фи зич ке и ме ха нич ке по вр шин ске об ра де 
ме та ла и пла сти ке 

12 01 01 стру га ње и об ра да фе ро ме та ла
12 01 02 пра ши на и че сти це фе ро ме та ла
12 01 03 стру га ње и об ра да обо је них ме та ла
12 01 04 пра ши на и че сти це обо је них ме та ла
12 01 05 об ра да пла сти ке

12 01 06* ми не рал на ма шин ска уља ко ја са др же ха ло ге не (из у зев емул зи ја и рас-
тво ра)

12 01 07* ми не рал на ма шин ска уља ко ја не са др же ха ло ге не (из у зев емул зи ја и 
рас тво ра)

12 01 08* ма шин ске емул зи је и рас тво ри ко је са др же ха ло ге не
12 01 09* ма шин ске емул зи је и рас тво ри ко је не са др же ха ло ге не
12 01 10* син те тич ка ма шин ска уља
12 01 12* по тро ше ни во сак и ма сти
12 01 13 от па ди од за ва ри ва ња
12 01 14* ма шин ски му ље ви ко ји са др же опа сне суп стан це
12 01 15 ма шин ски му ље ви дру га чи ји од оних на ве де них у 12 01 14
12 01 16* от па ди од го ри вих ма те ри ја ла ко ји са др жи опа сне суп стан це
12 01 17 от па ди од го ри вих ма те ри ја ла дру га чи ји од оног на ве де ног у 12 01 16
12 01 18* ме тал ни му ље ви (од мле ве ња, бру ше ња и оштре ња) ко ји са др жи уље
12 01 19* од мах би о ра згра ди во ма шин ско уље

12 01 20* по тро ше на те ла за мле ве ње и ма те ри ја ли за мле ве ње ко ји са др же опа-
сне суп стан це

12 01 21 по тро ше на те ла за мле ве ње и ма те ри ја ли за мле ве ње дру га чи ји од оних 
на ве де них у 12 01 20

12 01 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
12 03 от па ди из про це са од ма шћи ва ња во дом и па ром (из у зев 11) 
12 03 01* теч но сти за пра ње на ба зи во де 
12 02 02* от па ди од од ма шћи ва ња па ром

13 От ПА ДИ ОД УЉА И ОСтА тА КА тЕЧ НИх гО РИ ВА (ОСИМ јЕ
СтИ ВИх УЉА И ОНИх У ПО гЛА ВЉИ МА 05, 12 И 19)

13 01 от пад на хи дра у лич на уља 
13 01 01* хи дра у лич на уља ко ја са др же PCB 
13 01 04* хло ро ва не емул зи је
13 01 05* не хло ро ва не емул зи је
13 01 09* ми не рал на хло ро ва на хи дра у лич на уља
13 01 10* ми не рал на не хло ро ва на хи дра у лич на уља
13 01 11* син те тич ка хи дра у лич на уља
13 01 12* од мах би о ра згра ди ва хи дра у лич на уља
13 01 13* оста ла хи дра у лич на уља
13 02 от пад на мо тор на уља, уља за ме ња че и под ма зи ва ње
13 02 04* ми не рал на хло ро ва на мо тор на уља, уља за ме ња че и под ма зи ва ње
13 02 05* ми не рал на не хло ро ва на мо тор на уља, уља за ме ња че и под ма зи ва ње
13 02 06* син те тич ка мо тор на уља, уља за ме ња че и под ма зи ва ње
13 02 07* од мах би о ра згра ди ва мо тор на уља, уља за ме ња че и под ма зи ва ње
13 02 08* оста ла мо тор на уља, уља за ме ња че и под ма зи ва ње
13 03 от пад на уља за изо ла ци ју и пре нос то пло те 
13 03 01* уља за изо ла ци ју и пре нос то пло те ко ја са др же PCB

13 03 06* ми не рал на хло ро ва на уља за изо ла ци ју и пре нос то пло те дру га чи ја од 
оних на ве де них у 13 03 01

13 03 07* ми не рал на не хло ро ва на уља за изо ла ци ју и пре нос то пло те
13 03 08* син те тич ка уља за изо ла ци ју и пре нос то пло те
13 03 09* од мах би о ра згра ди ва уља за изо ла ци ју и пре нос то пло те
13 03 10* оста ла уља за изо ла ци ју и пре нос то пло те
13 04 брод ска уља 
13 04 01* уља са дна бро до ва из реч не пло вид бе
13 04 02* уља са дна бро до ва из ка на ли за ци је на при ста ни шту
13 04 03* уља са дна бро до ва из оста ле вр сте пло вид бе
13 05 са др жај се па ра то ра уље/во да
13 05 01* чвр сте ма те ри је из пе ско ло ва и се па ра то ра уље/во да
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13 05 02* му ље ви из се па ра то ра уље/во да
13 05 03* му ље ви од хва та ча уља
13 05 06* уља из се па ра то ра уље/во да
13 05 07* за у ље на во да из се па ра то ра уље/во да
13 05 08* ме ша ви не от па да из ко мо ре за от пад и се па ра то ра уље/во да
13 07 от па ди од теч них го ри ва
13 07 01* по гон ско го ри во и ди зел
13 07 02* бен зин
13 07 03* оста ла го ри ва (укљу чу ју ћи ме ша ви не)
13 08 от пад на уља ко ја ни су дру га чи је спе ци фи ци ра на
13 08 01* му ље ви или емул зи је од де са ли на ци је
13 08 02* оста ле емул зи је
13 08 99* от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

14 От ПАД НИ ОР гАН СКИ РАС тВА РА ЧИ, СРЕД СтВА ЗА хЛА ђЕ
њЕ И ПО тИ СНИ гА СО ВИ (ОСИМ 07 И 08)

14 06 от пад ни ор ган ски рас тва ра чи, сред ства за хла ђе ње и по ти сни га со
ви на ба зи пе не/аеро со ла

14 06 01* хло ро флу о ро у гљо во до ни ци, HCFC, HFC
14 06 02* оста ли ха ло ге но ва ни рас тва ра чи и сме ше рас тва ра ча
14 06 03* оста ли рас тва ра чи и сме ше рас тва ра ча
14 06 04* му ље ви или чвр сти от па ди ко је са др же ха ло ге но ва не рас тва ра че
14 06 05* му ље ви или чвр сти от па ди ко је са др же оста ле рас тва ра че

15
От ПАД ОД АМ БА ЛА жЕ, АП СОР БЕН тИ, КР ПЕ ЗА БРИ СА њЕ, 
фИЛ тЕР СКИ МА тЕ РИ јА ЛИ И ЗА ШтИт НЕ тКА НИ НЕ, АКО 
НИ јЕ ДРУ гА ЧИ јЕ СПЕ цИ фИ цИ РА НО

15 01 ам ба ла жа (укљу чу ју ћи по себ но са ку пље ну ам ба ла жу у ко му нал
ном от па ду)

15 01 01 па пир на и кар тон ска ам ба ла жа
15 01 02 пла стич на ам ба ла жа
15 01 03 др ве на ам ба ла жа
15 01 04 ме тал на ам ба ла жа
15 01 05 ком по зит на ам ба ла жа
15 01 06 ме ша на ам ба ла жа 
15 01 07 ста кле на ам ба ла жа
15 01 09 тек стил на ам ба ла жа

15 01 10* ам ба ла жа ко ја са др жи остат ке опа сних суп стан ци или је кон та ми ни ра-
на опа сним суп стан ца ма

15 01 11* ме тал на ам ба ла жа ко ја са др жи опа сан чврст по ро зни ма трикс (нпр. аз-
бест), укљу чу ју ћи и пра зне бо це под при ти ском

15 02 ап сор бен ти, фил тер ски ма те ри ја ли, кр пе за бри са ње и за штит на 
оде ћа

15 02 02*
ап сор бен ти, фил тер ски ма те ри ја ли (укљу чу ју ћи фил те ре за уље ко ји 
ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни), кр пе за бри са ње, за штит на оде ћа, ко ји 
су кон та ми ни ра ни опа сним суп стан ца ма

15 02 03 ап сор бен ти, фил тер ски ма те ри ја ли, кр пе за бри са ње и за штит на оде ћа 
дру га чи ји од оних на ве де них у 15 02 02

16 От ПА ДИ КО јИ НИ СУ ДРУ гА ЧИ јЕ СПЕ цИ фИ цИ РА НИ У КА
тА ЛО гУ 

16 01 
от пад на во зи ла из раз ли чи тих ви до ва тран спор та (укљу чу ју ћи ме
ха ни за ци ју) и от па ди на ста ли де мон та жом от пад них во зи ла и од 
одр жа ва ња во зи ла (из у зев 13, 14, 16 06 и 16 08)

16 01 03 от пад не гу ме
16 01 04* от пад на во зи ла
16 01 06 от пад на во зи ла ко ја не са др же ни теч но сти ни дру ге опа сне ком по нен те
16 01 07* фил те ри за уље
16 01 08* ком по нен те ко је са др же жи ву
16 01 09* ком по нен те ко је са др же PCB
16 01 10* екс пло зив не ком по нен те (нпр. ва зду шни ја сту ци)
16 01 11* ко чи о не обло ге ко је са др же азбест
16 01 12 ко чи о не обло ге дру га чи је од оних на ве де них у 16 01 11
16 01 13* ко чи о не теч но сти
16 01 14* ан ти фриз ко ји са др жи опа сне суп стан це
16 01 15 ан ти фриз дру га чи ји од оног на ве де ног у 16 01 14
16 01 16 ре зер во а ри за теч ни гас
16 01 17 фе ро зни ме тал
16 01 18 обо је ни ме тал
16 01 19 пла сти ка
16 01 20 ста кло

16 01 21* опа сне ком по нен те дру га чи је од оних на ве де них у 16 01 07 до 16 01 11 
и 16 01 13 и 16 01 14)

16 01 22 ком по нен те ко је ни су дру га чи је спе ци фи ци ра не
16 01 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
16 02 от па ди од елек трич не и елек трон ске опре ме
16 02 09* тран сфор ма то ри и кон ден за то ри ко ји са др же PCB

16 02 10* од ба че на опре ма ко ја са др жи или је кон та ми ни ра на са PCB, дру га чи ја 
од оне на ве де не у 16 02 09

16 02 11* од ба че на опре ма ко ја са др жи хло ро флу о ро у гљо во до ни ке, HCFC, HFC
16 02 12* од ба че на опре ма ко ја са др жи сло бод ни азбест

16 02 13* од ба че на опре ма ко ја са др жи опа сне ком по нен те дру га чи ја од оне на ве-
де не у 16 02 09 до 16 02 12

16 02 14 од ба че на опре ма дру га чи ја од оне на ве де не у 16 02 09 до 16 02 13
16 02 15* опа сне ком по нен те укло ње не из од ба че не опре ме

16 02 16 ком по нен те укло ње не из од ба че не опре ме дру га чи је од оних на ве де них 
у 16 02 15

16 03 ком по нен те из ван спе ци фи ка ци је и не ко ри шће ни про из во ди
16 03 03* нео р ган ски от па ди ко ји са др же опа сне суп стан це
16 03 04 нео р ган ски от па ди дру га чи ји од оних на ве де них у 16 03 03
16 03 05* ор ган ски от па ди ко ји са др же опа сне суп стан це
16 03 06 ор ган ски от па ди дру га чи ји од оних на ве де них у 16 03 05
16 04 от пад ни екс пло зи ви
16 04 01* от пад на му ни ци ја
16 04 02* от па ди од ва тро ме та
16 04 03* оста ли от пад ни екс пло зи ви
16 05 га со ви у бо ца ма под при ти ском и од ба че не хе ми ка ли је

16 05 04* га со ви у бо ца ма под при ти ском (укљу чу ју ћи ха ло не) ко ји са др же опа-
сне суп стан це

16 05 05 га со ви у бо ца ма под при ти ском дру га чи ји од оних на ве де них у 16 05 04 

16 05 06* ла бо ра то риј ске хе ми ка ли је ко је се са сто је или са др же опа сне суп стан-
це, укљу чу ју ћи сме ше ла бо ра то риј ских хе ми ка ли ја 

16 05 07* од ба че не нео р ган ске хе ми ка ли је ко је се са сто је или са др же опа сне суп-
стан це

16 05 08* од ба че не ор ган ске хе ми ка ли је ко је се са сто је или са др же опа сне суп-
стан це

16 05 09 од ба че не хе ми ка ли је дру га чи је од оних на ве де них у 16 05 06, 16 05 07 
или 16 05 08

16 06 ба те ри је и аку му ла то ри
16 06 01* олов не ба те ри је
16 06 02* ба те ри је од никл-кад ми ју ма
16 06 03* ба те ри је ко је са др же жи ву
16 06 04 ал кал не ба те ри је (из у зев 16 06 03)
16 06 05 дру ге ба те ри је и аку му ла то ри 
16 06 06* по себ но са ку пљен елек тро лит из ба те ри ја и аку му ла то ра

16 07 от па ди из ре зер во а ра за тран спорт и скла ди ште ње и от пад од чи
шће ња бу ра ди (из у зев 05 и 13)

16 07 08* от па ди ко ји са др же уље
16 07 09* от па ди ко ји са др же оста ле опа сне суп стан це 
16 07 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
16 08 ис тро ше ни ка та ли за то ри

16 08 01 ис тро ше ни ка та ли за то ри ко ји са др же зла то, сре бро, ре ни јум, ро ди јум, 
па ла ди јум, ири ди јум или пла ти ну (из у зев 16 08 07)

16 08 02* ис тро ше ни ка та ли за то ри ко ји са др же опа сне пре ла зне ме та ле или опа-
сна је ди ње ња пре ла зних ме та ла

16 08 03 ис тро ше ни ка та ли за то ри ко ји са др же пре ла зне ме та ле или је ди ње ња 
пре ла зних ме та ла ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

16 08 04 ис тро ше ни теч ни ка та ли за то ри за ка та ли тич ки кре кинг (из у зев 16 08 07)
16 08 05* ис тро ше ни ка та ли за то ри ко ји са др же фос фор ну ки се ли ну
16 08 06* ис тро ше не теч но сти упо тре бље не као ка та ли за то ри 
16 08 07* ис тро ше ни ка та ли за то ри кон та ми ни ра ни опа сним суп стан ца ма
16 09 ок си дан си
16 09 01* пер ман га на ти, нпр. ка ли јум пер ман га нат
16 09 02* хро ма ти, нпр. ка ли јум хро мат, ка ли јум- или на три јум ди хро мат
16 09 03* пе рок си ди, нпр. во до ник пе рок сид
16 09 04* ок си дан ти ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
16 10 теч ни от па ди на ба зи во де на ме ње ни трет ма ну ван ме ста на ста ја ња
16 10 01* теч ни от па ди на ба зи во де ко ји са др же опа сне суп стан це
16 10 02 теч ни от па ди на ба зи во де дру га чи ји од оних на ве де них у 16 10 01
16 10 03* кон цен тра ти на ба зи во де ко ји са др же опа сне суп стан це
16 10 04 кон цен тра ти на ба зи во де дру га чи ји од оних на ве де них у 16 10 03
16 11 от пад не обло ге и ва тро стал ни ма те ри ја ли

16 11 01* обло ге на ба зи угље ни ка и ва тро стал ни ма те ри ја ли из ме та лур шких 
про це са ко ји са др же опа сне суп стан це

16 11 02 обло ге на ба зи угље ни ка и ва тро стал ни ма те ри ја ли из ме та лур шких 
про це са дру га чи ји од оних на ве де них у 16 11 01
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16 11 03* оста ле обло ге и ва тро стал ни ма те ри ја ли из ме та лур шких про це са ко ји 

са др же опа сне суп стан це

16 11 04 оста ле обло ге и ва тро стал ни ма те ри ја ли из ме та лур шких про це са дру-
га чи ји од оних на ве де них у 16 11 03

16 11 05* обло ге и ва тро стал ни ма те ри ја ли из не ме та лур шких про це са ко ји са др-
же опа сне суп стан це

16 11 06 обло ге и ва тро стал ни ма те ри ја ли из не ме та лур шких про це са дру га чи ји 
од оних на ве де них у 16 11 05

17 гРА ђЕ ВИН СКИ От ПАД И От ПАД ОД РУ ШЕ њА (УКЉУ ЧУ јУ ћИ 
И ИС КО ПА НУ ЗЕ МЉУ СА КОН тА МИ НИ РА НИх ЛО КА цИ јА)

17 01 бе тон, ци гле, цреп и ке ра ми ка 
17 01 01 бе тон
17 01 02 ци гле
17 01 03 цреп и ке ра ми ка

17 01 06* ме ша ви не или по је ди не фрак ци је бе то на, ци гле, пло чи це и ке ра ми ка ко-
ји са др же опа сне суп стан це

17 01 07 ме ша ви не или по је ди не фрак ци је бе то на, ци гле, пло чи це и ке ра ми ка 
дру га чи ји од оних на ве де них у 17 01 06

17 02 др во, ста кло и пла сти ка
17 02 01 др во
17 02 02 ста кло 
17 02 03 пла сти ка

17 02 04* ста кло, пла сти ка и др во ко ји са др же опа сне суп стан це или су кон та ми-
ни ра ни опа сним суп стан ца ма

17 03 би ту ми но зне ме ша ви не, ка тран и ка тран ски про из во ди
17 03 01* би ту ми но зне ме ша ви не ко је са др же ка тран од угља
17 03 02 би ту ми но зне ме ша ви не дру га чи је од оних на ве де них у 17 03 01 
17 03 03* ка тран од угља и ка тран ски про из во ди
17 04 ме та ли (укљу чу ју ћи и њи хо ве ле гу ре)
17 04 01 ба кар, брон за, ме синг
17 04 02 алу ми ни јум
17 04 03 оло во
17 04 04 цинк
17 04 05 гво жђе и че лик
17 04 06 ка лај
17 04 07 ме ша ни ме та ли
17 04 09* от пад од ме та ла кон та ми ни ран опа сним суп стан ца ма
17 04 10* ка бло ви ко ји са др же уље, ка тран од угља и дру ге опа сне суп стан це
17 04 11 ка бло ви дру га чи ји од оних на ве де них у 17 04 10

