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1. УВОД 

Неадекватно поступање са отпадом представља један од највећих проблема заштите животне 
средине у Републици Србији. Овакав закључак произашао је из бројних анализа које су урађене у 
последњих неколико година. Велики број донетих закона и других прописа из ове области нема 
јединствено постављене циљеве и не обезбеђује задовољавајуће ефекте.  

Нови Закон о управљању отпадом има за циљ да обезбеди све неопходне услове за смањење 
настајања отпада, посебно кроз увођење чистијих технологија у индустријска постројења у Србији, 
као и ефикасним коришћењем природних богатстава. Додатни допринос овом циљу обезбеђује се 
поновном употребом и рециклажом отпада, издвајањем секундарних сировина из свих токова 
отпада, коришћењем отпада као енергента, као и правилним одлагање отпада.  

Закон о управљању отпадом представља први корак у приближавању националног законодавства 
у овој области законодавству ЕУ. Прописима који ће бити донети на основу овог закона стварају се 
услови и законодавно-правни оквир за имплементацију међународних обавеза и захтева које 
произилазе из директива ЕУ о управљању отпадом. 

Овај Закон захтева од власника отпада (произвођача, превозника, обрађивача или оператера на 
депонији) да предузме све разумне мере којима се онемогућује нелегално и неовлашћено 
депоновање, обрада, држање или уклањање. Поред тога он има обавезу да прати његово 
кретање све до депоновања или обраде. 

Једна од најважнијих, почетних фаза, у ланцу управљања отпадом је његово правилно 
разврставање. Отпад се разврстава према Каталогу отпада, који представља збирну листу свих 
врста неопасног и опасног отпада, идентификованих према месту настанка и пореклу. Опасан 
отпад се додатно класификује према пореклу, карактеристикама и саставу који га чине опасним. 

Према члану 8. Закона, коришћење Каталога отпада, односно Правилника о категоријама, 
испитивању и класификацији отпада, чији је Каталог отпада саставни део, је законска обавеза 
свакога ко на било који начин учествује у управљању било којом врстом отпада. 

Ово упутство има за циљ да омогући и унапреди доследно коришћење индексних бројева 
(кодова) из Каталога отпада ради заштите здравља и сигурности грађана и заштите животне 
средине. Помоћ је усмерена, пре свега, ка онима који отпад генеришу, да применом овог упутства 
правилно доделе индексни број отпаду, јер неадекватно додељени индексни број може да има 
значајан утицај на начин како се тим отпадом рукује у току његовог транспорта, складиштења или 
обраде.  

Као основа за израду овог Упутства коришћен је материјал под називом „Using the List of Waste to 
Code Waste“ Агенције за животну средину Енглеске и Велса, чији је текст измењен, допуњен и 
прилагођен законској регулативи о управљању отпадом Републике Србије. 

Ово упутство такође укључује Лексикон отпада тј. – азбучну листу од преко 1000 описа често 
генерисаних врста отпада, као и њима одговарајућих кодова. Он има за циљ да додатно помогне у 
избору тачног индексног броја отпада и не треба га користити изоловано од целе процедуре 
приказане у овом документу. 
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2. ДЕФИНИЦИЈЕ 

У овом упутству се користи низ дефиниција које су дате у члану 5. Закона о управљању отпадом и 
њихова листа и објашњења су преузета у целини: 

1. анаеробна дигестија јесте процес у којем се биоразградиви материјал разграђује у одсуству 
кисеоника;  

2. биоразградиви отпад јесте отпад који је погодан за анаеробну или аеробну разградњу, као 
што су храна, баштенски отпад, папир и картон;  

3. центар за сакупљање јесте место одређено одлуком општине, града, односно града Београда 
(у даљем тексту: јединица локалне самоуправе), на које грађани доносе углавном кабасте 
предмете, као што су намештај и бела техника, баштенски отпад и материјал погодан за 
рециклажу;  

4. деконтаминација обухвата све операције које омогућују поновно коришћење, рециклажу или 
безбедно одлагање опреме, објеката, материјала или течности контаминираних опасним 
материјама и може укључити замену, односно све операције којима се врши замена опасних 
материја одговарајућим течностима које садрже одговарајуће мање штетне материје; 

5. депонија јесте место за одлагање отпада на површини или испод површине земље где се 
отпад одлаже укључујући: интерна места за одлагање (депонија где произвођач одлаже 
сопствени отпад на месту настанка), стална места (више од једне године) која се користе за 
привремено складиштење отпада, осим трансфер станица и складиштења отпада пре 
третмана или поновног искоришћења (период краћи од три године) или складиштења отпада 
пре одлагања (период краћи од једне године);  

6. дозвола јесте решење надлежног органа којим се правном или физичком лицу одобрава 
сакупљање, транспорт, увоз, извоз и транзит, складиштење, третман или одлагање отпада и 
утврђују услови поступања са отпадом на начин који обезбеђује најмањи ризик по здравље 
људи и животну средину;  

7. индустријски отпад јесте отпад из било које индустрије или са локације на којој се налази 
индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и каменолома;  

8. инертни отпад јесте отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или 
биолошким променама; не раствара се, не сагорева или на други начин физички или хемијски 
реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге материје са којима долази 
у контакт на начин који може да доведе до загађења животне средине или угрози здравље 
људи; укупно излуживање и садржај загађујућих материја у отпаду и екотоксичност излужених 
материја морају бити у дозвољеним границама, а посебно не смеју да угрожавају квалитет 
површинских и/или подземних вода;  

9. карактеризација отпада јесте поступак испитивања којим се утврђују физичко-хемијске, 
хемијске и биолошке особине и састав отпада, односно одређује да ли отпад садржи или не 
садржи једну или више опасних карактеристика;  

10. класификација отпада јесте поступак сврставања отпада на једну или више листа отпада које 
су утврђене посебним прописом, а према његовом пореклу, саставу и даљој намени; 

11. комерцијални отпад јесте отпад који настаје у предузећима, установама и другим 
институцијама које се у целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским 
пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и индустријског 
отпада;  

12. компостирање јесте третман биоразградивог отпада под дејством микроорганизама, у циљу 
стварања компоста, у присуству кисеоника и под контролисаним условима;  

13. комунални отпад јесте отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због 
своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства;  



 3 

14. мобилно постројење за управљање отпадом јесте постројење за искоришћење или третман 
отпада на локацији на којој отпад настаје, које се задржава у временски ограниченом року на 
једној локацији и које је такве конструкције да није везано за подлогу или објекат и може се 
премештати од локације до локације; 

15. неопасан отпад јесте отпад који нема карактеристике опасног отпада; 

16. одлагање отпада јесте било који поступак или метода уколико не постоје могућности 
регенерације, рециклаже, прераде, директног поновног коришћења или употребе 
алтернативних извора енергије у складу са D листом;  