17 05 зе мља (укљу чу ју ћи зе мљу ис ко па ну са кон та ми ни ра них ло ка ци ја), 
ка мен и ис коп

17 05 03* зе мља и ка мен ко ји са др же опа сне суп стан це
17 05 04 зе мља и ка мен дру га чи ји од оних на ве де них у 17 05 03
17 05 05* ис коп ко ји са др жи опа сне суп стан це
17 05 06 ис коп дру га чи ји од оног на ве де ног у 17 05 05
17 05 07* от пад ко ји спа да са гу се ни ца ко ји са др жи опа сне суп стан це
17 05 08 от пад ко ји спа да са гу се ни ца дру га чи ји од оног на ве де ног у 17 05 07
17 06 изо ла ци о ни ма те ри ја ли и гра ђе вин ски ма те ри ја ли ко ји са др же азбест
17 06 01* изо ла ци о ни ма те ри ја ли ко ји са др же азбест

17 06 03* оста ли изо ла ци о ни ма те ри ја ли ко ји се са сто је од или са др же опа сне 
суп стан це

17 06 04 изо ла ци о ни ма те ри ја ли дру га чи ји од оних на ве де них у 17 06 01 и 17 06 03
17 06 05* гра ђе вин ски ма те ри ја ли ко ји са др же азбест
17 08 гра ђе вин ски ма те ри јал на ба зи гип са
17 08 01* гра ђе вин ски ма те ри јал на ба зи гип са кон та ми ни ра ни опа сним суп стан ца ма

17 08 02 гра ђе вин ски ма те ри јал на ба зи гип са дру га чи ји од оних на ве де них у 17 
08 01

17 09 оста ли от па ди од гра ђе ња и ру ше ња
17 09 01* от па ди од гра ђе ња и ру ше ња ко ји са др же жи ву

17 09 02*
от па ди од гра ђе ња и ру ше ња ко ји са др же PCB (нпр. зап ти ва чи ко ји са-
др же PCB, по до ви на ба зи смо ла ко ји са др же PCB, гла зу ре ко је са др же 
PCB и кон ден за то ри ко ји са др же PCB)

17 09 03* оста ли от па ди од гра ђе ња и ру ше ња (укљу чу ју ћи ме ша не от па де) ко ји 
са др же опа сне суп стан це

17 09 04 ме ша ни от па ди од гра ђе ња и ру ше ња дру га чи ји од оних на ве де них у 17 
09 01 и 17 09 02 и 17 09 03

18 

От ПА ДИ ОД ЗДРАВ СтВЕ НЕ ЗА ШтИ тЕ ЉУ ДИ И жИ ВО тИ њА 
И/ИЛИ С тИМ ПО ВЕ ЗА НОг ИС тРА жИ ВА њА (ИЗ У ЗЕВ От ПА
ДА ИЗ КУ хИ њА И РЕ СтО РА НА КО јИ НЕ ДО ЛА ЗИ ОД НЕ ПО
СРЕД НЕ ЗДРАВ СтВЕ НЕ ЗА ШтИ тЕ)

18 01 от па ди из по ро ди ли шта, ди јаг но сти ке, трет ма на или пре вен ци је бо
ле сти љу ди

18 01 01 оштри ин стру мен ти (из у зев 18 01 03)

18 01 02 де ло ви те ла и ор га ни укљу чу ју ћи и ке се са кр вљу и крв не про дук те (из-
у зев 18 01 03) 

18 01 03* от па ди чи је са ку пља ње и од ла га ње под ле же по себ ним зах те ви ма због 
спре ча ва ња ин фек ци је

18 01 04
от па ди чи је са ку пља ње и од ла га ње не под ле же по себ ним зах те ви ма 
због спре ча ва ња ин фек ци је (нпр. за во ји, гип се ви, по сте љи на, оде ћа за 
јед но крат ну упо тре бу и пе ле не)

18 01 06* хе ми ка ли је ко је се са сто је од или са др же опа сне суп стан це
18 01 07 хе ми ка ли је дру га чи је од оних на ве де них у 18 01 06
18 01 08* ци то ток сич ни и ци то ста тич ни ле ко ви
18 01 09 ле ко ви дру га чи ји од оних на ве де них у 18 01 08
18 01 10* от пад ни амал гам из сто ма то ло ги је

18 02 от па ди од ис тра жи ва ња, ди јаг но сти ке, трет ма на или пре вен ци је 
бо ле сти жи во ти ња

18 02 01 оштри ин стру мен ти (из у зев 18 02 02)

18 02 02* от па ди чи је са ку пља ње и од ла га ње под ле же по себ ним зах те ви ма због 
спре ча ва ња ин фек ци је

18 02 03 от па ди чи је са ку пља ње и од ла га ње не под ле же по себ ним зах те ви ма 
због спре ча ва ња ин фек ци је 

18 02 05* хе ми ка ли је ко је се са сто је од или са др же опа сне суп стан це
18 02 06 хе ми ка ли је дру га чи је од оних на ве де них у 18 02 05
18 02 07* ци то ток сич ни и ци то ста тич ни ле ко ви
18 02 08 ле ко ви дру га чи ји од оних на ве де них у 18 02 07

19 

От ПА ДИ ИЗ ПО СтРО јЕ њА ЗА ОБ РА ДУ От ПА ДА, ПО гО НА 
ЗА тРЕт МАН От ПАД НИх ВО ДА ВАН МЕ СтА НА СтА јА њА И 
ПРИ ПРЕ МУ ВО ДЕ ЗА ЉУД СКУ ПО тРО ШњУ И КО РИ ШћЕ њЕ 
У ИН ДУ СтРИ јИ

19 01 от па ди од спа љи ва ња или пи ро ли зе от па да 
19 01 02 ма те ри ја ли ко ји са др же гво жђе из ва ђе ни из шља ке
19 01 05* фил тер  – ко лач (по га че) из трет ма на га са

19 01 06* теч ни от па ди на ба зи во де од трет ма на га са и дру ги теч ни от па ди на 
ба зи во де

19 01 07* чвр сти от па ди од трет ма на га са
19 01 10* ис тро ше ни ак тив ни угаљ од трет ма на га са 
19 01 11* шља ка ко ја са др жи опа сне суп стан це
19 01 12 шља ка дру га чи ја од оне на ве де не у 19 01 11
19 01 13* ле те ћи пе пео ко ји са др жи опа сне суп стан це
19 01 14 ле те ћи пе пео дру га чи ји од оног на ве де ног у 19 01 13
19 01 15* пра ши на из ко тла ко ја са др жи опа сне суп стан це
19 01 16 пра ши на из ко тла дру га чи ја од оне на ве де не у 19 01 15
19 01 17* от па ди од пи ро ли зе ко ји са др же опа сне суп стан це
19 01 18 от па ди од пи ро ли зе дру га чи ји од оних на ве де них у 19 01 17
19 01 19 пе сак из флу и ди зо ва ног сло ја
19 01 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

19 02 от па ди од фи зич ко/хе миј ских трет ма на от па да (укљу чу ју ћи де хро
ми ра ње, де ци ја ни за ци ју и не у тра ли за ци ју)

19 02 03 прет ход но из ме ша ни от па ди ко ји се са сто је са мо од без о па сног от па да

19 02 04* прет ход но из ме ша ни от па ди ко ји се са сто је од нај ма ње јед ног опа сног 
от па да

19 02 05* му ље ви из фи зич ко/хе миј ског трет ма на ко ји са др же опа сне суп стан це

19 02 06 му ље ви из фи зич ко/хе миј ског трет ма на дру га чи ји од оних на ве де них у 
19 02 05

19 02 07* уља и кон цен тра ти од се па ра ци је
19 02 08* теч ни са гор љи ви от па ди ко ји са др же опа сне суп стан це
19 02 09* чвр сти са гор љи ви от па ди ко ји са др же опа сне суп стан це
19 02 10 са гор љи ви от па ди дру га чи ји од оних на ве де них у 19 02 08 и 19 02 09
19 02 11* оста ли от па ди ко ји са др же опа сне суп стан це
19 02 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
19 03 ста би ли зо ва ни/со ли ди фи ко ва ни от па ди
19 03 04* от па ди озна че ни као опа сни, де ли мич но ста би ли зо ва ни
19 03 05 ста би ли зо ва ни от па ди дру га чи ји од оних на ве де них у 19 03 04
19 03 06* от па ди озна че ни као опа сни, со ли ди фи ко ва ни 
19 03 07 со ли ди фи ко ва ни от па ди дру га чи ји од оних на ве де них у 19 03 06

19 04 оста кљен (ви три фи ко ван) от пад и от па ди на ста ли у про це су ви три
фи ка ци је

19 04 01 оста кљен (ви три фи ко ван) от пад
19 04 02* ле те ћи пе пео и оста ли от па ди од трет ма на дим ног га са 
19 04 03* чвр ста фа за ко ја се ни је ви три фи ко ва ла
19 04 04 теч ни от па ди на ба зи во де од ка ље ња ви три фи ко ва ног от па да
19 05 от па ди од аероб ног трет ма на чвр стих от па да
19 05 01 не ком по сти ра на фрак ци ја ко му нал ног и слич них от па да
19 05 02 не ком по сти ра на фрак ци ја жи во тињ ског и биљ ног от па да
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19 05 03 ком пост ван спе ци фи ка ци је
19 05 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
19 06 от па ди од ане а е роб но ог трет ма на от па да
19 06 03 теч ност из ана е роб ног трет ма на ко му нал ног от па да
19 06 04 ди ге стат из ана е роб ног трет ма на ко му нал ног от па да
19 06 05 теч ност из ана е роб ног трет ма на жи во тињ ског и биљ ног от па да
19 06 06 ди ге стат из ана е роб ног трет ма на жи во тињ ског и биљ ног от па да
19 06 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни
19 07 про цед не во де из са ни тар них де по ни ја

19 07 02* про цед не во де из са ни тар них де по ни ја ко је са др же опа сне  
суп стан це

19 07 03 про цед не во де из са ни тар них де по ни ја дру га чи је од оних на ве де них у 
19 07 02

19 08 от па ди из по го на за трет ман от пад них во да ко ји ни су дру га чи је спе
ци фи ци ра ни

19 08 01 от пад од ме ха нич ког раз два ја ња на ре шет ка ма
19 08 02 от пад са пе шча ног фил те ра
19 08 05 му ље ви од трет ма на ур ба них от пад них во да
19 08 06* за си ће не или по тро ше не јо но и зме њи вач ке смо ле
19 08 07* рас тво ри и му ље ви из ре ге не ра ци је јо но и зме њи ва ча
19 08 08* от пад са мем бран ског си сте ма ко ји са др жи те шке ме та ле

19 08 09 сме ше ма сти и уља из се па ра ци је уље/во да ко је са др же са мо је сти ва 
уља и ма сно ће

19 08 10* сме ше ма сти и уља из се па ра ци је уље/во да дру га чи је од оних на ве де них 
у 19 08 09

19 08 11* му ље ви ко ји са др же опа сне суп стан це из би о ло шког трет ма на ин ду-
стриј ске от пад не во де

19 08 12 му ље ви из би о ло шког трет ма на ин ду стриј ске от пад не во де дру га чи ји од 
оних на ве де них у 19 08 11

19 08 13* му ље ви ко ји са др же опа сне суп стан це из оста лих трет ма на ин ду стриј-
ске от пад не во де

19 08 14 му ље ви из оста лих трет ма на ин ду стриј ске от пад не во де дру га чи ји од 
оних на ве де них у 19 08 13

19 08 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

19 09 от па ди од при пре ме во де за људ ску по тро шњу или ко ри шће ње у ин
ду стри ји  

19 09 01 чвр сти от пад из при мар не фил тра ци је ме ха нич ког раз два ја ња на ре шет-
ка ма

19 09 02 му ље ви од би стре ња во де
19 09 03 му ље ви од де кар бо ни за ци је во де
19 09 04 ис тро ше ни ак тив ни угаљ
19 09 05 за си ће не или ис тро ше не јо но и зме њи вач ке смо ле
19 09 06 рас тво ри и му ље ви од ре ге не ра ци је јо но и зме њи ва ча
19 09 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни 
19 10 от па ди од сит ње ња от па да ко ји са др же ме тал  
19 10 01 от пад од гво жђа и че ли ка
19 10 02 от пад од обо је них ме та ла
19 10 03* ла ка фрак ци ја и пра ши на ко је са др же опа сне суп стан це
19 10 04 ла ка фрак ци ја и пра ши на дру га чи је од оних на ве де них у 19 10 03
19 09 05* оста ле фрак ци је ко је са др же опа сне суп стан це
19 09 06 оста ле фрак ци је дру га чи је од оних на ве де них у 19 10 05
19 11 от па ди из ре ге не ра ци је уља 
19 11 01* ис тро ше на фил тер ска гли на
19 11 02* ки се ли ка тра ни
19 11 03* теч ни от па ди на ба зи во де
19 11 04* от па ди од чи шће ња го ри ва ба за ма

19 11 05* му ље ви из трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња ко ји са др же опа-
сне суп стан це

19 11 06 му ље ви из трет ма на от пад них во да на ме сту на ста ја ња дру га чи ји од 
оних на ве де них у 19 11 05

19 11 07* от па ди од пре чи шћа ва ња дим них га со ва
19 11 99 от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

19 12 
от па ди од ме ха нич ког трет ма на от па да (нпр. сор ти ра ња, дро бље ња, 
ком пак ти ра ња и па ле ти зо ва ња) ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци
рани

19 12 01 па пир и кар тон
19 12 02 ме та ли ко ји са др же гво жђе
19 12 03 обо је ни ме та ли
19 12 04 пла сти ка и гу ма
19 12 05 ста кло
19 12 06* др во ко је са др жи опа сне суп стан це
19 12 07 др во дру га чи је од оног на ве де ног у 19 12 06
19 12 08 тек стил

19 12 09 ми не ра ли (нпр. пе сак и ка мен)
19 12 10 са гор љи ви от пад (го ри во до би је но из от па да)

19 12 11* дру ги от па ди (укљу чу ју ћи ме ша ви не ма те ри ја ла) од ме ха нич ког трет-
ма на от па да ко ји са др же опа сне суп стан це

19 12 12 дру ги от па ди (укљу чу ју ћи ме ша ви не ма те ри ја ла) од ме ха нич ког трет-
ма на от па да дру га чи ји од оних на ве де них у 19 12 11

19 13 от па ди од ре ме ди ја ци је зе мљи шта и под зем них во да 
19 13 01* чвр сти от па ди од ре ме ди ја ци је зе мљи шта ко ји са др же опа сне суп стан це

19 13 02 чвр сти от па ди од ре ме ди ја ци је зе мљи шта дру га чи ји од оних на ве де них 
у 19 13 01

19 13 03* му ље ви од ре ме ди ја ци је зе мљи шта ко ји са др же опа сне суп стан це

19 13 04 му ље ви од ре ме ди ја ци је зе мљи шта дру га чи ји од оних на ве де них у 19 
13 03

19 13 05* му ље ви од ре ме ди ја ци је под зем них во да ко ји са др же опа сне суп стан це

19 13 06 му ље ви од ре ме ди ја ци је под зем них во да дру га чи ји од оних на ве де них у 
19 13 05

19 13 07* теч ни от па ди на ба зи во де и во де ни кон цен тра ти од ре ме ди ја ци је под-
зем них во да ко ји са др же опа сне суп стан це

19 13 08 теч ни от па ди на ба зи во де и во де ни кон цен тра ти од ре ме ди ја ци је под-
зем них во да дру га чи ји од оних на ве де них у 19 13 07

20 
КО МУ НАЛ НИ От ПА ДИ (КУћ НИ От ПАД И СЛИЧ НИ КО МЕР
цИ јАЛ НИ И ИН ДУ СтРИј СКИ От ПА ДИ), УКЉУ ЧУ јУ ћИ 
ОДВО јЕ НО СА КУ ПЉЕ НЕ фРАК цИ јЕ

20 01 одво је но са ку пље не фрак ци је (из у зев 15 01)
20 01 01 па пир и кар тон
20 01 02 ста кло
20 01 08 би о ра згра ди ви ку хињ ски и от пад из ре сто ра на
20 01 10 оде ћа
20 01 11 тек стил
20 01 13* рас тва ра чи
20 01 14* ки се ли не
20 01 15* ба зе
20 01 17* фо то-хе ми ка ли је
20 01 19* пе сти ци ди
20 01 21* флу о ре сцент не це ви и дру ги от пад ко ји са др жи жи ву
20 01 23* од ба че на опре ма ко ја са др жи хло ро флу о ро у гљо во до ни ке
20 01 25 је сти ва уља и ма сти
20 01 26* уља и ма сти дру га чи ји од оних на ве де них у 20 01 25
20 01 27* бо ја, ма сти ла, леп ко ви и смо ле ко ји са др же опа сне суп стан це
20 01 28 бо ја, ма сти ла, леп ко ви и смо ле дру га чи ји од оних на ве де них у 20 01 27
20 01 29* де тер џен ти ко ји са др же опа сне суп стан це
20 01 30 де тер џен ти дру га чи ји од оних на ве де них у 20 01 29
20 01 31* ци то ток сич ни и ци то ста тич ни ле ко ви
20 01 32 ле ко ви дру га чи ји од оних на ве де них у 20 01 31

20 01 33* ба те ри је и аку му ла то ри укљу че ни у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и не-
сор ти ра не ба те ри је и аку му ла то ри ко ји са др же ове ба те ри је

20 01 34 ба те ри је и аку му ла то ри дру га чи ји од оних на ве де них у 20 01 33

20 01 35* од ба че на елек трич на и елек трон ска опре ма дру га чи ја од оне на ве де не у 
20 01 21 и 20 01 23 ко ја са др жи опа сне ком по нен те

20 01 36 од ба че на елек трич на и елек трон ска опре ма дру га чи ја од оне на ве де не у 
20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

20 01 37* др во ко је са др жи опа сне суп стан це
20 01 38 др во дру га чи је од оног на ве де ног у 20 01 37
20 01 39 пла сти ка
20 01 40 ме та ли
20 01 41 от па ди од чи шће ња дим ња ка
20 01 99 оста ле фрак ци је ко је ни су дру га чи је спе ци фи ци ра не
20 02 от па ди из вр то ва и пар ко ва (укљу чу ју ћи и от пад са гро бља)
20 02 01 би о де гра да бил ни от пад 
20 02 02 зе мља и ка мен
20 02 03 оста ли не би о де гра да бил ни от пад 
20 03 оста ли ко му нал ни от па ди
20 03 01 ме ша ни ко му нал ни от пад
20 03 02 от пад са пи ја ца
20 03 03 оста ци од чи шће ња ули ца
20 03 04 му ље ви из сеп тич ких ја ма
20 03 06 от пад од чи шће ња ка на ли за ци је 
20 03 07 ка ба сти от пад
20 03 99 ко му нал ни от па ди ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра ни

* Сва ки от пад озна чен зве зди цом сма тра се опа сним от па дом.
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При лог 2.