17. отпад јесте свака материја или предмет садржан у листи категорија отпада (Q листа) који 
власник одбацује, намерава или мора да одбаци, у складу са законом;  

18. опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја 
може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од 
опасних карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у коју је 
опасан отпад био или јесте упакован;  

19. оператер јесте свако физичко или правно лице које, у складу са прописима, управља 
постројењем или га контролише или је овлашћен за доношење економских одлука у области 
техничког функционисања постројења и на чије име се издаје дозвола за управљање отпадом;  

20. PCB јесу полихлоровани бифенили (PCB), полихлоровани терфенили (PCT), монометил-
тетрахлородифенилметани, монометил-дихлородифенилметани, монометил-
дибромодифенилметани или било која смеша која садржи неку од ових материја у 
концентрацији већој од 0,005 процентног масеног удела; PCB отпади јесу отпади, укључујући 
уређаје, објекте, материјале или течности које садрже, састоје се или су контаминирани PCB;  

21. поновно искоришћење отпада јесте било који поступак или метода којом се обезбеђује 
поновно искоришћење отпада у складу са R листом;  

22. посебни токови отпада јесу кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног 
уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и 
другог отпада) од места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на 
депонију; 

23. постројење за управљање отпадом јесте стационарна техничка јединица за складиштење, 
третман или одлагање отпада, која заједно са грађевинским делом чини технолошку целину; 

24. прекогранично кретање отпада јесте кретање отпада из једне области под јурисдикцијом 
једне државе или кроз област која није под националном јурисдикцијом било које државе, 
под условом да су најмање две државе укључене у кретање;  

25. произвођач отпада јесте привредно друштво, предузеће или друго правно лице, односно 
предузетник, чијом активношћу настаје отпад и/или чијом активношћу претходног третмана, 
мешања или другим поступцима долази до промене састава или природе отпада;  

26. регион за управљање отпадом јесте просторна целина која обухвата више суседних јединица 
локалне самоуправе које, у складу са споразумом који закључују те јединице локалне 
самоуправе, заједнички управљају отпадом у циљу успостављања одрживог система 
управљања отпадом;  

27. рециклажа јесте поновна прерада отпадних материјала у производном процесу за првобитну 
или другу намену, осим у енергетске сврхе;  

28. сакупљање отпада јесте активност систематског сакупљања, разврставања и/или мешања 
отпада ради транспорта;  

29. сакупљач отпада јесте физичко или правно лице које сакупља отпад; 

30. складиштење отпада јесте привремено чување отпада на локацији произвођача или власника 
отпада, као и активност оператера у постројењу опремљеном и регистрованом за привремено 
чување отпада;  

31. инсинерација (спаљивање) јесте термички третман отпада у стационарном или мобилном 
постројењу са или без искоришћења енергије произведене сагоревањем чија је примарна 
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улога термички третман отпада, а који обухвата и пиролизу, гасификацију и сагоревање у 
плазми; 

32. ко-инсинерација (су-спаљивање) је термички третман отпада у стационарном или мобилном 
постројењу чија је примарна улога производња енергије или материјалних производа и који 
користи отпад као основно или додатно гориво или у којем се отпад термички третира ради 
одлагања; 

33. трансфер станица јесте место до којег се отпад допрема и привремено складишти ради 
раздвајања или претовара пре транспорта на третман или одлагање;  

34. транспорт отпада јесте превоз отпада ван постројења који обухвата утовар, превоз (као и 
претовар) и истовар отпада;  

35. третман отпада обухвата физичке, термичке, хемијске или биолошке процесе укључујући и 
разврставање отпада, који мењају карактеристике отпада са циљем смањења запремине или 
опасних карактеристика, олакшања руковања са отпадом или подстицања рециклаже и 
укључује поновно искоришћење и рециклажу отпада;  

36. управљање отпадом јесте спровођење прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру 
сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над 
тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања;  

37. власник отпада јесте произвођач отпада, лице које учествује у промету отпада као посредни 
држалац отпада или правно или физичко лице које поседује отпад.  



 5 

3. КАТАЛОГ ОТПАДА 

Закон о управљању отпадом захтева да отпад буде описан на начин који омогућава сигурно 
руковање и управљање предметним отпадом, као и да било која промена власништва отпада 
буде пропраћена одговарајућом документацијом која обавезно укључује индексни број отпада. 
Поред овог кода и њему одговарајућег описа, отпад такође треба да има и неопходне каракте-
ристике у циљу идентификације свих његових особина значајних за даље правилно руковање. 

Све овде захтеване информације су неопходне да омогуће свим власницима у ланцу управљања 
отпадом, да своје активности спроводе без утицаја на животну средину и људско здравље. 
Посебно, подаци прикупљени на овај начин треба да осигурају да се отпадом управља у складу с 
условима који се дају у поступку издавања дозвола за одређене делатности управљања отпадом, 
IPPC дозволама, Регистру извора загађивања животне средине и другој законској регулативи. 

Отпад се разврстава према Каталогу отпада који је усклађен с Eвропским каталогом отпада 
(European List of Waste/European Waste Catalog). У оквиру Каталога, отпад је систематизован, 
првенствено, према делатностима у оквиру којих је генерисан, али и према типу отпада, 
материјалима или процесима. У Каталогу отпада је систематизовано више од 800 врста отпада, 
подељених у 20 група, које се означавају двоцифреним бројевима. Листа група је дата у табели 1. 

Табела 1. Листа група каталога отпада 

01  ОТПАДИ КОЈИ ПОТИЧУ ОД ИСТРАЖИВАЊА, ИСКОПАВАЊА ИЗ РУДНИКА ИЛИ КАМЕНОЛОМА, 
И ФИЗИЧКОГ И ХЕМИЈСКОГ ТРЕТМАНА МИНЕРАЛА  

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

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

04  ОТПАДИ ИЗ КОЖНЕ, КРЗНАРСКЕ И ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ 
05  ОТПАДИ ОД РАФИНИСАЊА НАФТЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊА ПРИРОДНОГ ГАСА И ПИРОЛИТИЧКОГ 

ТРЕТМАНА УГЉА  
06  ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКЕ ХЕМИЈСКЕ ПРЕРАДЕ 
07  ОТПАДИ ОД ОРГАНСКЕ ХЕМИЈСКЕ ПРЕРАДЕ 
08  ОТПАДИ ОД ИЗРАДЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, ПРИБАВЉАЊА И УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА (БОЈЕ, ЛАКОВИ 

И СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), ЛЕПКОВИ, ЗАПТИВАЧИ И ШТАМПАРСКА МАСТИЛА 
09  ОТПАДИ ИЗ ФОТОГРАФСКЕ ИНДУСТРИЈЕ 
10  ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА 
11  ОТПАДИ ОД ХЕМИЈСКОГ ТРЕТМАНА ПОВРШИНЕ И ПРЕМАЗИВАЊА МЕТАЛА И ДРУГИХ 

МАТЕРИЈАЛА; ХИДРОМЕТАЛУРГИЈА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА 
12  ОТПАДИ ОД ОБЛИКОВАЊА И ФИЗИЧКЕ И МЕХАНИЧКЕ ПОВРШИНСКЕ ОБРАДЕ МЕТАЛА И 

ПЛАСТИКЕ 
13  ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У 

ПОГЛАВЉИМА 05, 12 И 19) 
14  ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ КАО РАСТВАРАЧИ, СРЕДСТВА ЗА 

ХЛАЂЕЊЕ И КАО ПОГОНСКИ ГАСОВИ (ОСИМ 07 И 08) 
15  ОТПАДИ ОД АМБАЛАЖЕ; АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ И 

ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНО 
16  ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ  
17  ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ СА 

КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА) 
18  ОТПАДИ ОД ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И/ИЛИ С ТИМ ПОВЕЗАНОГ 

ИСТРАЖИВАЊА (ИСКЉУЧУЈУЋИ ОТПАД ИЗ КУХИЊА И РЕСТОРАНА КОЈИ НЕ ДОЛАЗИ ОД 
НЕПОСРЕДНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ) 

19  ОТПАДИ ИЗ ОБЈЕКАТА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА ДАЉЕ 
ОД ЛОКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРИПРЕМУ ВОДЕ НАМЕЊЕНЕ ЉУДСКОЈ УПОТРЕБИ И ВОДЕ ЗА 
ИНДУСТРИЈСКУ УПОТРЕБУ 

20  ОПШТИНСКИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ 
ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ 
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Свака од наведених група садржи подгрупе које су означене са четири цифре. Групе и подгрупе 
упућују на одговарајућу врсту отпада.  

У оквиру сваке подгрупе дат је шестоцифрени кôд (индексни број) за сваку врсту отпада посебно. 
Врсте отпада у Каталогу отпада означене су искључиво шестоцифреним индексним бројевима. У 
Каталогу отпада одређују се индексни бројеви за сваки опасан и неопасан отпад. 

 

 

 

3.1. Типови индексних бројева 

Каталог се састоји од три типа индексних бројева. 

1. "Индексни број опасног отпада": Врсте отпада које су означене са звездицом (*) сматрају се 
опасним без обзира на њихов састав или концентрацију било које опасне материје у отпаду. 
Ови индексни бројеви су ради јасноће, у Каталогу отпада који је део овог документа, означени 
црвеном бојом). 

2. "Условни индексни број отпада” или “mirror entries”. Неки отпади могу бити опасни или не у 
зависности од тога да ли и у којој количини садрже опасне материје. Индексни бројеви ових 
отпада се називају условни индексни бројеви где је: 

a. Условни индексни број опасног отпада означен је звездицом (*), у овом документу 
обојен плавом бојом, и може упућивати на опасне материје у целини (нпр. 03 02 05* - 
остала средства за заштиту дрвета која садрже опасне материје) или конкретно на 
одређену опасну материју (нпр. 17 06 01* - изолациони материјали који садрже 
азбест). Они се користе само онда ако отпад садржи опасне материје или одређену 
опасну материју изнад максимално дозвољене концентрације; 

b. Условни индексни број алтернативног неопасног отпада, односно отпад који не 
садржи опасне материје. Он одговара јединственом шестоцифреном индексном броју 
опасног отпада.  
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3. “Индексни број неопасног отпада”. Уколико отпад у Каталогу није означен са звездицом, онда 
није опасан. Међутим тамо где је не-опасни индексни број отпада део “Условног индексног 
броја” потребно је утврдити да ли је отпад опасан или не. 

 

ИНДЕКСНИ БРОЈ 
ОПАСНОГ ОТПАДА

УСЛОВНИ ИНДЕКСНИ
БРОЈ ОПАСНОГ 

ОТПАДА
ИНДЕКСНИ БРОЈ

НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Парови индексних бројева (08 03 12* и 08 03 13), (08 03 14* и 08 03 15) и (08 03 17* и 08 03 18) 
указују на условно опасне/неопасне отпаде. Кодови 08 03 16* и 08 03 19* указују на опасне 
отпаде, а индексни бројеви 08 03 07 и 08 03 08 на неопасне отпаде. 
 

3.2. Утврђивање одговарајућег индексног броја отпада 

У циљу прецизног избора одговарајућег индексног броја из Каталога отпада, претходно је 
потребно утврдити: 

§ делатност у току које је отпад генерисан; 
§ начин, односно процес или активност у оквиру делатности, у току које је отпад генерисан; 
§ опис отпада; 
§ састав отпада; 
§ садржај опасних материја у отпаду и 
§ опасности које су повезане с отпадом. 

У Каталогу отпада, двоцифрени индексни бројеви најчешће указују на групу, односно делатност, а 
четвороцифрени на подгрупу, тј. процес или активност у току које је генерисан отпад. Називи 
група и подгрупа у Каталогу отпада врло су важни у поступку одређивања исправног кључног 
броја, јер се идентификација отпада врши ИСКЉУЧИВО на нивоу шестоцифреног индексног броја. 

Пример, Индексни број 03 01 01 – „Отпадна кора и плута“ употребљава се само за отпадну кору и 
плуту који потичу из процеса прераде дрвета или производње плоча и намештаја. Овај кôд се не 
користи се за отпадну кору која настаје у неким другим активностима, нпр. одржавању шума и 
паркова. Ово важи и у случајевима када не постоји никакво конкретно упућивање на термин 
„кора“ осим у Групи 03 Каталога отпада. 

При одређивању индексног броја отпада увек треба користити онај индексни број чији опис што 
тачније приказује карактеристике отпада, водећи рачуна о групи и подгрупи, као и поступку 
разврставања. 
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У неким случајевима потребно је занемарити назив групе и подгрупе како би био одабран 
оптималан индексни број на другом месту у Каталогу, јер он даје јаснији и тачнији опис отпада. 
Избором таквог индексног броја осигурава се правилно управљање том врстом отпада. Отпад 
треба описати на начин који омогућава сигурно управљање истим. У случају недоумице, потребно 
је утврдити додатне податке, нпр. детаљан опис отпада. 

На пример, неким врстама комуналног отпада треба одредити индексни број који није у Групи 20, 
јер у Каталогу, у другим групама постоје бољи и детаљнији описи тог отпада (видети поглавље о 
комуналном отпаду). 

У циљу правилног одређивања индексног броја за сваку врсту отпада описан је поступак са 
детаљно разјашњеним појединачним корацима, чији је дијаграм тока дат на слици 1. 
 

 
 

Слика 1. 