Ка те го ри је от па да

Q1 Оста ци од про из вод ње или по тро шње ко ји ни су дру га чи је 
спе ци фи ци ра ни

Q2 Про из во ди без спе ци фи ка ци ја
Q3 Про из во ди чи ји је рок упо тре бе ис те као
Q4 Про су ти ма те ри ја ли, ма те ри ја ли ко ји су на ста ли услед гу-

бит ка или не зго де при по сту па њу са њи ма, укљу чу ју ћи све 
ма те ри ја ле, опре му и сл. кон та ми ни ра не при не зго ди

Q5 Кон та ми ни ра ни или за пр ља ни ма те ри ја ли на ста ли у то ку 
пла ни ра ног по ступ ка (нпр. оста ци од по сту па ка чи шће ња, 
ма те ри ја ли за па ко ва ње, кон теј не ри)

Q6 Не у по тре бљи ви де ло ви (нпр. ис тро ше не ба те ри је, ка та ли-
за то ри и др.)

Q7 Суп стан це ко је ви ше не за до во ља ва ју (нпр. кон та ми ни ра-
не ки се ли не или рас тва ра чи, ис тро ше не со ли за тер мич ку 
об ра ду и др.)

Q8 Оста ци из ин ду стриј ских про це са (нпр. шља ка, де сти ла ци-
о ни та ло зи и др.)

Q9 Оста ци из про це са за сма ње ње за га ђе ња (нпр. муљ из уре-
ђа ја за вла жно пре чи шћа ва ње га со ва, пра ши на из вре ћа-
стих фил те ра, по тро ше ни фил те ри)

Q10 Оста ци од ма шин ске гру бе/фи не об ра де (нпр. стру го ти не, 
опиљ ци и от па ци од гло да ња и сл.)

Q11 Оста ци од екс трак ци је и пре ра де си ро ви на (нпр. от пад из 
ру дар ства, нафт не ис пла ке и др.)

Q12 Ма те ри ја ли чи ји је пр во бит ни са став ис ква рен (нпр. уље 
за га ђе но по ли хло ро ва ним би фе ни ли ма  – РСВ и др.)

Q13 Сва ка ма те ри ја, ма те ри јал или про из вод чи је је ко ри шће ње 
за бра ње но

Q14 Про из во ди ко је њи хов вла сник од ба цу је као не у по тре бљи-
ве (нпр. по љо при вред ни от пад, от пад из до ма ћин ства, кан-
це ла риј ски, ко мер ци јал ни и от пад из тр го ви на и сл.)

Q15 Кон та ми ни ра ни ма те ри ја ли, ма те ри је или про из во ди на ста-
ли у про це су ре ме ди ја ци је зе мљи шта

Q16 Би ло ко ји дру ги ма те ри ја ли, ма те ри је или про из во ди ко ји 
ни су об у хва ће ни у го ре на ве де ним ка те го ри ја ма

При лог 3.

Y ли ста  
Ли ста ка те го ри ја или срод них ти по ва опа сног от па да пре ма 
њи хо вој при ро ди или пре ма ак тив но сти ко јом се ства ра ју

От па ди ко ји по ка зу ју би ло ко ју од ка рак те ри сти ка на ве де них 
у При ло гу 5. и ко ји се са сто је од:

Y1 ана том ских суп стан ци; бол нич ки и дру ги от пад са кли ни ка
Y2 је ди ње ња ко ја се ко ри сте у фар ма ци ји, ме ди ци ни и ве те-

ри ни
Y3 сред ста ва за за шти ту др ве та
Y4 би о ци да и фи то-фар ма це ут ских суп стан ци
Y5 оста та ка суп стан ци ко ри шће них као рас тва ра чи
Y6 ха ло ге но ва них ор ган ских суп стан ци ко је ни су ко ри шће не 

као рас тва ра чи ис кљу чу ју ћи инерт не по ли ме ри зо ва не ма-
те ри ја ле

Y7 ме ша них со ли ко је са др же ци ја ни де
Y8 ми не рал них уља или уљ них суп стан ци (нпр. муљ од стру-

га ња)
Y9 уље/во да, ме ша ви на угљо во до ни ци/во да, емул зи ја

Y10 суп стан ци ко је са др же РСВ и/или РСТ (нпр. ди е лек три ци 
и сл.)

Y11 ма те ри ја ла са ка тра ном, на ста лих ра фи на ци јом, де сти ла ци-
јом или би ло ко јим пи ро ли тич ким трет ма ном (нпр. на дну 
де сти ла ци о не ко ло не)

Y12 ма сти ла, бо ја, пиг ме на та, фар би, ла ко ва, фир нај са
Y13 смо ла, ла тек са, пла сти фи ка то ра, леп ко ва/ад хе зи ва
Y14 хе миј ских суп стан ци ко је по ти чу од ис тра жи ва ња и раз во ја 

или на став ним ак тив но сти ма ко је ни су иден ти фи ко ва не и/
или су но ве и чи ји ефек ти на чо ве ка и/или жи вот ну сре ди-
ну ни су по зна ти (нпр. оста ци из ла бо ра то ри ја и сл.)

Y15 пи ро тех нич ких и дру гих екс пло зив них ма те ри ја ла
Y16 фо то граф ских хе ми ка ли ја и ма те ри ја ла за раз ви ја ње
Y17 би ло ког ма те ри ја ла кон та ми ни ра ног са би ло ко јим кон ге-

не ром по ли хло ро ва них ди бен зо-фу ра на
Y18 би ло ког ма те ри ја ла кон та ми ни ра ног са би ло ко јим кон ге-

не ром по ли хло ро ва них ди бен зо-п-ди ок си на
От па ди ко ји се са сто је од би ло ко је ком по нен те из При ло га 

4. и ко ји има ју би ло ко ју од ка рак те ри сти ка из При ло га 5. и ко ји 
се са сто је од:
Y19 жи во тињ ских и биљ них са пу на, ма сти, во ско ва
Y20 не ха ло ге но ва них ор ган ских суп стан ци ко је ни су ко ри шће-

не као рас тва ра чи
Y21 нео р ган ских суп стан ци без ме та ла и ме тал них је ди ње ња
Y22 пе пе ла и/или шља ка
Y23 зе мље, пе ска, гли не укљу чу ју ћи зе мљу, пе сак, гли ну ис ко-

па ну ба ге ром
Y24 из ме ша них со ли ко је ни су ци ја нид не
Y25 ме тал не пра ши не, пра ха
Y26 по тро ше них ка та ли за то ра
Y27 теч но сти или му ље ва ко ји са др же ме та ле или ме тал на је-

ди ње ња
Y28 оста та ка од опе ра ци ја кон тро ле за га ђе ња (вре ћа сти фил те-

ри за пра ши ну и др.) oсим 29, 30 и 33
Y29 му ље ва из скру бе ра
Y30 му ље ва из по стро је ња за пре чи шћа ва ње во де
Y31 оста та ка де кар бо ни за ци је
Y32 оста та ка јо но и зме њи вач ких ко ло на
Y33 ка на ли за ци о них му ље ва, не тре ти ра них или не по де сних за 

упо тре бу у по љо при вре ди
Y34 оста та ка чи шће ња ре зер во а ра и/или опре ме
Y35 кон та ми ни ра не опре ме
Y36 кон та ми ни ра них ре зер во а ра  – кон теј не ра (ам ба ла жа, бо це 

за гас и др.) чи ји са др жај укљу чу је јед ну или ви ше ком по-
нен ти из При ло га 4.

Y37 ба те ри ја и дру гих елек трич них ће ли ја
Y38 биљ них уља
Y39 ма те ри ја ла из се лек тив ног са ку пља ња от па да из до ма ћин-

ста ва и ко ји по се ду ју би ло ко ју од ка рак те ри сти ка из При-
ло га 5.

Y40 би ло ко ји дру ги от пад ко ји са др жи би ло ко ју ком по нен ту 
из При ло га 4. и би ло ко ју ка рак те ри сти ку из При ло га 5.

При лог 4.

C ли ста

Ком по нен те от па да ко је га чи не опа сним ако има ка рак те ри-
сти ке опи са не у При ло гу 5.

От па ди ко ји са др же:
C1 бе ри ли јум, је ди ње ња бе ри ли ју ма
C2 је ди ње ња ва на ди ју ма
C3 је ди ње ња хро ма (VI)
C4 је ди ње ња ко бал та
C5 је ди ње ња ни кла
C6 је ди ње ња ба кра
C7 је ди ње ња цин ка
C8 ар сен; је ди ње ња ар се на
C9 се лен; је ди ње ња се лен
C10 је ди ње ња сре бра
C11 кад ми јум; је ди ње ња кад ми ју ма
C12 је ди ње ња ка ла ја
C13 ан ти мон; је ди ње ња ан ти мо на
C14 те лур; је ди ње ња те лу ра
C15 је ди ње ња ба ри ју ма; ис кљу чу ју ћи ба ри јум сул фат 
C16 жи ву; је ди ње ња жи ве
C17 та ли јум; је ди ње ња та ли ју ма
C18 оло во; је ди ње ња оло ва
C19 нео р ган ске сул фи де
C20 нео р ган ска је ди ње ња флу о ра; ис кљу чу ју ћи кал ци јум флу-

о рид
C21 нео р ган ске ци ја ни де
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C22 сле де ће ал кал не ме та ле или зем но ал кал не ме та ле: ли ти јум, 
на три јум, ка ли јум, кал ци јум, маг не зи јум ко ји ни су у сме ши

C23 рас тво ри ки се ли на или ки се ли не у чвр стом об ли ку
C24 рас тво ри ба за или ба зе у чвр стом об ли ку
C25 азбест (пра ши ну и влак на)
C26 фос фор; фос фор на је ди ње ња, ис кљу чу ју ћи фос фат не ми-

не ра ле
C27 ме тал ни кар бо ни ли
C28 пе рок си де
C29 хло ра те
C30 пер хло ра те
C31 ази де
C32 PCB и/или PCT
C33 је ди ње ња ко ја се ко ри сте у фар ма ци ји или ве те ри ни
C34 би о ци де и фи то-фар ма це ут ске суп стан це (нпр. пе сти ци де 

и сл.)
C35 ин фек тив не суп стан це
C36 кре о за ти
C37 изо ци ја на ти; ти о ци ја на ти
C38 ор ган ске ци ја ни де (нпр. ни три ле и сл.)
C39 фе но ле; је ди ње ња фе но ла
C40 ха ло ге но ва не рас тва ра че
C41 ор ган ске рас тва ра че, ис кљу чу ју ћи ха ло ге но ва не рас тва ра че
C42 ор га но ха ло ге на је ди ње ња, ис кљу чу ју ћи инерт не по ли-

ме ри зо ва не ма те ри је и оста ле суп стан це на ве де не у овом 
при ло гу

C43 аро ма тич на је ди ње ња; по ли ци клич на и хе те ро ци клич на 
ор ган ска је ди ње ња

C44 али фа тич не ами не
C45 аро ма тич не ами не
C46 етре
C47 суп стан це ко је има ју осо би не екс пло зи ва, ис кљу чу ју ћи оне 

ко је су на ве де не у овом при ло гу
C48 сум пор на ор ган ска је ди ње ња
C49 би ло ко ји кон ге нер по ли хло ро ва них ди бен зо-фу ра на
C50 би ло ко ји кон ге нер по ли хло ро ва них ди бен зо-р-ди ок си на
C51 угљо во до ни ке и ки се о ник; азот на и/или сум пор на је ди ње-

ња ко ја ни су узе та у об зир у овом при ло гу.

При лог 5.

H ли ста 
Ка рак те ри сти ке от па да ко је га чи не опа сним

H1 „Екс пло зи ван”: суп стан це и пре па ра ти ко ји мо гу екс-
пло ди ра ти под деј ством пла ме на или ко ји су ви ше осе-
тљи ви на уда ре или тре ње од ди ни тро бен зе на

H2 „Ок си ди ра ју ћи”: суп стан це и пре па ра ти ко ји иза зи ва ју 
ви со ко ег зо терм не ре ак ци је у кон так ту са дру гим суп-
стан ца ма, по себ но са за па љи вим суп стан ца ма

H3 – А „Ви со ко за па љив”:
 – 0  теч не суп стан це и пре па ра ти ко ји има ју тач ку па-

ље ња ис под 21°C укљу чу ју ћи ве о ма за па љи ве теч-
но сти, или

 – 1  суп стан це и пре па ра ти ко ји се мо гу за гре ва ти и ко-
нач но за па ли ти у кон так ту са ва зду хом на тем пе ра-
ту ри око ли не без би ло ка квог из во ра енер ги је, или

  – 2  чвр сте суп стан це и пре па ра ти ко ји се мо гу ла ко за-
па ли ти по сле крат ког кон так та са из во ром па ље ња и 
ко ји на ста вља ју да го ре или бу ду ис тро ше ни на кон 
укла ња ња из во ра па ље ња, или

 – 3  га со ви те суп стан це и пре па ра ти ко ји су за па љи ви на 
ва зду ху при нор мал ном при ти ску, или

 – 4  суп стан це и пре па ра ти ко ји у кон так ту са во дом или 
вла жним ва зду хом, раз ви ја ју ви со ко за па љи ве га со-
ве у опа сним ко ли чи на ма

H3В „За па љив”: теч не суп стан це и пре па ра ти ко ји има ју тач-
ку па ље ња јед на ку или ве ћу од 21°C и ма њу или јед на-
ку 55°C

H4 „На дра жу ју ћи (ири тан тан)”: суп стан це и пре па ра ти ко-
ји ни су ко ро зив ни и ко ји кроз не по сре дан, од ло жен или 
по но вљен кон такт са ко жом или слу зо ко жом, мо гу про-
у зро ко ва ти за па ље ње

H5 „Ште тан (опа сан)”: суп стан це и пре па ра ти ко ји, ако 
се уди шу или гу та ју или ако про ди ру кроз ко жу, мо гу 
укљу чи ти огра ни че не ри зи ке по здра вље

H6 „Отро ван”: суп стан це и пре па ра ти (укљу чу ју ћи ве о-
ма ток сич не суп стан це и пре па ра те) ко ји, ако се уди шу 
или гу та ју или ако про ди ру кроз ко жу, мо гу укљу чи ти 
озбиљ не, акут не или хро нич не ри зи ке по здра вље, и чак 
смрт

H7 „Кар ци но ген”: суп стан це и пре па ра ти ко ји, ако се уди-
шу или гу та ју или ако про ди ру кроз ко жу, мо гу иза зва ти 
рак или ње гов по раст 

H8 „Ко ро зи ван”: суп стан це и пре па ра ти ко ји мо гу уни шти-
ти жи во тки во при кон так ту

H9 „Ин фек ти ван”: суп стан це и пре па ра ти ко је са др же ми-
кро ор га ни зме или њи хо ве ток си не, ко ји су по зна ти или 
се сум ња да иза зи ва ју обо ље ње код чо ве ка или дру гих 
жи вих ор га ни за ма

H10 „Ток си чан за ре про дук ци ју (те ра то ген)”: суп стан це и 
пре па ра ти ко ји, ако се уди шу или гу та ју или ако про ди-
ру кроз ко жу, мо гу иза зва ти не на след не уро ђе не не пра-
вил но сти или њи хов по раст

H11 „Му та ген”: суп стан це и пре па ра ти ко ји, ако се уди шу 
или гу та ју или ако про ди ру кроз ко жу, мо гу иза зва ти на-
след не ге нет ске не до стат ке или њи хов по раст

H12 От пад ко ји осло ба ђа ток сич не или ве о ма ток сич не га со-
ве у кон так ту са во дом, ва зду хом или ки се ли ном

H13* „Иза зи ва пре о се тљи вост”: суп стан це и пре па ра ти ко ји, 
ако се уди шу или ако про ди ру кроз ко жу, има ју спо соб-
ност иза зи ва ња ре ак ци је пре о се тљи во сти, та ко да се 
да љим из ла га њем про из во де ка рак те ри стич ни не га тив-
ни ефек ти 

H14 „Еко ток си чан”: от пад ко ји пред ста вља или мо же пред-
ста вља ти не по сред не или од ло же не ри зи ке за је дан или 
ви ше сек то ра жи вот не сре ди не.

Н15 От пад ко ји има свој ство да на би ло ко ји на чин, на кон од-
ла га ња, про из во ди дру ге суп стан це, нпр. из лу же ви не, ко-
је по се ду ју би ло ко ју на ве де ну ка рак те ри сти ку (Н1-Н14) 

* у за ви сно сти од рас по ло жи вих ме то да те сти ра ња 

При лог 6.

D ли ста  
Опе ра ци је од ла га ња 

ОЗНА КА ОПИС От ПА ДА
D1 Де по но ва ње от па да у зе мљи ште или на зе мљи ште (нпр. де по ни је и др.)

D2 Из ла га ње от па да про це си ма у зе мљи шту (нпр. би о де гра да ци ја теч ног 
от па да или му ље ва у зе мљи шту)

D3 Ду бо ко убри зга ва ње (нпр. де по но ва ње вр ста от па да ко је се пум па ма мо-
гу убри зга ва ти у бу на ре, на пу ште не руд ни ке со ли или при род не де пое)

D4 По вр шин ско де по но ва ње (нпр. де по но ва ње теч них или му ље ви тих вр-
ста от па да у ја ме, ба зе не или ла гу не итд.)