 9 

Корак бр. 1. 

У кораку бр. 1. потребно је прво пронаћи одговарајућу делатност у групама од 01 – 12 или 17 – 
20 у зависности од делатности из којег је отпад потекао, укључујући и комунални или сличан 
отпад. У оквиру утврђене групе пронаћи одговарајућу подгрупу, а у оквиру ње одговарајући 
опис отпада. Користећи већ прикупљене информације о отпаду, треба одредити одговарајући 
шестоцифрени индексни број отпада, уз изузетак коришћења индексних бројева који се 
завршавају бројем 99. 

У случају сложених индустријских процеса, као што је на пример, производња аутомобила, 
активности могу бити класификоване у више група, у зависности од степена производње. На 
пример, отпад из производње аутомобила може бити наведен и у групи 12 (отпад од 
механичког обликовања и површинске обраде метала), и у групи 11 (неоргански отпад који 
садржи метале из обраде и заштите метала), као и групе 08 (отпад из примене премаза), у 
зависности од процеса/активности у току које је отпад произведен. 

Важно је напоменути да се одвојено сакупљени амбалажни отпад (укључујући и мешани) увек 
класификује у подгрупу 15 01, а не 20 01 (па чак иако је амбалажни отпад издвојен из 
комуналног и припада групи 20). 

Потребно је у групама 01 до 12. пронаћи опис делатност индустријског процеса. Ако постоји, 
пронаћи одговарајућу подгрупу и тачне индексне бројеве у њој. Али, треба знати да, иако је 
делатност правилно описана, треба прегледати цео Каталог, јер је могуће да се бољи описи 
генерисаног отпада налазе на другом месту на листи. 

Треба знати, уколико је делатност описана у групама 01 - 12, није могуће наћи у њима баш сваку 
врсту произведеног отпада. Отпад и материјали који нису директно везани с појединим 
процесом налазе се на другом месту у Каталогу. Исто тако, потребно је обратити пажњу и на то, 
да групе 06 – 08 обухватају различите врсте отпада везаних за коришћење хемикалија и 
премаза, поред отпада из њихове производње и могу се применити на много делатности. Исто 
тако, у групи 17 наводи се грађевински отпад који се може применити на све делатности.  

Група 18 обухвата индексне бројеве отпада генерисаног при заштити здравља људи и 
животиња, а група 19 отпаде настале као остаци из процеса прераде отпада и отпадних вода, 
као и припреме воде за људску и индустријску употребу. 

У групи 20 класификован је комунални отпад. Неке од индексних бројева је могуће применити 
за неку другу делатност, али само под условом да се сличан материјал не појављује конкретно у 
подгрупама из група 01 – 12, или 13 - 15. 

Одредити индексни број. Уколико не постоји одговарајући, прећи на корак бр. 2. 

 

 

Корак бр. 2. 

Потражити одговарајући опис отпада у групама 13., 14. и 15. 

У групи 13. наведена су отпадна уља и отпад од течних горива. 

У групи 14. наведена су растварачи, расхладни и потисни гасови. Међутим, код растварача која 
произлазе из производње, формулације, набавке и коришћења хемикалија најпре треба 
погледати групу 07. 

Групу 08. треба погледати код растварача која се јављају у бојама и лепковима. 

Групи 14. се даје предност код сваког дугог порекла растварача, осим из комуналног отпада. 

У групи 15. наведена је амбалажа, филтерски материјали, апсорбенти и заштитна одећа. Сав 
амбалажни отпад увек треба уписати у поглавље 15., без обзира на делатност у којој је настао. 

Одредити индексни број. Уколико не постоји одговарајући, прећи на корак бр. 3. 
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Корак бр 3. 

Потражите одговарајући опис отпада у групи 16. 

У овој групи дат је низ различитих врста отпада укључујући подгрупе за стара возила, отпад из 
електричне опреме, батерије, отпад од чишћења резервоара, експлозиве, катализаторе, 
оксидативне материје, лабораторијске хемикалије и гасове, ватростални отпад и некоришћене 
и на другом месту ненаведене хемикалије. 

Одредити индексни број. Уколико не постоји одговарајући, прећи на корак бр. 4. 

 
 

Корак бр. 4. 

Одредите одговарајућу групу (од 01 до 12 или 17 до 20) према кораку 1. Потражите затим 
индексни број са задњим цифрама 99 у одговарајућој подгрупи. 

Одредити индексни број. 

 

 

3.3. Примена индексног броја XX XX 99 

Индексни бројеви који се завршавају цифром „99“ у целом каталогу су описани као „отпад који 
нису другачије специфицирани“. Ови индексни бројеви се користе у случајевима када није могуће 
одредити индексни број применом корака од 1 до 3. Кодови „99“ обухватају превише широк 
распон врста отпада да би се могли користити за недвосмислено описивање отпада и зато се 
њихова примена условљава обавезним пратећим детаљним описом отпада и његових 
карактеристика које упућују на специфичности које се морају применити за правилно управљање. 

Посебно би при поступцима издавања дозвола за управљање отпадом требало избегавати 
коришћење ових индексних бројева без детаљнијег описа, како би се спречило свако 
потенцијално загађење животне средине или утицаја на здравље људи који могу да се јаве због 
неадекватног управљања непрецизно наведеним врстама отпада. 
 

4. ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

Према дефиницији из Закона о управљању отпадом, комунални отпад јесте отпад из 
домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје природе или састава сличан 
отпаду из домаћинства. Управљање овом врстом отпада је регулисано чланом 43. истог Закона.  

Основни принцип одређивања индексног броја отпада да увек треба користити онај кôд, чији 
детаљни опис, заједно са утврђеном групом и подгрупом, као и према поступку његовог 
одређивања из поглавља 2., што тачније одражава својства отпада, важи и за комунални отпад.  

У Каталогу отпада комунални отпад је приказан у групи „20: Комунални отпади (кућни отпад и 
слични комерцијални и индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљене фракције“. Ову 
групу чине индексни бројеви који означавају различите врсте комуналног отпада, од којих неки од 
њих упућују на поступке рециклаже, а неки на поступке збрињавања. Међутим, неке врсте отпада, 
иако заиста по дефиницији могу бити комунални отпад, треба означити индексним бројем који се 
не налази у групи 20, јер је на другом месту у Каталогу могуће наћи индексни број који боље 
одражава карактеристике тог отпада. 