D5
Од ла га ње от па да у по себ но про јек то ва не де по ни је (нпр. од ла га ње от-
па да у ли не ар но по ре ђа не по кри ве не ка се те, ме ђу соб но изо ло ва не и 
изо ло ва не од жи вот не сре ди не)

D6 Ис пу шта ње у во де, осим у мо ра, од но сно оке а не

D7 Ис пу шта ње у мо ра, од но сно оке а не, укљу чу ју ћи ути ски ва ње у мор-
ско дно

D8
Би о ло шки трет ма ни ко ји ни су на зна че ни на дру гом ме сту у овој ли-
сти, а чи ји су ко нач ни про из во ди је ди ње ња или сме ше ко је се од ба цу ју 
у би ло ко јој од опе ра ци ја од D1 до D12

D9

Фи зич ко-хе миј ски трет ма ни ко ји ни су на зна че ни на дру гом ме сту у 
овој ли сти, а чи ји су ко нач ни про из во ди је ди ње ња или сме ше ко је се 
од ба цу ју у би ло ко јој од опе ра ци ја од D1 до D12 (нпр. ис па ра ва ње, 
су ше ње, кал ци на ци ја)

D10 Спа љи ва ње (ин си не ра ци ја) на тлу
D11 Спа љи ва ње (ин си не ра ци ја) на мо ру *
D12 Трај но скла ди ште ње (нпр. сме штај кон теј не ра у руд ник)

D13 Ме ша ње от па да пре под вр га ва ња би ло ко јој од опе ра ци ја од D1 до 
D12 **
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D14 Пре па ко ва ње от па да пре под вр га ва ња би ло ко јој од опе ра ци ја од D1 

до D13

D15
Скла ди ште ње от па да ко је прет хо ди би ло ко јој од опе ра ци ја од D1 до 
D14 (из у зи ма ју ћи при вре ме но скла ди ште ње, то ком са ку пља ња, на ме-
сту где је про из ве ден от пад)

(*) Ова опе ра ци ја је за бра ње на про пи си ма ЕУ и ме ђу на род ним кон вен ци ја ма.
(**) Уко ли ко не ма дру ге од го ва ра ју ће D озна ке, у ову ка те го ри ју се мо гу укљу-

чи ти при прем не опе ра ци је ко је прет хо де од ла га њу, укљу чу ју ћи и прет ход ну 
пре ра ду као што су, из ме ђу оста лог, сор ти ра ње, дро бље ње, са би ја ње, ба ли-
ра ње, су ше ње, се че ње, при пре ма ње или одва ја ње пре при ја вљи ва ња за би ло 
ко ју опе ра ци ју ко ја је на ве де на од D1 до D12.

R ли ста  
Опе ра ци је ис ко ри шће ња от па да

ОЗНА КА ОПИС От ПА ДА

R1 Ко ри шће ње от па да пр вен стве но као го ри ва или дру гог сред ства за про-
из вод њу енер ги је *

R2 Ре ге не ра ци ја/пре ра да рас тва ра ча

R3
Ре ци кли ра ње/пре ра да ор ган ских ма те ри ја ко ји се не ко ри сте као рас-
тва ра чи (укљу чу ју ћи ком по сти ра ње и оста ле про це се би о ло шке тран-
сфор ма ци је) **

R4 Ре ци кли ра ње/пре ра да ме та ла и је ди ње ња ме та ла
R5 Ре ци кли ра ње/пре ра да дру гих нео р ган ских ма те ри ја ла ***
R6 Ре ге не ра ци ја ки се ли на или ба за
R7 Об на вља ње ком по не на та ко је се ко ри сте за сма ње ње за га ђе ња
R8 Об на вља ње ком по не на та ка та ли за то ра
R9 Ре-ра фи на ци ја или дру ги на чин по нов ног ис ко ри шће ња от пад ног уља

R10 Из ла га ње от па да про це си ма у зе мљи шту ко ји има ју ко рист за по љо-
при вре ду или еко ло шки на пре дак

R11 Ко ри шће ње от па да до би је ног би ло ко јом опе ра ци јом од R1 до R10

ОЗНА КА ОПИС От ПА ДА

R12 Про ме не ра ди под вр га ва ња от па да би ло ко јој од опе ра ци ја од R1 до 
R11 ****

R13
Скла ди ште ње от па да на ме ње них за би ло ко ју опе ра ци ју од R1 до R12 
(ис кљу чу ју ћи при вре ме но скла ди ште ње от па да на ло ка ци ји ње го вог 
на стан ка) 

Ово укљу чу је спа ли о ни це чвр стог ко му нал ног от па да, са мо ако је њи хо ва 
енер гет ска ефи ка сност јед на ка или из над:
 – 0,60 за по стро је ња у ра ду и са до зво лом за рад до 1. ја ну а ра 2009. го ди не,
 – 0,65 за по стро је ња, са до зво лом на кон 31. де цем бра 2008. го ди не, 
ко ри сте ћи сле де ћу фор му лу:

Енер гет ска ефи ка сност = (Еp  – (Еf + Еi)) / (0,97 x (Еw + Еf))
у ко јој je:
Еp  – годишњa енергијa ко ја је про из ве де на као то плот на или елек трич на 
енер ги ја. Сра чу на та је као енер ги ја у фор ми елек трич не по мно же ном са 
2,6 и то плот не ко ја је про из ве де на за ко мер ци јал ну упо тре бу по мно же на 
са 1,1 (GЈ/ го ди шње).
Еf  – го ди шњи енер гет ски унос у си стем из го ри ва ко ја до при но се про из-
вод њи па ре (GЈ/го ди шње).
Еw  – годишњa енергијa садржанa у пре ра ђе ном от па ду, ко ја се из ра чу на ва 
по мо ћу не то то плот не вред но сти от па да (GЈ/го ди шње).
Еi  – го ди шње увезенa енергијa, ис кљу чу ју ћи Еw и Еf (GЈ/го ди шње).
0,97  – фак тор ко ји се од но си на енер гет ске гу бит ке у пе пе лу на дну и ра-
ди ја ци ји.
Ова фор му ла се упо тре бља ва у скла ду са ре фе рент ним до ку мен том о нај-
бо љим до ступ ним тех ни ка ма за спа љи ва ње от па да.

(**) Ово укљу чу је га си фи ка ци ју и пи ро ли зу ко ри сте ћи ком по нен те као хе ми-
ка ли је.

(***) Ово укљу чу је чи шће ње зе мљи шта ко је до во ди до ње го вог об на вља ња и 
ре ци кли ра ња нео р ган ских гра ђе вин ских ма те ри ја ла

(****) Уко ли ко не ма дру ге од го ва ра ју ће R озна ке, ово мо же укљу чи ти при прем не 
опе ра ци је ко је прет хо де опе ра ци ја ма по нов ног ис ко ри шће ња, укљу чу ју ћи 
и прет ход ну пре ра ду као што су, из ме ђу оста лог, де мон та жа, сор ти ра ње, 
дро бље ње, са би ја ње, ба ли ра ње, су ше ње, се че ње, при пре ма ње, пре па ки ва-
ње, одва ја ње или ме ша ње пре при ја вљи ва ња за би ло ко ју опе ра ци ју ко ја је 
на ве де на од R1 до R11.

При лог 7.
гра нич не вред но сти кон цен тра ци је опа сних ком по нен ти у от па ду на осно ву ко јих се од ре ђу ју ка рак те ри сти ке от па да  

(свој ства от па да ко ја га ка рак те ри шу као опа сан от пад)

H1 „Екс пло зи ван”:  –  От пад кла си фи ко ван као кла са 1 пре ма про пи си ма ко ји се од но се на ме ђу на род ни тран спорт опа сних ма те ри ја на 
пу ту, ADR (Euro pean Agre e ment on the in ter na ti o nal tran sport of dan ge ro us go ods on road, ADR).

H2 „Ок си ди ра ју ћи”:  –  От пад кла си фи ко ван као кла са 5.1 пре ма про пи си ма ко ји се од но се на ме ђу на род ни тран спорт опа сних ма те ри ја 
на пу ту, ADR

 –  Отпад класификован као класа 5.2 према прописима који се односе на међународни транспорт опасних материја 
на путу, ADR

H3  – A „Ви со ко за па љив”:  –  Теч ни от па ди ко ји има ју тем пе ра ту ру па ље ња ни жу од 21°C
 –  От пад кла си фи ко ван као кла са 2 и озна че ни сло ви ма F, TF, или TFC пре ма про пи си ма ко ји се од но се на ме ђу на-

род ни тран спорт опа сних ма те ри ја на пу ту, ADR
 –  От пад кла си фи ко ван као кла са 4.1 пре ма про пи си ма ко ји се од но се на ме ђу на род ни тран спорт опа сних ма те ри ја 

на пу ту, ADR
 –  От пад кла си фи ко ван као кла са 4.2 пре ма про пи си ма ко ји се од но се на ме ђу на род ни тран спорт опа сних ма те ри ја 

на пу ту, ADR
 –  Отпад класификован као класа 4.3 према прописима који се односе на међународни транспорт опасних материја 

на путу, ADR
H3  – B „За па љив”:  –  Теч ни от пад ко ји има тем пе ра ту ру па ље ња ни жу од 55°C
H4 „На дра жу ју ћи (ири тан тан)”:  –  Ако са др жи 10% ма се них или ви ше, јед не или ви ше на дра жу ју ћих суп стан ци кла си фи ко ва них као R41 или

 –  Ако садржи 20% масених или више, једне или више надражујућих супстанци класификованих као R36, R37 или R 
38 према посебном пропису о хемикалијама

H5 „Ште тан (опа сан)”: От пад ко ји са др жи 25% ма се них или ви ше, јед не или ви ше суп стан ци кла си фи ко ва них као штет не пре ма по себ ном 
про пи су о хе ми ка ли ја ма

H6 „Отро ван”:  –  От пад ко ји са др жи 0,1% ма се них или ви ше јед не или ви ше суп стан ци кла си фи ко ва них као ве о ма ток сич не пре ма 
по себ ном про пи су о хе ми ка ли ја ма.

 –  От пад ко ји са др жи 3% ма се них или ви ше јед не или ви ше суп стан ци кла си фи ко ва них као ток сич не пре ма по себ-
ном про пи су о хе ми ка ли ја ма. 

H7 „Кар ци но ген”:  –  От пад ко ји са др жи 0,1% ма се них или ви ше јед не или ви ше суп стан ци кла си фи ко ва них као кар ци но ге не (ка те го-
ри је 1 или 2) пре ма по себ ном про пи су о хе ми ка ли ја ма.

H8 „Ко ро зи ван”:  –  От пад ко ји са др жи 1% ма се них или ви ше јед не или ви ше суп стан ци озна че них као ко ро зив не озна ком R35 пре ма 
по себ ном про пи су о хе ми ка ли ја ма.

 –  Отпад који садржи 5% масених или више једне или више супстанци означених као корозивне ознаком R34 према 
посебном пропису о хемикалијама.

H9 „Ин фек ти ван”:  –  От пад кон та ми ни ра ни опа сним па то ге ним ми кро ор га ни зми ма у скла ду са по себ ним про пи си ма из обла сти за шти-
те здра вља љу ди.

 –  Отпад контаминирани опасним патогеним микроорганизмима у складу са посебним прописима из области зашти-
те здравља животиња.

H10 „Ток си чан за ре про дук ци ју (те ра то ген)”:  –  От пад ко ји са др жи 0.5% ма се них или ви ше јед не или ви ше суп стан ци кла си фи ко ва них као ток сич но за ре про дук-
ци ју (ка те го ри је 1 или 2) пре ма по себ ном про пи су о хе ми ка ли ја ма

H11 „Mутаген”:  –  От пад ко ји са др жи 0.1% ма се них или ви ше јед не или ви ше суп стан ци кла си фи ко ва них као му та ге не (ка те го ри је 1 
или 2) пре ма по себ ном про пи су о хе ми ка ли ја ма

H12 „Суп стан це или от пад ко ји у кон так ту са во дом, ва-
зду хом или у ки се ли ни от пу шта ју ток сич не или ве о ма 
ток сич не га со ве”: 

 –  От пад чи ји уку пан са др жај осло ба ђа ју ћих сул фи да и ци ја ни да при pH 4 пре ва зи ла зи сле де ће вред но сти кон цен-
тра ци ја:

S2-     –  ла ко осло ба ђа ју ћи 10000 mg/kg dm
CN  –  ла ко осло ба ђа ју ћи 1000 mg/kg dm 
dm  – сува маса
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H13 „Иза зи ва пре о се тљи вост“: суп стан це и пре па ра ти ко ји, ако се уди шу или ако про ди ру кроз ко жу, има ју спо соб ност иза зи ва ња ре ак ци је пре о се-
тљи во сти, та ко да се да љим из ла га њем про из во де ка рак те ри стич ни не га тив ни ефек ти 

H14 „Еко ток сич ност”:  –  CFHCs, HCFHCs, HFHCs, FHCs, Ха ло ни
 –  Еко ток сич не суп стан це де фи ни са не кла сом 9, број 11 или 12 пре ма АDR про пи си ма.
CFHCs: хлорофлуороугљоводоници (hlorofluorohydrocarbons); HCFCs: делимично халогеновани 
хлорофлуороугљоводоници (partly halogenated chlorofluorohydrocarbons); HFHCs: делимично халогеновани 
флуороугљоводоници (partly halogenated fluorohydrocarbons); FHCs: флуороугљоводоници (flourohydrocarbons).

H15
„Oтпад који има својство да на сваки начин након 
одлагања произведе другу супстанцу нпр. излужевине 
која има неку од наведених карактеристика (Н1-Н14)”:

 –  От пад код ко га укуп не вред но сти кон цен тра ци ја за га ђу ју ћих ма те ри ја пре ла зе сле де ће вред но сти кон цен тра ци ја:  
1. Са др жај нео р ган ских суп стан ци (екс тракт у во де ној сре ди ни):
Жи ва 20 mg/kg dm или 3 000 mg/kg dm1 
Ар сен 2,3 5 000 mg/kg dm
Оло во2,3 10 000 mg/kg dm
Кад ми јум 2,3 5 000 mg/kg dm
1   од но си се на со ли ди фи ко ва не от па де ко ји са др же не рас твор на сул фид на је ди ње ња
2    не од но си се на ви три фи ко ва ни от пад
3   не од но си се на ле гу ре че ли ка 
2. Са др жај ор ган ских суп стан ци:
PAH 100 mg/kg dm
PCB 100 mg/kg dm 
PCDD/PCDF 10 000 ng TEF/kg dm4

POX 1 000 mg/kg dm
Угљо во до ни ци (ми не рал на уља) 20 000 mg/kg dm5

BTX 500 mg/kg dm
Фе но ли (сло бод ни) 10 000 mg/kg dm
4 TEF  – екви ва лент ни ток сич ни фак тор пре ма про пи су из обла сти за шти те ва зду ха
5   не од но си се на би ту мен и ас фалт
 –  От пад код ко га про цед на теч ност има вред но сти кон цен тра ци ја ко је пре ла зе сле де ће вред но сти кон цен тра ци ја у 

скла ду са 3.а и теч ни от пад ко ји има вред но сти кон цен тра ци ја ко је пре ла зе сле де ће вред но сти кон цен тра ци ја у 
скла ду са 3.б 

Ред ни 
број

Па ра ме тар Кон цен тра ци ја у 
про цед ној теч но сти 

mg/kg dm 3.а

Уку пан са др жај mg/l
3.б

1 pH вред ност 6-13 2-11.5
2 Оста так ис па ра ва ња на 105°C 100000 30000
3 Ан ти мон Sb 50 5
4 Ар сен As 50 5
5 Ба кар Cu 100 10
6 Ба ри јум Ba 500 50
7 Бе ри ли јум Be 5 0.5
8 Бор B 1000 100
9 Ва на ди јум V 200 20
10 Жи ва Hg 0.5 0.05
11 Кад ми јум Cd 5 0.5
12 Ка лај Sn 1000 100
13 Ко балт Co 100 10
14 Никл Ni 500 50
15 Оло во Pb 100 10
16 Се лен Se и Те лур Те укуп но 50 5
17 Сре бро Ag 50 5
18 Та ли јум Th 20 2
19 Хром укуп ни Cr 300 30
20 Хром (VI) Cr 20 2
21 Цинк Zn 1000 100
22 Амо ни јак (NH4

+) 10000 1000
23 Ни три ти (NO2

-) 1000 100
24 Сул фи ди S2- 200 20
25 Флу о ри ди (F-) 500 50
26 Ци ја ни ди укуп ни 200 20
27 Ци ја ни ди ла ко от пу шта ју ћи 20 2
28 AOX (ха ло ге на ор ган ска је ди ње ња ко ја се мо гу ад сор-

бо ва ти) као Cl
100 10

29 Ин декс фе но ла 1000 100
30 По ли ци клич ни аро ма тич ни угљо во до ни ци PAH 7 0.5 0.05
31 Укуп ни угљо во до ни ци осим под 6,7 1000 100
32 Укуп ни угљо во до ни ци 6,7 50 -
На по ме на:
dm  – су ва ма са
PAH је де фи ни сан као су ма 6 је ди ње ња: flo u rant he ne (C16H10), ben zo[k]flu o rant he ne (C20H12), ben zo [a]pyre ne 
(C20H12),
ben zo[g,h,I] peryle ne (C20H12), ben zo[b]flu o rant he ne (C20H12), in de no[1,2,3-c,d]pyre ne (C20H12).
6 За от па де: уљем кон та ми ни ра но зе мљи ште; оста ло кон та ми ни ра но зе мљи ште; от пад ни муљ од бу ше ња и от пад ко ји 
са др жи не ра фи ни са но уље; от пад но не ра фи ни са но уље ко је са др жи муљ; от пад на зе мља, от пад на ис ко па на зе мља 
и от пад од ру ше ња ко ји са др же не ра фи ни са но уље, при ме њу је се вред ност гра нич не кон цен тра ци је од 50 mg/kg dm
7 Процедна течност треба да се центрифугира, а не да се филтрира. Процедна течност је дефинисана техничким 
стандардом. EN 12457-2:2002

На по ме на: Oд гра нич них вред но сти кон цен тра ци је опа сних ком по нен ти у от па ду се мо же од сту пи ти узи ма ју ћи у об зир про це ну 
ри зи ка од упра вља ња от па дом на здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну. По ред да тих па ра ме та ра мо гу се ис пи ти ва ти и дру ге па ра ме тре ко је 
је мо гу ће на ћи у от па ду или про цед ној теч но сти, а ко ји мо гу би ти за га ђу ју ће ма те ри је зна чај не са аспек та про це не ри зи ка у од но су на 
жи вот ну сре ди ну и на здра вље љу ди. 
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При лог 8.