Поред тога, амбалажни отпад одвојено прикупљени из комуналног отпада (укључујући смеше 
отпада од различитих амбалажних материјала), увек се морају класификовати у подгрупу 15 01. За 
стаклене флаше одвојене из комуналног отпада исправан индексни број је ″15 01 07 – Стаклена 
амбалажа", а не ″20 01 02 – Стакло″ – због тога што у опису из 15 01 стоји опис "амбалажа 
(укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)“, док је за 20 01 опис општији и 
гласи "одвојено сакупљене фракције (осим 15 01)". 
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Каталог отпада садржи само један индексни број за обични мешани комунални отпад: ″20 03 01 – 
мешани комунални отпад“ који се може користити за отпад из домаћинстава, али и за отпад из 
продавница, услужних делатности, занатства и сличан отпад из производних погона и институција, 
уколико је по својствима и саставу сличан ономе из домаћинстава. 

Коришћење овог индексног броја је прихватљиво при одређеним условима, тј. када се у 
документима поред овог кода додаје додатни, пропратни опис, који треба да што детаљније 
опише могуће компоненте мешовитог отпада. На пример: ″20 03 01 – мешани комунални отпад″ 
који се генерише у индустрији треба да има пропратни писани опис који би може да гласи: 
 

„Општи не-опасан отпад из индустрије који се састоји искључиво од 
прехрамбеног отпада из ресторана (папира, метала, картона и пластичних 
паковања) и остатака од чишћења подова.“ 

 

Овај опис је врло значајан у пропратним документима и одговорност је произвођача овог отпада. 
Овај опис треба да осигура правилно поступање наведеним отпадом. Произвођачи отпада треба 
периодично да изврше ревизију токова њиховог отпада у складу с општим упутствима добре 
праксе управљања отпадом. 

 

4.1. Опасни отпад у комуналном отпаду 

Законом је забрањено мешање опасних и неопасних врста отпада, опасних врста отпада 
међусобно, као и мешање са другим материјалима. Мешање је дозвољено само у случају да је 
оно део процеса прераде, да је одобрено и да се врши у складу са захтевима из дозвола за 
управљање отпадом. И поред ових изузетака, мешање опасних и неопасних отпада треба 
избегавати свуда где је то могуће. Ова забрана мешања важи, како за произвођаче отпада, тако и 
за све оне који су укључени у транспорт, прераду и депоновање отпада. 

Мешани комунални отпад се не сматра опасним (у каталогу “20 03 01 - мешани комунални отпад“ 
није означен звездицом), али се у њему могу наћи и мање количине опасног отпада. У таквим 
случајевима прихватљиво је да те мале количине опасног отпада неће условити промену 
класификације мешаног комуналног отпада. Ако је мала количина опасног отпада из 
домаћинстава помешана с другим мешаним неопасним отпадом, отпаду се може доделити 
индексни број 20 03 01.  

Међутим, овај индексни број се не сме примењивати уколико је опасни отпад намерно помешан с 
неопасним како би се са њиме управљало даље као неопасним, односно, уколико је количина 
додатог опасног отпада толика да опис више није тачан. Тада се читав отпад мора сматрати и 
означити као опасан, осим ако се опасне компоненте могу поново одвојити. Тада се за опасне 
компоненте морају одредити посебни индексни бројеви. 

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

Ако мешани комунални отпад садржи флуоресцентне цеви у количини таквој да га то по саставу 
или количини чини другачијим од отпада из домаћинстава, индексни број 20 03 01 се не може 
применити. Ако се флуоресцентне цеви сакупљају као део активности одржавања зграда, 
одговарајући индексни број из Каталога отпада је “20 01 21* - флуоресцентне цеви и други отпад 
који садржи живу” и означен је звездицом као опасна отпад. Правна лица су према Закону о 
управљању отпадом, дужна да одвајају опасне врсте отпада на месту настанка и њиме управљају 
у складу са законом.  

У наставку се налази листа индексних бројева који се користе за поједине врсте комуналног 
отпада, а уз неке од њих су додата и појашњења односно уобичајени, свакодневни називи. Ове 
индексне бројеве треба користити кад год је то могуће: 
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Категорија Индексни број Опис 
Стаклене флаше и тегле од зеленог, 
браон или безбојног стакла или 
мешане  

15 01 07   

Равно стакло  20 01 02   

Папир  20 01 01  Новине, канцеларијски папир, али не 
амбалажа  

Мешани папир и картон  20 01 01   
Књиге  20 01 01   

Картонска амбалажа 15 01 01  Кутије од валовитог картона и друга 
амбалажа  

Алуминијумске, челичне, мешане 
конзерве  15 01 04   

Остали отпадни метал  20 01 40  Али не напуштена возила  
Алуминијумска фолија  20 01 40   

Фрижидери и замрзивачи  20 01 23* / 20 01 36  
Индексни број зависи да ли у себи 
садрже одређене хлорофлуороугљо-
водонике или не  

Друга бела техника  20 01 35* / 20 01 36  Индексни број зависи да ли у себи 
садрже опасне материје или не  

Други електронски отпад 20 01 35* / 20 01 36  Индексни број зависи да ли у себи 
садрже опасне материје или не  

Пластика  20 01 39   
Одећа и обућа  20 01 10   
Остали текстил  20 01 11   

Уље  20 01 25 / 20 01 26*  
Индексни број зависи да ли у себи 
садрже опасне материје или не. За 
јестива уља употребити 20 01 25  

Само зелени отпад  20 02 01   
Други отпад који се може 
компостирати  20 02 01 / 20 01 08   

Дрво  20 01 37* / 20 01 38   
Намештај  20 01 38   

Грађевински шут 17 01 07 

Ради јасноће искључује се с листе кому-
налног отпада (значи не би требало 
користити број 20 02 03), јер веће коли-
чине не могу бити комунални отпад.  

Мешани материјали – отпад из 
домаћинства и слични  20 03 01   

Флуоресцентне цеви  20 01 21*   
Акумулатори – аутомобилски  20 01 33*   
Батерије – не аутомобилске  20 01 34   

Боја  20 01 28 / 20 01 27*  
Први индексни број користити ако је 
боја на бази воде, а други ако је на 
бази органских растварача 

Грађевински отпад и отпад од 
рушења  17 01 07  Овај кључни број треба користити за 

мешавине цигле и бетона и сл.  

 20 03 01  
Овај индексни број, подразумева 
искључиво отпад из домаћинстава и 
сличан отпад  

 20 03 99  
Овај индексни број треба избегавати 
јер се ради о неспецифицираном 
отпаду  

Остаци од чишћења улица  20 03 03   
Кабасти отпад 20 03 07   
Обичан мешани отпад из 
домаћинства  20 03 01   

Одбачена возила  16 01 04* / 16 01 06  
Први индексни број користити ако 
возила још увек садрже опасне 
загађујуће материје  

Гуме  16 01 03   
Отпад са пијаца 20 03 02   
Отпад од чишћења септичких јама  20 03 04  Ефлуент  
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5. ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ ОТПАДА ИЗ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
    (МЕДИЦИНСКИ И ВЕТЕРИНАРСКИ ОТПАД) 

Управљање отпадом из објеката у којима се обавља здравствена заштита, односно медицинским 
и ветеринарским отпадом, регулисано је чланом 56. Закона о управљању отпадом. 

Индексни бројеви за отпаде који настају у здравственој заштити људи и животиња су наведени у 
поглављу 18. Каталога отпада. Клинички отпад, термин који се често примењује, није категорија у 
Каталогу, али се може дефинисати као отпад који вероватно представља ризик од инфекције или 
телесно оштећење. Из тог разлога, највећа количина отпада из здравствене заштите није клинички 
отпад. Уколико отпад захтева специјализовану обраду или уклањање (укључујући термичку 
обраду или спаљивање) због ризика од инфекције, њему се морају доделити кодови опасног 
отпада, као “18 01 03 * - отпади чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима због 
спречавања инфекције”. 

Животињски лешеви који произилазе из ветеринарске делатности спадају у отпад из здравствене 
заштите. Они отпади који немају карактеристике инфективности спадају у не-клинички отпад, и 
треба да буду означени као “18 02 03 - отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним 
захтевима због спречавања инфекције”. Они отпади који су клинички отпад, због ризика 
инфекције треба означити као “18 02 02 * - отпади чије сакупљање и одлагање подлеже посебним 
захтевима због спречавања инфекције”. 

Отпади од људске и животињске хигијене не односе се на здравствену заштиту и не требају да 
буду означени индексним бројевима из поглавља 18, на пример: 

§ не-клинички, комунални отпади, на пример отпад од женске хигијене из продавница и 
канцеларија, као и псећи измет из канти за прикупљање, треба да буде означен кодом   
“20 01 99 – остале фракције које нису другачије специфициране”, али треба да буду 
додатно описани нпр. отпад од женске хигијене који не потиче од здравствене заштите и 
не подлеже захтевима везаним за инфективност; и 

§ оштри предмети који не произилазе из активности здравствене заштите, на пример 
тетовирање, бушење ушију или пробадање тела (body piercing), као и материје које се при 
томе користе (које не произилазе из здравствене заштите) такође треба означавати са 
кодом 20 01 99.  

Други оштри предмети, као што су они употребљени од стране дијабетичара су отпад здравствене 
заштите и треба да буду означени кодовима из поглавља 18. 

Фармацеутски отпад који настаје у здравственој заштити људи и животиња се означава следећим 
индексним бројевима: 

§ 18 01 08* за отпадне лекове за људску употребу, односно 18 02 07* за отпадне лекове од 
лечења животиња уколико они припадају групама цитотоксичних и цитостатичних лекова 
и 

§ 18 01 09, односно 18 02 08, за друге врсте лекова из хумане и анималне здравствене 
заштите. 

Уколико је фармацеутски отпад прикупљен као фракција при прикупљању комуналног отпада и 
представља лекове које су корисници одбацили изван установа здравствене заштите се означавају 
са кодовима “20 01 31* - цитотоксични и цитостатични лекови”, односно “20 01 32 - лекови 
другачији од оних наведених у 20 01 31”. 

Треба имати на уму да уколико је отпад из здравствене заштите проглашен опасним отпадом, са 
њим се мора поступати на за то предвиђени начин, у складу са Законом. 
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6. ПРИМЕНА ИНДЕКСНИХ БРОЈЕВА ПРИ САКУПЉАЊУ И ТРАНСПОРТУ ОТПАДА 

Сакупљање и транспорт отпада су регулисани чланом 35. Закона о управљању отпадом. 
Сакупљање отпада представља активност систематског сакупљања, разврставања и/или мешања 
отпада ради транспорта, а транспорт отпада је превоз отпада ван постројења који обухвата утовар, 
превоз (као и претовар) и истовар отпада;  

Треба напоменути да је, Законом о управљању отпадом, забрањено мешање опасног и неопасног 
отпада, као и мешања опасних отпада приликом прикупљања и транспорта. 

Лица која врше сакупљање и/или транспорт отпада, преузимају отпад од произвођача или 
власника и транспортују га до постројења за управљање отпадом, односно до центра за 
сакупљање, складиштење, трансфер станице или постројења за третман или одлагање. У циљу 
лакшег и ефикаснијег третмана отпада у постројењу за третман отпада или његовог правилног 
одлагањ сакупљачи и транспортери су дужни да обезбеде одвојени транспорт појединих врста 
отпада. Уколико се отпад транспортује једним возилом, он може да се обави на више начина: 

1. у засебним амбалажама (нпр. бурадима), 
2. у вишекоморним возилима, у одвојеним одељцима или  
3. у једнокоморним возилима уколико су отпади сами по себи одвојене јединице (нпр. 

акумулатори). 

Произвођач, односно власник отпада мора да класификује отпад пре његове предаје сакупљачу 
или транспортеру.  

По правилу, кретање отпада прати посебан документ о кретању отпада, односно документ о 
кретању опасног отпада, осим отпада из домаћинства. Свака од транспортованих врста отпада 
треба да има свој посебан индексни број из Каталога који је добио на месту свог настанка и који се 
уноси заједно с одговарајућим детаљним описима појединих транспортованих врста отпада у 
наведене документе. 

У случају коришћења једнокоморних возила за транспорт исте врсте отпада од различитих 
власника, документ о кретању отпад треба да буде попуњен за сваког власника отпада посебно. У 
овим документима обавезно треба уписати одговарајући индексни број, као и одговарајући опис 
за сваки товар отпада који је утоварен на возило, у којима треба забележити било какве разлике у 
карактеристикама појединих товара отпада.  

Уколико при сакупљању и транспорту отпада долази и до промене власништва отпада на друго 
лице или предузеће, документ о кретању отпада треба да садржи одговарајући индексни број и 
опис отпада. Ако је отпад потпуно помешан, може се користити, један кôд се може користити, али 
опис мора да садржи све описе утовареног отпада. Ако се натоварени отпади ипак могу 
раздвојити и засебно прерађивати или депоновати, кôд мора да постоји за сваку врсту отпада 
посебно. У сваком случају, опис у документу о кретању треба да да детаљне описе свих врста 
отпада који чине посебне делове вишеструког прикупљања. 
 

 
7. ИНДЕКСНИ БРОЈЕВИ ОТПАДА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Постројење за управљање отпадом је стационарна техничка јединица за складиштење, третман 
или одлагање отпада, која заједно са грађевинским делом чини технолошку целину.  

Складиштење отпада јесте привремено чување отпада на локацији произвођача или власника 
отпада, као и активност оператера у постројењу опремљеном и регистрованом за привремено 
чување отпада. Локација за складиштење треба да буде технички опремљена за привремено 
чување отпада на локацији произвођача или власника отпада, у центрима за сакупљање, трансфер 
станицама и другим локацијама у складу са Законом о управљању отпадом.  