Ли ста па ра ме та ра за од ре ђи ва ње фи зич кохе миј ских осо би на 
опа сног от па да на ме ње ног за фи зич кохе миј ски трет ман

У опа сном от па ду на ме ње ном за фи зич ко-хе миј ски трет ман 
ис пи ту је се по себ но:
Ред. 
бр.

У от па ду ко ји са др жи пре те жно ор
ган ске суп стан це

У от па ду ко ји са др жи пре те жно 
нео р ган ске суп стан це

За от пад ко ји са др жи пре те жно ор
ган ске суп стан це

За от пад ко ји са др жи пре те жно 
нео р ган ске суп стан це

1. Сен зор ска свој ства (ми рис, бо ја, кон-
зи стен ци ја, фи зич ка фор ма)

Сен зор ска свој ства(ми рис, бо ја, кон-
зи стен ци ја, фи зич ка фор ма)

2. pH вред ност pH вред ност
3. Са др жај укуп них угљо во до ни ка (уља) Елек тро про во дљи вост
4. Са др жај во де, од но сно вла ге Са др жај укуп них угљо во до ни ка (уља)
5. Са др жај по ли ци клич них аро ма тич-

них угљо во до ни ка 
Са др жај во де, од но сно вла ге

6. Са др жај фе но ла Са др жај ни три та
7. Са др жај укуп них ха ло ге на Са др жај ла ко осло бо ди вих ци ја ни да 

при pH≥7
8. Са др жај по ли хло ро ва них би фе ни ла Са др жај хро ма (VI)
9. Са др жај ла ко осло бо ди вих ци ја ни да 

при pH≥7
Са др жај те шких ме та ла: Хром Cr, 
Кад ми јум Cd, Никл Ni, Жи ва Hg, 
Оло во Pb

10. Са др жај те шких ме та ла: Хром Cr, 
Кад ми јум Cd, Никл Ni, Жи ва Hg, 
Оло во Pb
На по ме на: Опе ра тер ко ји упра вља 
по стро је њем за фи зич ко  – хе миј ски 
трет ман опа сног от па да мо же зах те-
ва ти до дат на ис пи ти ва ња от па да, као 
што су са др жај ни три та, са по ни фи ка-
ци о ни број, EOX  – ха ло ге на ор ган ска 
је ди ње ња ко ја се мо гу екс тра хо ва ти, 
као Cl и дру го. 

На по ме на: Опе ра тер ко ји упра вља 
по стро је њем за фи зич ко  – хе миј ски 
трет ман опа сног от па да мо же зах те-
ва ти до дат на ис пи ти ва ња от па да, као 
што су са др жај укуп них ха ло ге на, са-
др жај фос фа та, и дру го. 

Ми ни мал ни кри те ри ју ми за од ла га ње гра ну ли са ног от па да 
или мо но лит ног от па да 

1. Од ла га ње на де по ни ју опа сног от па да

Па ра ме тар гра нич на вред ност кон цен тра ци је у 
гра ну ли са ном от па ду

Гу би так жа ре њем (LOI) 10%
Укуп ни ор ган ски угље ник (ТОС) 6%
Ка па ци тет не у тра ли за ци је ки се ли не (ANC) Мо ра се про це ни ти

гра нич на вред ност кон цен тра ци је у 
про цед ној теч но сти у mg/ kg dm*

(L/S= 10 l/kg)**
Ан ти мон, Sb 5
Ар сен, As 25
Ба кар, Cu 100
Ба ри јум, Ba 300
Жи ва, Hg 2
Кад ми јум, Cd 5
Мо либ ден, Мо 30
Никл, Ni 40
Оло во, Pb 50
Се лен, Se 7
Хром укуп ни, Cr 70
Цинк, Zn 200
Оста так ис па ра ва ња на 105°C 100000
Рас твор ни ор ган ски угље ник (DOC) 1000
Сул фа ти (SO4

2-) 50000
Флу о ри ди (F-) 500
Хло ри ди (Cl-) 25000

гра нич на вред ност кон цен тра ци је 
у про цед ној теч но сти у mg/m²kg dm 

(мо но лит ни от пад)***
Ан ти мон, Sb 2.5
Ар сен, As 20
Ба кар, Cu 60
Ба ри јум, Ba 150
Жи ва, Hg 0.4
Кад ми јум, Cd 1

Мо либ ден, Мо 20
Никл, Ni 15
Оло во, Pb 20
Се лен, Se 5
Хром укуп ни, Cr 25
Цинк, Zn 100
Рас твор ни ор ган ски угље ник (DOC) Мо ра се про це ни ти
Сул фа ти (SO4

2-) 20000
Флу о ри ди (F-) 200
Хло ри ди (Cl-) 20000

До дат не вред но сти кон цен тра ци је у 
мо но лит ном от па ду

pH Мо ра се про це ни ти
Ка па ци тет не у тра ли за ци је ки се ли не (ANC) Мо ра се про це ни ти
Елек тро про во дљи вост, mS/cm na 20°C/m² Мо ра се про це ни ти

* dm  – су ва ма са
** Од но си се на гра ну ли са ни или ло мље ни мо но лит ни от пад. Те сто ви из лу жи ва ња 

се вр ше пре ма сле де ћим стан дар ди ма: 
 EN 12457-2:2002 Cha rac te ri za tion of wa ste-Le ac hing  – Com pli an ce test for le ac hing 

of gra nu lar wa ste ma te ri als and slud ges  – Part 2: One sta ge batch test at a li qu ids to 
so lid ra tio of 10l/kg for ma te ri als with par tic le si ze be low 4mm (wit ho ut or with si ze 
re duc tion), 

 EN 12457-4:2002  Cha rac te ri za tion of wa ste-Le ac hing  – Com pli an ce test for le ac hing 
of gra nu lar wa ste ma te ri als and slud ges  – Part 4: One sta ge batch test at a li qi ud to 
so lid ra tio of 10l/kg for ma te ri als with par tic le si ze be low 10mm (wit ho ut or with si ze 
re duc tion). 

***  Те сто ви из лу жи ва ња за мо но лит ни от пад се вр ше пре ма стан дар ду NEN 7345 
Le ac hing Cha rac te ri stics of Soil and Stony Bu il ding and Wa ste Ma te ri als  – Le ac hing 
Tests  – De ter mi na tion of the Le ac hing of Inor ga nic Com po nents from Bu il ding and 
Mo no lit hic Wa ste Ma te ri als with the Dif fu sion Test. Гра нич не вред но сти кон цен-
тра ци је су да те у од но су на тест од 64 да на, али је мо гу ће ко ри сти ти кра ћи тест 
у пр ва че ти ри ко ра ка, при че му су гра нич не вред но сти кон цен тра ци је че твр ти на 
од вред но сти кон цен тра ци ја за по је ди не па ра ме тре, да тих у та бе ли. 

 По ред па ра ме та ра да тих у та бе ли мо гу ће је ис пи ти ва ти и дру ге па ра ме тре ко-
ји се мо гу на ћи у от па ду као што су за га ђу ју ће ма те ри је, а ко ји су зна чај ни са 
аспек та про це не ри зи ка укљу чу ју ћи хи дро ге о ло шки аспект.

2. Од ла га ње не ре ак тив ног опа сног от па даа на де по ни је 
нео па сног от па да у ка се те ко је се не ко ри сте за од ла га ње  

би о де гра да бил ног от па да

Па ра ме тар гра нич на вред ност кон цен тра ци је у 
гра ну лар ном от па ду

Укуп ни ор ган ски угље ник (TOC) 5%
pH Ми ни мум 6
Ка па ци тет не у тра ли за ци је ки се ли не (ANC) Мо ра се про це ни ти

гра нич на вред ност кон цен тра ци је у 
про цед ној теч но сти у mg/ kg dm*

(L/S= 10 l/kg)**
Ан ти мон, Sb 0.7
Ар сен, As 2
Ба кар, Cu 50
Ба ри јум, Ba 100
Жи ва, Hg 0.2
Кад ми јум, Cd 1
Мо либ ден, Мо 10
Никл, Ni 10
Оло во, Pb 10
Се лен, Se 0.5
Хром укуп ни, Cr 10
Цинк, Zn 50
Оста так ис па ра ва ња на 105°C 60000
Рас твор ни ор ган ски угље ник (DOC) 800
Сул фа ти (SO4

2-) 20000
Флу о ри ди (F-) 150
Хло ри ди (Cl-) 15000

гра нич на вред ност кон цен тра ци је 
у про цед ној теч но сти у mg/m²kg dm 

(мо но лит ни от пад)***
Ан ти мон, Sb 0.3
Ар сен, As 1.3
Ба кар, Cu 45
Ба ри јум, Ba 45
Жи ва, Hg 0.1
Кад ми јум, Cd 0.2
Мо либ ден, Мо 7
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Никл, Ni 6
Оло во, Pb 6
Се лен, Se 0.4
Хром укуп ни, Cr 5
Цинк, Zn 30
Рас твор ни ор ган ски угље ник (DOC) Мо ра се про це ни ти
Сул фа ти (SO4

2-) 10000
Флу о ри ди (F-) 60
Хло ри ди (Cl-) 10000

До дат не вред но сти кон цен тра ци је у 
мо но лит ном от па ду

pH Мо ра се про це ни ти
Ка па ци тет не у тра ли за ци је ки се ли не (ANC) Мо ра се про це ни ти
Елек тро про во дљи вост, mS/cm na 20°C/m² Мо ра се про це ни ти

а не ре ак тив ни опа сан от пад је опа сан от пад код ко га се по на ша ње при из лу жи ва-
њу не ме ња на го ре у ду жем вре мен ском пе ри о ду, при усло ви ма ко ји су при сут-
ни на де по ни ји или мо гу ћем ак ци ден ту: у са мом от па ду, услед ути ца ја спољ них 

фак то ра (тем пе ра ту ра, ва здух или слич но), ути ца јем дру гих от па да укљу чу ју ћи 
и про из во де од ла га ња от па да: гас са де по ни је и про цед не во де). 

* dm  – су ва ма са
** Од но си се на гра ну ли са ни или ло мље ни мо но лит ни от пад. Те сто ви из лу жи ва ња 

се вр ше пре ма сле де ћим стан дар ди ма: 
 EN 12457-2:2002 Cha rac te ri za tion of wa ste-Le ac hing  – Com pli an ce test for le ac hing of 

gra nu lar wa ste ma te ri als and slud ges  – Part 2: One sta ge batch test at a li qu ids to so lid ra-
tio of 10l/kg for ma te ri als with par tic le si ze be low 4mm (wit ho ut or with si ze re duc tion), 

 EN 12457-4:2002  Cha rac te ri za tion of wa ste-Le ac hing  – Com pli an ce test for le ac hing of 
gra nu lar wa ste ma te ri als and slud ges  – Part 4: One sta ge batch test at a li qu ids to so lid ra-
tio of 10l/kg for ma te ri als with par tic le si ze be low 10mm (wit ho ut or with si ze re duc tion). 

*** Те сто ви из лу жи ва ња за мо но лит ни от пад се вр ше пре ма стан дар ду NEN 7345 
Le ac hing Cha rac te ri stics of Soil and Stony Bu il ding and Wa ste Ma te ri als  – Le ac hing 
Tests  – De ter mi na tion of the Le ac hing of Inor ga nic Com po nents from Bu il ding and 
Mo no lit hic Wa ste Ma te ri als with the Dif fu sion Test. Вред но сти гра нич не вред но сти 
кон цен тра ци је су да те у од но су на тест 64 да на, али је мо гу ће ко ри сти ти кра ћи 
тест у пр ва че ти ри ко ра ка, при че му су гра нич не вред но сти кон цен тра ци је че твр-
ти на од вред но сти кон цен тра ци ја за по је ди не па ра ме тре, да тих у та бе ли.

 По ред па ра ме та ра да тих у та бе ли мо гу ће је ис пи ти ва ти и дру ге па ра ме тре ко-
ји се мо гу на ћи у от па ду као што су за га ђу ју ће ма те ри је, а ко ји су зна чај ни са 
аспек та про це не ри зи ка.

При лог 9.

Ли ста па ра ме та ра за ис пи ти ва ње от па да за по тре бе тер мич ког трет ма на

1. У от па ду на ме ње ном тер мич ком трет ма ну ин си не ра ци јом или ко-ин си не ра ци јом ис пи ту је се по себ но:
 – сен зор ска свој ства,
 – тем пе ра ту ра па ље ња,
 – ка ло риј ска вред ност (MJ/kg),
 – са др жај во де, од но сно вла ге,
 – са др жај пе пе ла, 
 – са др жај укуп них ха ло ге на из ра же но као хлор (Cl), 
 – са др жај сум по ра (S), 
 – са др жај по ли хло ро ва них би фе ни ла (PCB),
 – са др жај те шких ме та ла: ар сен (As), ан ти мон (Sb), ба кар (Cu), бе ри ли јум (Be), ва на ди јум (V), жи ва (Hg), кад ми јум (Cd), ка лај (Sn), 

ко балт (Co), никл (Ni), оло во (Pb), та ли јум (Ta), хром (Cr) и цинк (Zn).
2. Опе ра тер ко ји упра вља по стро је њем за тер мич ки трет ман от па да мо же зах те ва ти до дат на ис пи ти ва ња от па да као што су са др жај 

ха лог них суп стан ци по је ди нач но (Cl, F, Br, I), са др жај ци ја ни да, ви ско зи тет, гу сти на, ме ха нич ка оне чи шће ња, са др жај ма кро еле ме на та 
(SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, Mn2O3, K2O) и дру го. 

3. Гра нич не вред но сти по је ди них ком по нен ти у от па ду за су  – спа љи ва ње

Па ра ме тар је ди ни ца

гра нич на 
вред ност у 
от па ду ко ји 
је са гор љив

гра нич на вред ност  
у от па ду ко ји се су
спа љу је као ал тер

на тив но го ри во

гра нич на вред ност у от па ду ко ји се су спа љу
је ра ди енер гет ског по нов ног ис ко ри шће ња гра нич на вред ност  

у от па ду ко ји се су спа љу је 
ра ди материјалног  

искоришћења  
алтернативни сировински 

материјал

Отпаци и остаци  
од пластике, папира,  

дрвета, текстила – високо 
калоријска фракција  
из комуналног отпада

Отпад  
од коришћења 

уља, растварача, 
лакова

Калоријска вредност MJ/kg - >8 >8 >8 -
Укупни сумпор, S % - 3 - - 1
Укупни хлор, Cl % 1² 2 2 - -
Укупни флуор, F, бром, Br и јод, J % - 0.5 0.5 0.5 -
Укупни халогени изражени као хлор, Cl % - 2 2 2 0.5
Арсен, As mg/kg 15² 15² 15 20 20
Антимон, Sb mg/kg 5² 5² 20 (200)¹ 100 1
Бакар, Cu mg/kg 100² 100² 500 500 100
Баријум, Ba mg/kg - 200² - - 600
Берилијум, Be mg/kg 5² 5² 2 2 3
Ванадијум, V mg/kg 100² 100² 25 10 200
Жива, Hg mg/kg 0.5² 0.5² 2 2 0.5
Кадмијум, Cd mg/kg 2² 2² 10 10 0.8
Калај, Sn mg/kg 10² 10² 70 100 50
Кобалт, Co mg/kg 20² 20² 100 25 30
Никл, Ni mg/kg 100² 100² 200 100 100
Олово, Pb mg/kg 200² 200² 500 800 50
Телур, Tl mg/kg 3² 3² 10 5 1
Хром укупан, Cr mg/kg 100² 100² 300 300 100
Цинк, Zn mg/kg 400² 400² - - 400
PCB mg/kg 50² 30 30 50 -
Вискозитет на 20 ºC  – односи се на от-
падна уља cp - 250 - - -

¹  PET, по ли е стер
²  на 25 МЈ/kg. Вред но сти су да те на осно ву ни же ка ло риј ске вред но сти от па да. Вред ност 25 МЈ/kg се од но си на ка ло риј ску вред ност ка ме ног угља. Ако је ка ло риј ска вред ност 

от па да ве ћа или ма ња од 25 МЈ/kg до пу сти вост са др жа ја те шких ме та ла и оста лих за га ђу ју ћих ма те ри ја се ме ња про пор ци о нал но.

Не за ви сно од то га да ли су ис по што ва не утвр ђе не гра нич не вред но сти да те у овом при ло гу и по себ ним про пи сом ко јим се уре ђу је 
спа љи ва ње от па да, до зво ље но је од сту па ње од гра нич них вред но сти да тих у та бе ли, са мо ако се огра ни че њем ко ли чи на ко ри шће ног от-
па да обез бе ди да не до ђе до зна чај ног по гор ша ња еми си ја, што опе ра тер до ка зу је у скла ду са по себ ним про пи сом. 



10. август 2010. Број 56 35
При лог 10.

Ли ста па ра ме та ра за ис пи ти ва ње от па да за од ла га ње

1. Па ра ме три за ис пи ти ва ње ток сич них ка рак те ри сти ка 
от па да на ме ње ног од ла га њу

Па ра ме тар гра нич на вред ност
концентрације у mg/l

Ан ти мон, Sb 15
Ар сен, As 5
Ба ри јум, Ba 100
Ба кар, Cu 25
Ва на ди јум, V 24
Жи ва, Hg 0.2
Кад ми јум, Cd 1
Мо либ ден, Mo 350
Никл, Ni 20
Оло во, Pb 5
Се лен, Se 1
Сре бро, Ag 5
Хром укуп ни, Cr 5
Цинк, Zn 250
Бен зен 0.5
Ви нил хло рид 0.2
2,4  – D (хло ро ва на фе нок си је ди ње ња: естри, ами ни, со ли) 10
DDT 0.1
1,4  – Di hlor ben zen 7.5
1,2  – Di hlo ro e tan 0.5
1,1  – Di hlo ro e ti len 0.7
2,4  – Di ni tro to luen 0.13
En drin 0.02
o- kre zol 200
m-kre zol 200
p-kre zol 200
Kre zol укуп ни 200
Lin dan 0.4
Me til etil ke ton 200
Me tok si hlor 10
Ni tro ben zen 2
PCB 5
Pen ta hlor fe nol 100
Pi ri din 5
Te tra hlo re ti len 0.7
Tri hlo re ti len 0.5
2,4,5  – Tri hlor fe nol 400
2,4,6  – Tri hlor fe nol 2
To xap hen 0.5
2,4,5  – TP (хло ро ва не фе нок си ки се ли не) 1
Ugljen te tra hlo rid 0.5
Hep ta hlor i epok si di 0.008
Hek sa hlor ben zen 0.13
Hek sa hlor -1,3- bu ta dien 0.5
Hek sa hlo re tan 3
Hlor dan 0.03
Hlor ben zen 100
Hlo ro form 6

На по ме на: Тест ток сич но сти се вр ши пре ма ме то ди Met hod 
1311 To xi city Cha rac te ri stic Le ac hing Pro ce du re (TCLP), ”Test Met-
hods for Eva lu a ting So lid Wa ste, Physi cal/Che mi cal Met hods”, US 
EPA Pu bli ca tion SW-846

2. Па ра ме три за ис пи ти ва ње от па да и про цед них во да из 
де по ни ја инерт ног, нео па сног или опа сног от па да

Па ра ме тар
Де по ни ја 
инерт ног 

от па да

Де по ни ја 
нео па сног 

от па да

Де по ни ја 
опа сног 
от па да

Па ра ме три ко ји се од но се на от пад
pH вред ност >6
Укуп ни ор ган ски угље ник (м/м %) 3 5 6
Гу би так жа ре њем (LOI) (%) 10%
BTEX (mg/kg) 6
PCBs (7 кон ге не ра) (mg/kg) 1
Ми не рал на уља C10-C40 (mg/kg) 500
PAHs (по ли ци клич ни аро ма тич ни угљо-
во до ни ци)** (mg/kg) 100

Ка па ци тет не у тра ли за ци је ки се ли не (ANC) Мо ра се 
про це ни ти

Мо ра се 
про це ни ти

гра нич не вред но сти кон цен тра ци ја у про цед ној теч но сти пре ма те сто ви ма из
лу жи ва ња L/S = 10 l/kg*** 
Ан ти мон, Sb 0.06 0.7 5
Ар сен, As 0.5 2 25
Ба кар, Cu 2 50 100
Ба ри јум, Ba 20 100 300
Жи ва, Hg 0.01 0.2 2
Кад ми јум, Cd 0.04 1 5
Мо либ ден, Мо 0.5 10 30
Никл, Ni 0.4 10 40
Оло во, Pb 0.5 10 50
Се лен, Se 0.1 0.5 7
Хром укуп ни, Cr 0.5 10 70
Цинк, Zn 4 50 200
Ин декс фе но ла 1
Оста так ис па ре ња на 105°C (ТDS) 4000 60000 100000
Рас твор ни ор ган ски угље ник (DOC) при 
свом pH или pH 7.5-8.0 500 800 1000

Сул фа ти, SO4
2- 1000 20000 50000

Флу о ри ди, F- 10 150 500
Хло ри ди, Cl- 800 15000 25000

* од ла га ње нео па сног от па да у ка се ти са ста бил ним не ре ак тив ним опа сним от па-
дом и од ла га ње гра ну ли са ног опа сног от па да ко ји је при хва тљив на де по ни ји 
нео па сног от па да

** PAH  – укуп но 17
*** L/S  – од нос теч не L пре ма чвр стој S fa zi. Те сто ви из лу жи ва ња се вр ше пре ма сле-

де ћим стан дар ди ма: EN 12457-2:2002 Cha rac te ri za tion of wa ste-Le ac hing  – Com-
pli an ce test for le ac hing of gra nu lar wa ste ma te ri als and slud ges  – Part 2: One sta ge 
batch test at a li qu id to so lid ra tio of 10l/kg for ma te ri als with par tic le si ze be low 4mm 
(wit ho ut or with si ze re duc tion), EN 12457-4:2002  Cha rac te ri za tion of wa ste-Le ac-
hing  – Com pli an ce test for le ac hing of gra nu lar wa ste ma te ri als and slud ges  – Part 4: 
One sta ge batch test at a li qu id to so lid ra tio of 10l/kg for ma te ri als with par tic le si ze 
be low 10mm (wit ho ut or with si ze re duc tion). 

На по ме на: По ред па ра ме та ра да тих у та бе ла ма мо гу ће је ис-
пи ти ва ти и дру ге па ра ме тре ко је је мо гу ће на ћи у от па ду или про-
цед ној теч но сти, а ко ји мо гу би ти за га ђу ју ће ма те ри је зна чај не са 
аспек та про це не ри зи ка у од но су на жи вот ну сре ди ну и на здра-
вље љу ди. 
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На по ме на: 
У за гла вљу Из ве шта ја о ис пи ти ва њу от па да за пре ко гра нич-

но кре та ње от па да на ве сти по дат ке o овлашћенoj стручнoj ор га ни-
за ци ји, да тум из да ва ња овла шће ња, број под ко јим је из да то овла-
шће ње струч ној ор га ни за ци ји за ис пи ти ва ње от па да.

1) На  ме сту пред ви ђе ном за ло го овла шће не струч не ор га-
ни за ци је за ис пи ти ва ње от па да уне ти ло го струч не ор га ни за ци је,

2) У ру бри ци НЕО ПА САН ОТ ПАД/ОПА САН ОТ ПАД  – 
Увоз, из воз и тран зит ода бра ти оп ци ју за ко ју се Из ве штај из да је,

3) У ру бри ци број се упи су је де ло вод ног про то ко ла ар хи ве и 
да тум из да ва ња Из ве шта ја.

4) Упи са ти на зив от па да са име ном под ко јим се нај че шће ко-
ри сти, ко мер ци јал ним име ном.

У 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12 упи са ти по дат ке о под но си о цу зах те ва.
У де лу А.  Оп шти по да ци на ве сти сле де ће по дат ке: 
 – пун на зив, адре су, бро је ве те ле фо на, фак са, e-mail адре су 

из во зни ка, уво зни ка или по сред ни ка у тран зи ту.
 – пун на зив, адре су, бро је ве те ле фо на, фак са, e-mail адре су 

пре во зни ка/ци,
 – пун на зив, адре су, бро је ве те ле фо на, фак са, e-mail адре су 

про из во ђа ча от па да,
 – да ти кра так опис на стан ка от па да, опис тех но ло шког по-

ступ ка и слич но
 – пун на зив, адре су, бро је ве те ле фо на, фак са, e-mail адре су 

од ла га ча/пре ра ђи ва ча от па да,
 – укуп на ко ли чи на от па да ко ја је пред ви ђе на за увоз, из воз 

или тран зит,
 – упи са ти име зе мље из во за, тран зи та и уво за,
 –  пред ви ђен пе ри од за из воз, тран зит, увоз,
 – на чин тран спор та: друм ски, же ле знич ки, реч ни и/или ва-

зду шни,
 – на чин па ко ва ња от па да за тран спорт.
У де лу Б. По да ци о от па ду на ве сти сле де ће по дат ке:
 – Иден ти фи ка ци о ни број узор ка от па да из Из ве шта ја о ис пи-

ти ва њу от па да у слу ча ју да је вр ше но ис пи ти ва ње от па да,
 – ко ли чи ну от па да на ко јој је из вр ше но ис пи ти ва ње (за те че на 

ко ли чи на от па да при узор ко ва њу от па да),
 – озна чи ти фи зич ке ка рак те ри сти ке от па да на тем пе ра ту ри и 

при ти ску око ли не. 
У де лу В: Кла си фи ка ци ја от па да на ве сти сле де ће по дат ке:
У По љу 1. и 2.  – озна ка от па да пре ма Анек су VI II  и/или 

Анек су IX  Ба зел ске кон вен ци је о кон тро ли пре ко гра нич ног кре-
та ња опа сних от па да и њи хо вом од ла га њу: Ако се от пад не на ла зи 
ни на јед ној ли сти Ба зел ске Кон вен ци је тре ба упи са ти „Ни је на 
ли сти”. До вољ но је да ти јед ну озна ку от па да уко ли ко она да је пот-
пу ну иден ти фи ка ци ју пред мет ног от па да, осим за от па де ко ји су 
ме ша ни и за ко је не по сто ји је дин стве на озна ка. У овом слу ча ју 
озна ке сва ке фрак ци је ме ша ног от па да тре ба да ти по ре до сле ду 
ва жно сти и ако је по треб но при ло жи ти.

У По љу 3.  – озна ка от па да из жу те или зе ле не ли сте от па-
да пре ма Co un cil Amend ment to the De ci sion of the Co un cil C 
(2001)107/FI NAL on the con trol of tran sbo un dary mo ve ments of wa-
stes de sti ned for re co very ope ra ti ons) и пре ма Amend ment to Ap pen-
di ces 3 and 4 of OECD De ci sion C(2001)107/FI NAL on the Con trol of 
Tran sbo un dary Mo ve ments of Wa stes De sti ned for Re co very Ope ra-
ti ons, C(2005)141, Or ga ni sa tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De-
ve lop ment, 26-Oct-2005 и пре ма RE GU LA TION (EC) No 1013/2006 
OF THE EURO PEAN PAR LI A MENT AND OF THE CO UN CIL of 
14 Ju ne 2006 on ship ments of wa ste,

У По љу 4.  – озна ка от па да пре ма Ка та ло гу от па да. До вољ но је 
да ти јед ну озна ку от па да уко ли ко она да је пот пу ну иден ти фи ка ци ју 
пред мет ног от па да, осим за от па де ко ји су ме ша ни и за ко је не по сто ји 
је дин стве на озна ка. У овом слу ча ју озна ке сва ке фрак ци је ме ша ног от-
па да тре ба да ти по ре до сле ду ва жно сти и ако је по треб но при ло жи ти.

У По љу 5. и 6. и 7.  – на ци о нал на озна ка от па да пре ма Уред би 
о од ре ђи ва њу по је ди них вр ста опа сног от па да ко је се мо гу уво зи-
ти као се кун дар не си ро ви не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 60/09) 
и пре ма Уред би о ли ста ма от па да за пре ко гра нич но кре та ње, са-
др жи ни и из гле ду до ку ме на та ко ји пра те пре ко гра нич но кре та ње 
от па да са упут стви ма за њи хо во по пу ња ва ње („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 60/09) или на ци о нал на озна ку от па да зе мље уво за/из во-
за ако се раз ли ку је и дру ге озна ке  – спе ци фи ци рај ре чи ма. До вољ-
но је да ти јед ну озна ку от па да уко ли ко она да је пот пу ну иден ти-
фи ка ци ју пред мет ног от па да, осим за от па де ко ји су ме ша ни и за 

ко је не по сто ји је дин стве на озна ка. У овом слу ча ју озна ке сва ке 
фрак ци је ме ша ног от па да тре ба да ти по ре до сле ду ва жно сти и ако 
је по треб но при ло жи ти.

У По љу 8.  – ка те го ри ја от па да пре ма Анек су I Ба зел ске кон-
вен ци је о кон тро ли пре ко гра нич ног кре та ња опа сних от па да и 
њи хо вом од ла га њу (Y ли ста). До вољ но је да ти јед ну озна ку от па-
да уко ли ко она да је пот пу ну иден ти фи ка ци ју пред мет ног от па да, 
осим за от па де ко ји су ме ша ни и за ко је не по сто ји је дин стве на 
озна ка. У овом слу ча ју озна ке сва ке фрак ци је ме ша ног от па да тре-
ба да ти по ре до сле ду ва жно сти и ако је по треб но при ло жи ти.

У По љу 9.  – пре ма Ба зел ској кон вен ци ји и пре ма RE GU LA-
TION (EC) No 1013/2006 OF THE EURO PEAN PAR LI A MENT AND 
OF THE CO UN CIL of 14 Ju ne 2006 on ship ments of wa ste упи су је се 
јед на или ви ше опа сних ка рак те ри сти ка са озна ком са H ли сте.

У По љу 10, 11. и  12.  – озна ка кла се (UN кла са) пре ма Анек су 
III Ба зел ске кон вен ци је о кон тро ли пре ко гра нич ног кре та ња опа-
сних от па да и пре ма RE GU LA TION (EC) No 1013/2006 OF THE 
EURO PEAN PAR LI A MENT AND OF THE CO UN CIL of 14 Ju ne 
2006 on ship ments of wa ste, иден ти фи ка ци о ни UN број за опа сан 
от пад пре ма про пи си ма за пре воз опа сних ма те ри ја (ADR про пи-
си за тран спорт опа сних ма те ри ја у друм ском са о бра ћа ју или RID 
про пи си за тран спорт опа сних ма те ри ја у же ле знич ком са о бра ћа-
ју или ICAO-TI и IATA-DGR про пи си за ва зду шни са о бра ћај или 
про пи си ве за ни за брод ски тран спорт) и UN на зив по шиљ ке.

У По љу 13.  – та риф на озна ка пре ма хар мо ни зо ва ној но мен-
кла ту ри H.S.

У По љу 14.  – озна ка по ступ ка и ме то де од ла га ња или по нов-
ног ис ко ри шће ња от па да пре ма D ли сти или R ли сти да тих у При-
ло гу IV Ба зел ске кон вен ци је о кон тро ли пре ко гра нич ног кре та ња 
опа сних от па да и њи хо вом од ла га њу и пре ма RE GU LA TION (EC) 
No 1013/2006 OF THE EURO PEAN PAR LI A MENT AND OF THE 
CO UN CIL of 14 Ju ne 2006 on ship ments of wa ste.

У По љу 15.  – број/еви  и да тум/и Из ве шта ја о ис пи ти ва њу 
от па да, Из ве шта ја о ис пи ти ва њу ни воа ра ди о ак тив но сти за из воз.  

У По љу 16.  – оста ле на по ме не ве за но за кла си фи ка ци ју от па-
да. До вољ но је да ти јед ну озна ку от па да уко ли ко она да је пот пу ну 
иден ти фи ка ци ју пред мет ног от па да, осим за от па де ко ји су ме ша-
ни и за ко је не по сто ји је дин стве на озна ка. У овом слу ча ју озна ке 
сва ке фрак ци је ме ша ног от па да тре ба да ти по ре до сле ду ва жно сти 
и ако је по треб но при ло жи ти.

При лог 11.

На чин и по сту пак кла си фи ка ци је от па да

1. Од ре ђи ва ње ин дек сних бро је ва от па да  

За кон о упра вља њу от па дом зах те ва да от пад бу де опи сан на 
на чин ко ји омо гу ћа ва си гур но ру ко ва ње и упра вља ње пред мет ним 
от па дом, као и да би ло ко ја про ме на вла сни штва от па да бу де про-
пра ће на од го ва ра ју ћом до ку мен та ци јом ко ја оба ве зно укљу чу је 
ин дек сни број от па да. По ред овог ко да и ње му од го ва ра ју ћег опи-
са, от пад та ко ђе тре ба да има и нео п ход не ка рак те ри сти ке у ци љу 
иден ти фи ка ци је свих ње го вих осо би на зна чај них за да ље пра вил-
но ру ко ва ње.

Све ов де зах те ва не ин фор ма ци је су нео п ход не да омо гу ће 
свим вла сни ци ма у лан цу упра вља ња от па дом, да сво је ак тив но-
сти спро во де без ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и људ ско здра вље. 
По себ но, по да ци при ку пље ни на овај на чин тре ба да оси гу ра ју да 
се от па дом упра вља у скла ду с усло ви ма ко ји се да ју у по ступ ку 
из да ва ња до зво ла за од ре ђе не де лат но сти упра вља ња от па дом, ин-
те гри са ним (IPPC) до зво ла ма, Ре ги стру из во ра за га ђи ва ња жи вот-
не сре ди не и дру гој за кон ској ре гу ла ти ви.

От пад се раз вр ста ва пре ма Ка та ло гу от па да ко ји је ускла ђен 
с Eвропским ка та ло гом от па да (Euro pean List of Wa ste/Euro pean 
Wa ste Ca ta log). У окви ру Ка та ло га, от пад је си сте ма ти зо ван, пр-
вен стве но, пре ма де лат но сти ма у окви ру ко јих је ге не ри сан, али и 
пре ма ти пу от па да, ма те ри ја ли ма или про це си ма. У Ка та ло гу от-
па да је си сте ма ти зо ва но ви ше од 800 вр ста от па да, по де ље них у 
20 гру па, ко је се озна ча ва ју дво ци фре ним бро је ви ма. 

Сва ка од на ве де них гру па са др жи под гру пе ко је су озна че не 
са че ти ри ци фре. Гру пе и под гру пе упу ћу ју на од го ва ра ју ћу вр сту 
от па да. 
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У окви ру сва ке под гру пе дат је ше сто ци фре ни кôд (ин дек сни 
број) за сва ку вр сту от па да по себ но. Вр сте от па да у Ка та ло гу от-
па да озна че не су ис кљу чи во ше сто ци фре ним ин дек сним бро је ви-
ма. У Ка та ло гу от па да од ре ђу ју се ин дек сни бро је ви за сва ки опа-
сан и нео па сан от пад.

У ци љу пре ци зног из бо ра од го ва ра ју ћег ин дек сног бро ја из 
Ка та ло га от па да, прет ход но је по треб но утвр ди ти:

 – де лат ност у то ку ко је је от пад ге не ри сан;
 – на чин, од но сно про цес или ак тив ност у окви ру де лат но сти, 

у то ку ко је је от пад ге не ри сан;
 – опис от па да;
 – са став от па да;
 – са др жај опа сних ма те ри ја у от па ду и
 – опа сно сти ко је су по ве за не с от па дом.