При пријему отпада у складиште, преузима се индексни број отпада заједно са описом за сваку 
врсту и као такав се чува до новог транспорта, прераде или трајног депоновања.  
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Многе врсте отпада се достављају у постројења за управљање отпадом на даљи трансфер или 
обраду пре њиховог завршног уклањања. Отпади који не подлежу било каквој обради или 
поступцима који мењају основна физичка или хемијска својства отпада, осим збијености, морају 
да задрже исте индексне бројеве и описе као отпад који је био изворно прикупљен. Ово се односи 
и на мешовите отпаде где се неке компоненте одвајају у постројењу, али количина одвојене 
фракције није довољна да промени природу отпада, тако да кôд и опис остају исти. 

Уколико се отпад на било који начин третира на постројењу за управљање отпадом, на пример, 
пећ за спаљивање или биолошко постројење за обраду отпада, прерађени отпад приликом 
напуштања постројења треба да буде означен одговарајућим кодом из поглавља 19. У овом 
поглављу обухваћени су следећи отпади и начини обраде отпада: 

§ спаљивање или пиролиза;  
§ физичко/хемијска обрада;  
§ аеробна обрада; 
§ анаеробна обрада;  
§ резање метал (уситњавање);  
§ регенерација уља;  
§ механичка обрада;  
§ ремедијација земљишта и подземних вода;  
§ стабилизација/очвршћавање/витрификација отпада и 
§ процедне воде са депонија отпада. 

Важно је нагласити да подпоглавља поглавља 19 немају никакву везу са методама и врстама 
обраде материјала класификованих у другим поглављима Каталога отпада. 

Неки описи отпада дати у поглављу 19, су по својој природи врло широки, нпр. "19 02 03 
претходно измешани отпади који се састоје само од безопасног отпада". У таквим случајевима, 
писани опис који је део документа о кретању мора да укључи опис отпада пре обраде, као и да 
сажето прикаже детаље о извршеној обради. 

Отпади који се третирају на месту настанка (осим ако то није посебно постројење за управљање 
отпадом) се не означавају са кодовима из поглавља 19, већ индексни број треба да се одреди 
применом шеме дате у поглављу 2. 
 

8. ПРИМЕНА ИНДЕКСНИХ БРОЈЕВА 

8.1. Примена у плановима управљања отпадом 

Потреба за прецизним одређивањем индексног броја и давање одговарајућег, пратећег описа 
отпада, значајно утиче на коришћење кодова при изради планова управљања отпадом и давању 
дозвола за управљање отпадом.  

Закон предвиђа израду и доношење неколико планова управљања отпадом у циљу планирања 
управљања отпадом у Републици Србији:  

1. стратегија управљања отпадом (у даљем тексту: Стратегија);  
2. национални планови за појединачне токове отпада;  
3. регионални план управљања отпадом;  
4. локални план управљања отпадом;  
5. план управљања отпадом у постројењу за које се издаје интегрисана дозвола;  
6. радни план постројења за управљање отпадом.  

Заједничка карактеристика свих наведених планова је да сви обавезно садрже очекиване врсте, 
количине и порекло отпада који ће бити искоришћен, третиран или одложен у Републици Србији 
или извежен у друге земље. 
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Без обзира на ниво и врсту планског документа, при утврђивању начина управљања отпадом 
неопходно је прецизно одредити предметне врсте отпада и дефинисати их одговарајућим 
индексним бројевима и пратећим описима. Овакав приступ планирању је неопходан у циљу 
ефикасног и ефективног будућег управљања отпадом у Републици Србији. 
 

8.2. Примена у издавању дозвола за управљање отпадом 

За обављање једне или више делатности у области управљања отпадом прибављају се дозволе, и 
то:  

1. дозвола за сакупљање отпада;  
2. дозвола за транспорт отпада;  
3. дозвола за складиштење отпада;  
4. дозвола за третман отпада;  
5. дозвола за одлагање отпада.  

Члан 62. Закона о управљању отпадом, дефинише податке које је неопходно навести у Захтеву за 
издавање било које врсте дозволе. Захтев за издавање дозволе подноси се министарству, 
односно аутономној покрајини, односно јединици локалне самоуправе. Једна од ставки у захтеву 
је приказ врста, количина и порекла отпада који ће бити предмет дозволе. Врсте отпада се, у 
захтеву, обавезно означавају индексним бројевима и пратећим описима. 

Дозвола која се издаје на основу члана 64. поред других података садржи и податке о врсти и 
количини отпада који се третира или одлаже. Устаљена је пракса да се у дозволама користе ови 
индексни бројеви при означавању врста отпада које су прихватљиве на одређеном постројењу. 
Међутим, Каталог отпада није базиран на материјалима и једна индексни број може покрити 
више врста отпада с различитом хемијски и физичким својствима. Из тог разлога, означавање 
отпада само применом кодова, без додатних описа, не би било правилно, јер кодови недовољно 
одражавају ризик према животној средини.  

Уколико кôд који треба да буде наведен у дозволи обухвата више врста отпада с различитим 
утицајима на животну средину, неопходне су додатне информације и то о материјама које улазе у 
састав отпада или о особинама које прецизније карактеришу својства отпада. У изради захтева за 
лиценцу или дозвола за прихватање отпада на локацији, оператери морају узети у обзир ризике 
који су наметнути присуством одређених материја у отпаду или карактеристика отпада.  

 

8.3. Индексни бројеви у документима прекограничног кретања отпада  

Прекогранично кретање отпада, односно његов увоз, извоз и траснпорт, се врши у складу са 
поглављем IX (чланови 71. до 73.) Закона о управљању отпадом и другим прописима. 
Прекогранично кретање отпада прати документација о кретању од места где је кретање почело до 
коначног одредишта у складу са националним и међународним стандардима и међународним 
прописима који се односе на прекогранични промет. Обавезан податак у сваком документу, 
поред других наведених кодова, је и кôд из Каталога отпада.  
 
 
8.4. Примена индексних бројева у извештајима о отпаду  

Члан 75. Закона о управљању успоставља обавезу редовног годишњег извештавања о отпаду. 
Произвођач и власник отпада, изузев домаћинства, дужан је да води и чува дневну евиденцију о 
отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине.  

У поглављу V овог Закона дате су одговорности и обавезе појединих субјеката у управљању 
отпадом. Поред низа других  обавеза, сваки произвођач, власник, превозник, оператер 
постројења, као и оператер на депонији води дневну евиденцију по врстама отпада који настаје, 
који се предаје, транспортује, обрађује или одлаже. Дневна евиденција се води искључиво према 
индексним бројевима Каталога отпада одређеног у складу са методологијом датом у поглављу 2.  
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На основу дневне евиденције се јдном годишње, до 31. марта текуће године, за податке из 
претходне године, Агенцији за заштиту животне средине доставља извештај који садржи низ 
података који обухватају врсте, количине, порекло, карактеризацију и класификацију, састав, 
начине складиштења, транспорта, увоза, извоза, третмана и одлагања генерисаног отпада, као и 
отпада примљеног у постројење за управљање отпадом. Извештај се, у оквиру једног предузећа, 
припрема на основу дневних евиденција и доставља искључиво према врстама отпада означених 
индексним бројевима са пратећим описом. 