У Ка та ло гу от па да, дво ци фре ни ин дек сни бро је ви нај че шће 
ука зу ју на гру пу, од но сно де лат ност, а че тво ро ци фре ни на под гру-
пу, тј. про цес или ак тив ност у то ку ко је је ге не ри сан от пад. На зи ви 
гру па и под гру па у Ка та ло гу от па да вр ло су ва жни у по ступ ку од-
ре ђи ва ња ис прав ног кључ ног бро ја, јер се иден ти фи ка ци ја от па да 
вр ши ИС КЉУ ЧИ ВО на ни воу ше сто ци фре ног ин дек сног бро ја.

При мер, Ин дек сни број 03 01 01  – „От пад на ко ра и плу та” 
упо тре бља ва се са мо за от пад ну ко ру и плу ту ко ји по ти чу из про-
це са пре ра де др ве та или про из вод ње пло ча и на ме шта ја. Овај кôд 
се не ко ри сти за от пад ну ко ру ко ја на ста је у не ким дру гим ак тив-
но сти ма, нпр. одр жа ва њу шу ма и пар ко ва. Ово ва жи и у слу ча-
је ви ма ка да не по сто ји ни ка кво кон крет но упу ћи ва ње на тер мин 
„ко ра” осим у Гру пи 03 Ка та ло га от па да.

При од ре ђи ва њу ин дек сног бро ја от па да увек тре ба ко ри сти-
ти онај ин дек сни број чи ји опис што тач ни је при ка зу је ка рак те ри-
сти ке от па да, во де ћи ра чу на о гру пи и под гру пи, као и по ступ ку 
раз вр ста ва ња.

У не ким слу ча је ви ма по треб но је за не ма ри ти на зив гру пе и 
под гру пе ка ко би био ода бран оп ти ма лан ин дек сни број на дру гом 
ме сту у Ка та ло гу, јер он да је ја сни ји и тач ни ји опис от па да. Из бо-
ром та квог ин дек сног бро ја оси гу ра ва се пра вил но упра вља ње том 
вр стом от па да. От пад тре ба опи са ти на на чин ко ји омо гу ћа ва си-
гур но упра вља ње истим. У слу ча ју не до у ми це, по треб но је утвр-
ди ти до дат не по дат ке, нпр. де та љан опис от па да.

На при мер, не ким вр ста ма ко му нал ног от па да тре ба од ре ди-
ти ин дек сни број ко ји ни је у Гру пи 20, јер у Ка та ло гу, у дру гим 
гру па ма по сто је бо љи и де таљ ни ји опи си тог от па да (ви де ти по-
гла вље о ко му нал ном от па ду).

У ци љу пра вил ног од ре ђи ва ња ин дек сног бро ја за сва ку вр-
сту от па да опи сан је по сту пак са де таљ но раз ја шње ним по је ди-
нач ним ко ра ци ма, чи ји је ди ја грам то ка дат на сли ци 1.
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ДЕ ТАЉ НО ОБ ЈА ШЊЕ ЊЕ ПО ЈЕ ДИ НИХ КО РА КА

КО РАК БР. 1.
У ко ра ку бр. 1. по треб но је пр во про на ћи од го ва ра ју ћу де лат ност у гру па ма од 01 
 – 12 или 17  – 20 у за ви сно сти од де лат но сти из ко јег је от пад по те као, укљу чу ју ћи 
и ко му нал ни или сли чан от пад. У окви ру утвр ђе не гру пе про на ћи од го ва ра ју ћу под-
гру пу, а у окви ру ње од го ва ра ју ћи опис от па да. Ко ри сте ћи већ при ку пље не ин фор-
ма ци је о от па ду, тре ба од ре ди ти од го ва ра ју ћи ше сто ци фре ни ин дек сни број от па да, 
уз из у зе так ко ри шће ња ин дек сних бро је ва ко ји се за вр ша ва ју бро јем 99.
У слу ча ју сло же них ин ду стриј ских про це са, као што је на при мер, про из вод ња 
ауто мо би ла, ак тив но сти мо гу би ти кла си фи ко ва не у ви ше гру па, у за ви сно сти од 
сте пе на про из вод ње. На при мер, от пад из про из вод ње ауто мо би ла мо же би ти на-
ве ден и у гру пи 12 (oтпади од об ли ко ва ња и фи зич ке и ме ха нич ке по вр шин ске об-
ра де ме та ла и пла сти ке), и у гру пи 11 (от па ди од хе миј ског трет ма на по вр ши не и 
за шти те ме та ла и дру гих ма те ри ја ла), као и гру пе 08 (от пад из упо тре бе пре ма за), у 
за ви сно сти од про це са/ак тив но сти у то ку ко је је от пад про из ве ден.
Ва жно је на по ме ну ти да се одво је но са ку пље ни ам ба ла жни от пад (укљу чу ју ћи и 
ме ша ни) увек кла си фи ку је у под гру пу 15 01, а не 20 01 (па чак иако је ам ба ла жни 
от пад из дво јен из ко му нал ног и при па да гру пи 20).
По треб но је у гру па ма 01 до 12. про на ћи опис де лат но сти ин ду стриј ског про це са. 
Ако по сто ји, про на ћи од го ва ра ју ћу под гру пу и тач не ин дек сне бро је ве у њој. Али, 
тре ба зна ти да, иако је де лат ност пра вил но опи са на, тре ба пре гле да ти цео Ка та лог, 
јер је мо гу ће да се бо љи опи си  от па да на ла зе на дру гом ме сту на ли сти.
Тре ба зна ти, уко ли ко је де лат ност опи са на у гру па ма 01 –12, ни је мо гу ће на ћи у 
њи ма баш сва ку вр сту про из ве де ног от па да. От пад и ма те ри ја ли ко ји ни су ди рект-
но ве за ни с по је ди ним про це сом на ла зе се на дру гом ме сту у Ка та ло гу. Исто та ко, 
по треб но је обра ти ти па жњу и на то, да гру пе 06 –08 об у хва та ју раз ли чи те вр сте 
от па да ве за них за ко ри шће ње хе ми ка ли ја и пре ма за, по ред от па да из њи хо ве про из-
вод ње и мо гу се при ме ни ти на мно го де лат но сти. Исто та ко, у гру пи 17 на во ди се 
гра ђе вин ски от пад ко ји се мо же при ме ни ти на све де лат но сти. 
Гру па 18 об у хва та ин дек сне бро је ве от па да ге не ри са ног при за шти ти здра вља љу-
ди и жи во ти ња, а гру па 19 от па де ко ји су на ста ли као оста ци из про це са трет ма на 
от па да и от пад них во да, као и при пре ме во де на ме ње не људ ској упо тре би и во де за 
ин ду стриј ску упо тре бу.
У гру пи 20 кла си фи ко ван је ко му нал ни от пад. Не ке од ин дек сних бро је ва је мо гу ће 
при ме ни ти за не ку дру гу де лат ност, али са мо под усло вом да се сли чан ма те ри јал 
не по ја вљу је кон крет но у под гру па ма из гру па 01 –12, или 13 –15.
Одредити индексни број. Ако не постоји одговарајући, прећи на корак бр. 2.

КО РАК БР. 2.
По тра жи ти од го ва ра ју ћи опис от па да у гру па ма 13, 14. и 15.
У гру пи 13. на ве де на су от пад на уља и от пад од теч них го ри ва.
У гру пи 14. на ве де на су рас тва ра чи, рас хлад ни и по ти сни га со ви. Ме ђу тим, код рас-
тва ра ча ко ја про из ла зе из про из вод ње, фор му ла ци је, на бав ке и ко ри шће ња хе ми ка-
ли ја нај пре тре ба по гле да ти гру пу 07.
Гру пу 08. тре ба по гле да ти код рас тва ра ча ко ја се ја вља ју у бо ја ма и леп ко ви ма.
Гру пи 14. се да је пред ност код сва ког ду гог по ре кла рас тва ра ча, осим из ко му нал-
ног от па да.
У гру пи 15. на ве де на је ам ба ла жа, фил тер ски ма те ри ја ли, ап сор бен ти и за штит не 
тка ни не. Сав ам ба ла жни от пад увек тре ба упи са ти у по гла вље 15, без об зи ра на де-
лат ност у ко јој је на стао.
Одредити индексни број. Ако не постоји одговарајући, прећи на корак бр. 3.

КО РАК БР 3.
По тра жи те од го ва ра ју ћи опис от па да у гру пи 16.
У овој гру пи дат је низ раз ли чи тих вр ста от па да укљу чу ју ћи под гру пе за ста ра во-
зи ла, от пад од елек трич не опре ме, ба те ри је, от пад од чи шће ња ре зер во а ра, екс пло-
зи ве, ка та ли за то ре, ок си да тив не ма те ри је, ла бо ра то риј ске хе ми ка ли је и га со ве, ва-
тро стал ни от пад и не ко ри шће не и на дру гом ме сту не на ве де не хе ми ка ли је.
Одредити индексни број. Ако не постоји одговарајући, прећи на корак бр. 4.

КО РАК БР. 4.
Од ре ди те од го ва ра ју ћу гру пу (од 01 до 12 или 17 до 20) пре ма ко ра ку 1. По тра жи те 
за тим ин дек сни број са по след њим ци фра ма 99 у од го ва ра ју ћој под гру пи.
Одредити индексни број.

1.1. При ме на ин дек сног бро ја XX XX 99

Ин дек сни бро је ви ко ји се за вр ша ва ју ци фром „99” у це лом 
ка та ло гу су опи са ни као „от пад ко ји ни су дру га чи је спе ци фи ци ра-
ни”. Ови ин дек сни бро је ви се ко ри сте у слу ча је ви ма ка да ни је мо-
гу ће од ре ди ти ин дек сни број при ме ном ко ра ка од 1 до 3. Ко до ви 
„99” об у хва та ју пре ви ше ши рок ра спон вр ста от па да да би се мо-
гли ко ри сти ти за не дво сми сле но опи си ва ње от па да и за то се њи-
хо ва при ме на усло вља ва оба ве зним пра те ћим де таљ ним опи сом 
от па да и ње го вих ка рак те ри сти ка ко је упу ћу ју на спе ци фич но сти 
ко је се мо ра ју при ме ни ти за пра вил но упра вља ње.

При по ступ ци ма из да ва ња до зво ла за упра вља ње от па дом 
ко ри шће ње ових ин дек сних бро је ва ни је мо гу ће без де таљ ни јег 
опи са, ка ко би се спре чи ло сва ко по тен ци јал но за га ђе ње жи вот-
не сре ди не или ути ца ја на здра вље љу ди ко ји мо гу да се ја ве због 
не а де кват ног упра вља ња не пре ци зно на ве де ним вр ста ма от па да.

1.2. Ин дек сни бро је ви ко му нал ног от па да

Пре ма де фи ни ци ји из За ко на о упра вља њу от па дом, ко му-
нал ни от пад је сте от пад из до ма ћин ста ва (кућ ни от пад), као и дру-
ги от пад ко ји је због сво је при ро де или са ста ва сли чан от па ду из 
до ма ћин ства. Упра вља ње овом вр стом от па да је ре гу ли са но чла-
ном 43. истог За ко на. 

Основ ни прин цип од ре ђи ва ња ин дек сног бро ја от па да да 
увек тре ба ко ри сти ти онај кôд, чи ји де таљ ни опис, за јед но са утвр-
ђе ном гру пом и под гру пом, као и пре ма по ступ ку ње го вог од ре ђи-
ва ња из по гла вља 2, што тач ни је од ра жа ва свој ства от па да, ва жи и 
за ко му нал ни от пад. 

У Ка та ло гу от па да ко му нал ни от пад је при ка зан у гру пи 
„20”: Ко му нал ни от па ди (кућ ни от пад и слич ни ко мер ци јал ни и 
ин ду стриј ски от па ди), укљу чу ју ћи одво је но са ку пље не фрак ци је”. 
Ову гру пу чи не ин дек сни бро је ви ко ји озна ча ва ју раз ли чи те вр-
сте ко му нал ног от па да, од ко јих не ки од њих упу ћу ју на по ступ ке 
ре ци кла же, а не ки на по ступ ке збри ња ва ња. Ме ђу тим, не ке вр сте 
от па да, иако за и ста по де фи ни ци ји мо гу би ти ко му нал ни от пад, 
тре ба озна чи ти ин дек сним бро јем ко ји се не на ла зи у гру пи 20, јер 
је на дру гом ме сту у Ка та ло гу мо гу ће на ћи ин дек сни број ко ји бо-
ље од ра жа ва ка рак те ри сти ке тог от па да.

По ред то га, ам ба ла жни от пад одво је но при ку пље ни из ко-
му нал ног от па да (укљу чу ју ћи сме ше от па да од раз ли чи тих ам ба-
ла жних ма те ри ја ла), увек се мо ра ју кла си фи ко ва ти у под гру пу 15 
01. За ста кле не фла ше одво је не из ко му нал ног от па да ис пра ван 
ин дек сни број је „15 01 07  – Ста кле на ам ба ла жа”, а не „20 01 02 
 – Ста кло”  – због то га што у опи су из 15 01 сто ји опис „ам ба ла-
жа (укљу чу ју ћи по себ но са ку пље ну ам ба ла жу у ко му нал ном от-
па ду)”, док је за 20 01 опис оп шти ји и гла си „одво је но са ку пље не 
фрак ци је (осим 15 01)”.

Ка та лог от па да са др жи са мо је дан ин дек сни број за обич ни 
ме ша ни ко му нал ни от пад: „20 03 01  – ме ша ни ко му нал ни от пад” 
ко ји се мо же ко ри сти ти за от пад из до ма ћин ста ва, али и за от пад 
из про дав ни ца, услу жних де лат но сти, за нат ства и сли чан от пад из 
про из вод них по го на и ин сти ту ци ја, уко ли ко је по свој стви ма и са-
ста ву сли чан оно ме из до ма ћин ста ва.

Ко ри шће ње овог ин дек сног бро ја је при хва тљи во при од ре-
ђе ним усло ви ма, тј. ка да се у до ку мен ти ма по ред овог ко да до да је 
до дат ни, про прат ни опис, ко ји тре ба да што де таљ ни је опи ше мо-
гу ће ком по нен те ме шо ви тог от па да. На при мер: „20 03 01  – ме ша-
ни ко му нал ни от пад” ко ји се ге не ри ше у ин ду стри ји тре ба да има 
про прат ни пи са ни опис ко ји би мо же да гла си:

„Оп шти нео па сан от пад из ин ду стри је ко ји се са сто ји ис кљу
чи во од пре храм бе ног от па да из ре сто ра на (па пи ра, ме та ла, кар
то на и пла стич них па ко ва ња) и оста та ка од чи шће ња по до ва.”

Овај опис је вр ло зна ча јан у про прат ним до ку мен ти ма и од-
го вор ност је про из во ђа ча овог от па да. Овај опис тре ба да оси гу-
ра пра вил но по сту па ње на ве де ним от па дом. Про из во ђа чи от па да 
тре ба пе ри о дич но да из вр ше ре ви зи ју то ко ва њи хо вог от па да у 
скла ду с оп штим упут стви ма до бре прак се упра вља ња от па дом.

1.2.1. Опа  сни  от  пад  у  ко му  на л  ном от  па  ду

За ко ном је за бра ње но ме ша ње опа сних и нео па сних вр ста от-
па да, опа сних вр ста от па да ме ђу соб но, као и ме ша ње са дру гим 
ма те ри ја ли ма. Ме ша ње је до зво ље но са мо у слу ча ју да је оно део 
про це са пре ра де, да је одо бре но и да се вр ши у скла ду са зах те-
ви ма из до зво ла за упра вља ње от па дом. И по ред ових из у зе та ка, 
ме ша ње опа сних и нео па сних от па да тре ба из бе га ва ти сву да где је 
то мо гу ће. Ова за бра на ме ша ња ва жи, ка ко за про из во ђа че от па да, 
та ко и за све оне ко ји су укљу че ни у тран спорт, трет ман и од ла га-
ње от па да.

Ме ша ни ко му нал ни от пад се не сма тра опа сним (у Ка та ло гу 
„20 03 01  – ме ша ни ко му нал ни от пад” ни је озна чен зве зди цом), 
али се у ње му мо гу на ћи и ма ње ко ли чи не опа сног от па да. У та-
квим слу ча је ви ма при хва тљи во је да те ма ле ко ли чи не опа сног от-
па да не ће усло ви ти про ме ну кла си фи ка ци је ме ша ног ко му нал ног 
от па да. Ако је ма ла ко ли чи на опа сног от па да из до ма ћин ста ва по-
ме ша на с дру гим ме ша ним нео па сним от па дом, от па ду се мо же 
до де ли ти ин дек сни број 20 03 01. 

Ме ђу тим, овај ин дек сни број се не сме при ме њи ва ти уко ли-
ко је опа сни от пад на мер но по ме шан с нео па сним ка ко би се са 
њи ме упра вља ло да ље као нео па сним, од но сно, уко ли ко је ко ли-
чи на до да тог опа сног от па да то ли ка да опис ви ше ни је та чан. Та да 
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се чи тав от пад мо ра сма тра ти и озна чи ти као опа сан, осим ако се 
опа сне ком по нен те мо гу по но во одво ји ти. Та да се за опа сне ком-
по нен те мо ра ју од ре ди ти по себ ни ин дек сни бро је ви.

Да би се от пад из ин ду стриј ских и за нат ских по го на мо гао 
сма тра ти ме ша ним ко му нал ним от па дом, он мо ра по свом са ста ву 
и ка рак те ри сти ка ма би ти сли чан от па ду из до ма ћин ста ва. 

Ако ме ша ни ко му нал ни от пад са др жи флу о ре сцент не це ви 
у ко ли чи ни та квој да га то по са ста ву или ко ли чи ни чи ни дру га-
чи јим од от па да из до ма ћин ста ва, ин дек сни број 20 03 01 се не 
мо же при ме ни ти. Ако се флу о ре сцент не це ви са ку пља ју као део 

ак тив но сти одр жа ва ња згра да, од го ва ра ју ћи ин дек сни број из Ка-
та ло га от па да је „20 01 21*  – флу о ре сцент не це ви и дру ги от пад 
ко ји са др жи жи ву” и озна чен је зве зди цом као опасaн от пад. Прав-
на ли ца су пре ма За ко ну о упра вља њу от па дом, ду жна да одва ја ју 
опа сне отпадe на ме сту на стан ка и њи ме упра вља ју у скла ду са 
за ко ном. 

У на став ку се на ла зи ли ста ин дек сних бро је ва ко ји се ко ри-
сте за по је ди не вр сте ко му нал ног от па да, а уз не ке од њих су до-
да та и по ја шње ња од но сно уоби ча је ни, сва ко днев ни на зи ви. Ове 
ин дек сне бро је ве тре ба ко ри сти ти кад год је то мо гу ће:

Ка те го ри ја Ин дек сни број Опис
Ста кле не фла ше и те гле од зе ле ног, бра он или без бој ног ста кла или ме ша не 15 01 07 
Рав но ста кло 20 01 02 
Па пир 20 01 01 Но ви не, кан це ла риј ски па пир, али не ам ба ла жа 
Ме ша ни па пир и кар тон 20 01 01 
Књи ге 20 01 01 
Па пир на и кар тон ска ам ба ла жа 15 01 01 Ку ти је од ва ло ви тог кар то на и дру га ам ба ла жа 
Алу ми ни јум ске, че лич не, ме ша не кон зер ве 15 01 04 
Оста ли от пад ни ме тал 20 01 40 Али не на пу ште на во зи ла 
Алу ми ни јум ска фо ли ја 20 01 40 

Фри жи де ри и за мр зи ва чи 20 01 23*/20 01 36 Ин дек сни број за ви си да ли у се би са др же од ре ђе не хло ро флу о ро у гљо во-
до ни ке или не 

Дру га бе ла тех ни ка 20 01 35*/20 01 36 Ин дек сни број за ви си да ли у се би са др же опа сне ма те ри је или не 
Дру ги елек трон ски от пад 20 01 35*/20 01 36 Ин дек сни број за ви си да ли у се би са др же опа сне ма те ри је или не 
Пла сти ка 20 01 39 
Оде ћа и обу ћа 20 01 10 
Оста ли тек стил 20 01 11 

Уље 20 01 25/20 01 26* Ин дек сни број за ви си да ли у се би са др же опа сне ма те ри је или не. За је-
сти ва уља упо тре би ти 20 01 25 

Са мо зе ле ни от пад 20 02 01 
Дру ги от пад ко ји се мо же ком по сти ра ти 20 02 01/20 01 08 
Др во 20 01 37*/20 01 38 

На ме штај 20 01 38

 

Гра ђе вин ски шут 17 01 07
Ра ди ја сно ће ис кљу чу је се с ли сте ко му нал ног от па да (зна чи не би тре ба ло 
ко ри сти ти број 20 02 03), јер ве ће ко ли чи не не мо гу би ти ко му нал ни от пад. 

Ме ша ни ма те ри ја ли  – от пад из до ма ћин ства и слич ни 20 03 01 
Флу о ре сцент не це ви 20 01 21* 
Аку му ла то ри  – ауто мо бил ски 20 01 33* 
Ба те ри је  – не ауто мо бил ске 20 01 34 

Бо ја 20 01 28/20 01 27* Пр ви ин дек сни број ко ри сти ти ако је бо ја на ба зи во де, а дру ги ако је на 
ба зи ор ган ских рас тва ра ча

Гра ђе вин ски от пад и от пад од ру ше ња 17 01 07 Овај кључ ни број тре ба ко ри сти ти за ме ша ви не ци гле и бе то на и сл. 

20 03 01 Овај ин дек сни број, под ра зу ме ва ис кљу чи во от пад из до ма ћин ста ва и сли-
чан от пад 

20 03 99 Овај ин дек сни број тре ба из бе га ва ти јер се ра ди о не спе ци фи ци ра ном от-
па ду 

Оста ци од чи шће ња ули ца 20 03 03 
Ка ба сти от пад 20 03 07 
Оби чан ме ша ни от пад из до ма ћин ства 20 03 01 

Од ба че на во зи ла 16 01 04*/16 01 06 Пр ви ин дек сни број ко ри сти ти ако во зи ла још увек са др же опа сне за га ђу-
ју ће ма те ри је 

Гу ме 16 01 03 
От пад са пи ја ца 20 03 02 
От пад од чи шће ња сеп тич ких ја ма 20 03 04 Ефлу ент 

1.3. Ин дек сни бро је ви от па да из здрав стве не за шти те  
(ме ди цин ски и ве те ри нар ски от пад)

Упра вља ње от па дом из обје ка та у ко ји ма се оба вља здрав-
стве на за шти та, од но сно ме ди цин ским и ве те ри нар ским от па дом, 
ре гу ли са но је чла ном 56. За ко на о упра вља њу от па дом.

Ин дек сни бро је ви за от па де ко ји на ста ју у здрав стве ној за-
шти ти љу ди и жи во ти ња су на ве де ни у по гла вљу 18. Ка та ло га от-
па да. Ин фек тив ни или кли нич ки от пад, тер мин ко ји се че сто при-
ме њу је, ни је ка те го ри ја у Ка та ло гу, али се мо же де фи ни са ти као 
от пад ко ји пред ста вља ри зик од ин фек ци је или те ле сно оште ће ње 

и пред ста вљен је са не ко ли ко ин дек сних бро је ва. Нај ве ћа ко ли чи-
на от па да из здрав стве не за шти те ни је ин фек тив ни от пад. Уко ли ко 
от пад зах те ва спе ци ја ли зо ван трет ман или укла ња ње (укљу чу ју ћи 
тер мич ку об ра ду или спа љи ва ње) због ри зи ка од ин фек ци је, ње му 
се мо ра ју до де ли ти ко до ви опа сног от па да, као „18 01 03 *  – от па-
ди чи је са ку пља ње и од ла га ње под ле же по себ ним зах те ви ма због 
спре ча ва ња ин фек ци је”.

Жи во тињ ски ле ше ви ко ји про из и ла зе из ве те ри нар ске де лат-
но сти спа да ју у от пад из здрав стве не за шти те. Они от па ди ко ји 
не ма ју ка рак те ри сти ке ин фек тив но сти спа да ју у не ин фек тив ни 
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ме ди цин ски от пад и тре ба да бу ду озна че ни као „18 02 03  – от па ди 
чи је са ку пља ње и од ла га ње не под ле же по себ ним зах те ви ма због 
спре ча ва ња ин фек ци је”. Они от па ди ко ји је су ин фек тив ни, у скла-
ду са за ко ном, због ри зи ка ин фек ци је тре ба озна чи ти као „18 02 02 
*  – от па ди чи је са ку пља ње и од ла га ње под ле же по себ ним зах те ви-
ма због спре ча ва ња ин фек ци је”.

От па ди од људ ске и жи во тињ ске хи ги је не не од но се се на 
здрав стве ну за шти ту и не тре ба ју да бу ду озна че ни ин дек сним 
бро је ви ма из по гла вља 18, на при мер:

 – от пад од жен ске хи ги је не из про дав ни ца и кан це ла ри ја, као 
и псе ћи из мет из кан ти за при ку пља ње, тре ба да бу де озна чен ко-
дом   „20 01 99  – оста ле фрак ци је ко је ни су дру га чи је спе ци фи ци-
ра не”, али тре ба да бу ду до дат но опи са ни нпр. от пад од жен ске 
хи ги је не ко ји не по ти че од здрав стве не за шти те и не под ле же зах-
те ви ма ве за ним за ин фек тив ност; и

 – оштри пред ме ти ко ји не про из и ла зе из ак тив но сти здрав-
стве не за шти те, на при мер те то ви ра ње, бу ше ње уши ју или про ба-
да ње те ла (body pi er cing), као и ма те ри је ко је се при то ме ко ри сте 
(ко је не про из и ла зе из здрав стве не за шти те) та ко ђе тре ба озна ча-
ва ти са ко дом 20 01 99. 

Дру ги оштри пред ме ти, као што су они упо тре бље ни од стра-
не ди ја бе ти ча ра су от пад здрав стве не за шти те и тре ба да бу ду 
озна че ни ко до ви ма из по гла вља 18.

Фар ма це ут ски от пад ко ји на ста је у здрав стве ној за шти ти љу-
ди и жи во ти ња се озна ча ва сле де ћим ин дек сним бро је ви ма:

 – 18 01 08* за от пад не ле ко ве за људ ску упо тре бу, од но сно 18 
02 07* за от пад не ле ко ве од ле че ња жи во ти ња уко ли ко они при па-
да ју гру па ма ци то ток сич них и ци то ста тич них ле ко ва и

 – 18 01 09, од но сно 18 02 08, за дру ге вр сте ле ко ва из ху ма не 
и ани мал не здрав стве не за шти те.

Уко ли ко је фар ма це ут ски от пад при ку пљен као фрак ци ја при 
при ку пља њу ко му нал ног от па да и пред ста вља ле ко ве ко је су ко ри-
сни ци од ба ци ли из ван уста но ва здрав стве не за шти те се озна ча ва ју 
са ко до ви ма „20 01 31*  – ци то ток сич ни и ци то ста тич ни ле ко ви”, од-
но сно „20 01 32  – ле ко ви дру га чи ји од оних на ве де них у 20 01 31”.

Тре ба има ти на уму да уко ли ко је от пад из здрав стве не за-
шти те про гла шен опа сним от па дом, са њим се мо ра по сту па ти на 
за то пред ви ђе ни на чин, у скла ду са За ко ном.

1.4. Ин дек сни бро је ви при са ку пља њу и тран спор ту от па да

Са ку пља ње и тран спорт от па да су ре гу ли са ни чла ном 35. За-
ко на о упра вља њу от па дом. Са ку пља ње от па да пред ста вља ак тив-
ност си сте мат ског са ку пља ња, раз вр ста ва ња и/или ме ша ња от па да 
ра ди тран спор та, а тран спорт от па да је пре воз от па да ван по стро-
је ња ко ји об у хва та уто вар, пре воз (као и пре то вар) и ис то вар от-
па да. 

Тре ба на по ме ну ти да је За ко ном о упра вља њу от па дом, за-
бра ње но ме ша ње опа сног и нео па сног от па да, као и ме ша ње опа-
сних вр ста от па да при ли ком са ку пља ња и тран спор та.

Ли ца ко ја вр ше са ку пља ње и/или тран спорт от па да, пре у зи-
ма ју от пад од про из во ђа ча или вла сни ка и тран спор ту ју га до по-
стро је ња за упра вља ње от па дом, од но сно до цен тра за са ку пља ње, 
скла ди ште ње, тран сфер ста ни це или по стро је ња за трет ман или 
од ла га ње. У ци љу лак шег и ефи ка сни јег трет ма на от па да у по-
стро је њу за трет ман от па да или ње го вог пра вил ног од ла га ња са-
ку пља чи и тран спор те ри су ду жни да обез бе де одво је ни тран спорт 
по је ди них вр ста от па да. Уко ли ко се от пад тран спор ту је јед ним во-
зи лом, он мо же да се оба ви на ви ше на чи на:

1. у за себ ним ам ба ла жа ма (нпр. бу ра ди ма),
2. у ви ше ко мор ним во зи ли ма, у одво је ним одељ ци ма или 
3. у јед но ко мор ним во зи ли ма уко ли ко су от па ди са ми по се би 

одво је не је ди ни це (нпр. аку му ла то ри).
Про из во ђач, од но сно вла сник от па да мо ра да кла си фи ку је 

от пад пре ње го ве пре да је са ку пља чу или тран спор те ру. 
По пра ви лу, кре та ње от па да пра ти по се бан До ку мент о кре-

та њу от па да, од но сно До ку мент о кре та њу опа сног от па да, осим 
от па да из до ма ћин ства. Сва ка од тран спор то ва них вр ста от па да 
тре ба да има свој по се бан ин дек сни број из Ка та ло га ко ји је до био 
на ме сту свог на стан ка и ко ји се уно си за јед но с од го ва ра ју ћим 
де таљ ним опи си ма по је ди них тран спор то ва них вр ста от па да у на-
ве де не до ку мен те.

У слу ча ју ко ри шће ња јед но ко мор них во зи ла за тран спорт 
исте вр сте от па да од раз ли чи тих вла сни ка, До ку мент о кре та њу 

от пад тре ба да бу де по пу њен за сва ког вла сни ка от па да по себ но. У 
овим до ку мен ти ма оба ве зно тре ба упи са ти од го ва ра ју ћи ин дек сни 
број, као и од го ва ра ју ћи опис за сва ки то вар от па да ко ји је уто-
ва рен на во зи ло, у ко ји ма тре ба за бе ле жи ти би ло ка кве раз ли ке у 
ка рак те ри сти ка ма по је ди них то ва ра от па да. 

Уко ли ко при са ку пља њу и тран спор ту от па да до ла зи и до 
про ме не вла сни штва от па да на дру го ли це или пред у зе ће, До ку-
мент о кре та њу от па да тре ба да са др жи од го ва ра ју ћи ин дек сни 
број и опис от па да. Ако је от пад пот пу но по ме шан, мо же се ко-
ри сти ти, је дан кôд се мо же ко ри сти ти, али опис мо ра да са др жи 
све опи се уто ва ре ног от па да. Ако се на то ва ре ни от па ди ипак мо гу 
раз дво ји ти и за себ но пре ра ђи ва ти или де по но ва ти, кôд мо ра да по-
сто ји за сва ку вр сту от па да по себ но. У сва ком слу ча ју, опис у До-
ку мен ту о кре та њу тре ба да да де таљ не опи се свих вр ста от па да 
ко ји чи не по себ не де ло ве ви ше стру ког са ку пља ња.

1.5. Ин дек сни бро је ви от па да из по стро је ња за упра вља ње  
от па дом

По стро је ње за упра вља ње от па дом је ста ци о нар на тех нич ка 
је ди ни ца за скла ди ште ње, трет ман или од ла га ње от па да, ко ја за-
јед но са гра ђе вин ским де лом чи ни тех но ло шку це ли ну. 

Скла ди ште ње от па да је сте при вре ме но чу ва ње от па да на ло-
ка ци ји про из во ђа ча или вла сни ка от па да, као и ак тив ност опе ра-
те ра у по стро је њу опре мље ном и ре ги стро ва ном за при вре ме но 
чу ва ње от па да. Ло ка ци ја за скла ди ште ње тре ба да бу де аде кват но 
тех нич ки опре мље на за при вре ме но чу ва ње от па да на ло ка ци ји 
про из во ђа ча или вла сни ка от па да, у цен три ма за са ку пља ње, тран-
сфер ста ни ца ма и дру гим ло ка ци ја ма у скла ду са За ко ном о упра-
вља њу от па дом. 

При при је му от па да у скла ди ште, пре у зи ма се ин дек сни број 
от па да за јед но са опи сом за сва ку вр сту и као та кав се чу ва до но-
вог тран спор та, пре ра де или трај ног од ла га ња. Мно ге вр сте от-
па да се до ста вља ју у по стро је ња за упра вља ње от па дом на да љи 
тран сфер или об ра ду пре њи хо вог за вр шног укла ња ња. 

От па ди ко ји не под ле жу би ло ка квом трет ма ну или по ступ-
ци ма ко ји ме ња ју основ на фи зич ка или хе миј ска свој ства от па да, 
осим зби је но сти, мо ра ју да за др же исте ин дек сне бро је ве и опи се 
као от пад ко ји је био из вор но при ку пљен. Ово се од но си и на ме-
шо ви те от па де где се не ке ком по нен те одва ја ју у по стро је њу, али 
ко ли чи на одво је не фрак ци је ни је до вољ на да про ме ни при ро ду от-
па да, та ко да кôд и опис оста ју исти.

Уко ли ко се от пад на би ло ко ји на чин тре ти ра на по стро је њу 
за упра вља ње от па дом, на при мер, пећ за спа љи ва ње или по стро-
је ње за ком по сти ра ње, пре ра ђе ни от пад при ли ком на пу шта ња по-
стро је ња тре ба да бу де озна чен од го ва ра ју ћим ко дом из по гла вља 
19. У овом по гла вљу об у хва ће ни су сле де ћи от па ди и на чи ни об-
ра де от па да:

 – спа љи ва ње или пи ро ли за; 
 – фи зич ко/хе миј ски трет ман; 
 – аероб ни трет ман;
 – ана е роб ни трет ман; 
 – ре за ње ме тал (усит ња ва ње); 
 – ре ге не ра ци ја уља; 
 – ме ха нич ки трет ман; 
 – ре ме ди ја ци ја зе мљи шта и под зем них во да; 
 – ста би ли за ци ја/со ли ди фи ка ци ја/ви три фи ка ци ја от па да и
 – про цед не во де са де по ни ја от па да.
Ва жно је на гла си ти да под по гла вља по гла вља 19 не ма ју ни-

ка кву ве зу са ме то да ма и вр ста ма об ра де ма те ри ја ла кла си фи ко ва-
них у дру гим по гла вљи ма Ка та ло га от па да.

Не ки опи си от па да да ти у по гла вљу 19, су по сво јој при ро ди 
вр ло ши ро ки, нпр. „19 02 03 прет ход но из ме ша ни от па ди ко ји се 
са сто је са мо од нео па сног от па да”. У та квим слу ча је ви ма, пи са ни 
опис ко ји је део до ку мен та о кре та њу мо ра да укљу чи опис от па да 
пре об ра де, као и да са же то при ка же де та ље о из вр ше ној об ра ди. 

От па ди ко ји се тре ти ра ју на ме сту на стан ка (осим ако то ни-
је по себ но по стро је ње за упра вља ње от па дом) се не озна ча ва ју са 
ко до ви ма из по гла вља 19, већ ин дек сни број тре ба да се од ре ди 
при ме ном ше ме да те у по гла вљу 2.

2. Кла си фи ка ци ја от па да на осно ву ис пи ти ва ња

Кла си фи ка ци ја от па да вр ши се од ре ђи ва њем ин дек сног бро ја 
на осно ву на чи на и по по ступ ку опи са ном у тач ки 1. овог при ло га, 



 

 

 