Обрасци дневне евиденције и годишњег извештаја су предмет Правилника о обрасцу дневне 
евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање; 
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ПРИЛОЗИ 
 
Прилог бр. 1. 

Каталог отпада 

 
 
Прилог бр. 2. 

Лексикон отпада 

Као додатну помоћ, а у циљу правилне и усклађене идентификације индексног броја састављен је 
Лексикон отпада. Лексикон се састоји од абецедног пописа преко 1000 врста свакидашњих описа 
отпада и паралелно са њима одговарајућих индексних бројева. 

Најбољи начин за употребу лексикона је: 

1. Потражити у абецедном попису један или више заједничких описа предметног отпада. 
2. Када је одговарајући опис пронађен, проверити кодове у нумеричком делу Лексикона. 

Посебну пажњу треба обратити на наслове поглавља и подпоглавља, у циљу правилног 
утврђивања технолошког процеса у коме се отпад генерише. 

Лексикон се може користити као помоћ за препознавање одговарајућег индексног броја из 
Каталога за одређени отпад. Овде приказане описе не треба користити као додатне, пратеће 
описе јер најчешће не задовољавају у потпуности значај описа отпада и у њих се не треба 
поуздавати као једини начини кодирања. Правилан кôд ће зависити од прецизно утврђеног 
порекла и природе отпада и треба да буде одређен помоћу корака приказаних на дијаграму тока 
на слици 1. на основу потпуног Каталога отпада. 

 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

КАТАЛОГ ОТПАДА 
 
ИНДЕКС 
 

01   
ОТПАДИ КОЈИНАСТАЈУ У ИСТРАЖИВАЊИМА, ИСКОПАВАЊИМА ИЗ РУДНИКА 
ИЛИ КАМЕНОЛОМА, И ФИЗИЧКОМ И ХЕМИЈСКОМ ТРЕТМАНУ МИНЕРАЛА  

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

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

04  ОТПАДИ ИЗ КОЖНЕ, КРЗНАРСКЕ И ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ 

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

06  ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКЕ ХЕМИЈСКЕ ПРЕРАДЕ 

07  ОТПАДИ ОД ОРГАНСКЕ ХЕМИЈСКЕ ПРЕРАДЕ 

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

09  ОТПАДИ ИЗ ФОТОГРАФСКЕ ИНДУСТРИЈЕ 

10  ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА 

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

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

13  
ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У 
ПОГЛАВЉИМА 05, 12 И 19) 

14  
ОТПАДНИ ОРГАНСКИ РАСТВАРАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ХЛАЂЕЊЕ И ПОТИСНИ ГАСОВИ 
(ОСИМ 07 И 08) 

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

16  ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ  

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

18  
ОТПАДИ ОД ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И/ИЛИ С ТИМ 
ПОВЕЗАНОГ ИСТРАЖИВАЊА (ИСКЉУЧУЈУЋИ ОТПАД ИЗ КУХИЊА И РЕСТОРАНА 
КОЈИ НЕ ДОЛАЗИ ОД НЕПОСРЕДНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ) 

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

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

  



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

 

01  
ОТПАДИ КОЈИНАСТАЈУ У ИСТРАЖИВАЊИМА, ИСКОПАВАЊИМА ИЗ РУДНИКА ИЛИ 
КАМЕНОЛОМА, И ФИЗИЧКОМ И ХЕМИЈСКОМ ТРЕТМАНУ МИНЕРАЛА  

01 01  отпади од ископавања минерала 
01 01 01 отпади од ископавања минерала за црну металургију 
01 01 02 отпади од ископавања минерала за обојену металургију 

01 03  отпади од физичке и хемијске обраде минерала за црну металургију 
01 03 04* јаловине из прераде сулфидне руде које стварају киселину 
01 03 05* друге јаловине које садрже опасне супстанце 
01 03 06 јаловине другачије од оних наведених у 01 03 04 и 01 03 05 
01 03 07* остали отпади из физичког и хемијског третмана минерала за црну металургију који 

садрже опасне супстанце 
01 03 08 прашњави и прашкасти отпади другачији од оних наведених у 01 03 07 
01 03 09 црвени муљ из производње алуминијума другачији од оног наведеног у 01 03 07 
01 03 99 отпади који нису другачије специфицирани 

01 04  отпади из физичке и хемијске обраде минерала за обојену металургију 
01 04 07* отпади из физичке и хемијске обраде минерала за обојену металургију који садрже 

опасне супстанце 
01 04 08 отпадни шљунак и дробљени камен другачији од оних наведених у 01 04 07 
01 04 09 отпадни песак и глине 
01 04 10 прашњави прашкасти отпади другачији од оних наведених у 01 04 07 
01 04 11 отпади од прераде поташе и камене соли другачији од оних наведених у 01 04 07 
01 04 12 остаци и други отпади од прања и чишћења минерала другачији од оних наведених 

у 01 04 07 и 01 04 11  
01 04 13 отпади од сечења и обраде камена другачији од оних наведених у 01 04 07 
01 04 99 отпади који нису другачије специфицирани  

01 05  муљеви настали бушењем и други отпади од бушења 
01 05 04 муљеви и отпади од бушења за изворишта питке воде 
01 05 05* муљеви и отпади од бушења који садрже нафту  
01 05 06* муљеви од бушења и други отпади од бушења који садрже опасне супстанце 
01 05 07 муљеви од бушења и отпади који садрже барит другачији од оних наведених у      

01 05 05 и 01 05 06 
01 05 08 муљеви од бушења и отпади који садрже хлориде другачији од оних наведених у    

01 05 05 и 01 05 06 
01 05 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 
 
 

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

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

02 01 01 муљеви од прања и чишћења 
02 01 02 отпад од животињског ткива 
02 01 03 отпад од биљног ткива 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу) 
02 01 06 животињски фецес, урин и ђубриво (укључујући и отпадну сламу), течни отпад, 

сакупљен одвојено и третиран ван места настајања 
02 01 07 отпади из шумарства 
02 01 08* агрохемијски отпад који садржи опасне супстанце 
02 01 09 агрохемијски отпад другачији од оног наведеног у 02 01 08 
02 01 10 отпад од метала 
02 01 99  отпади који нису другачије специфицирани 

02 02 отпади од припреме и обраде меса, рибе и друге хране животињског порекла 
02 02 01 муљеви од прања и чишћења 
02 02 02 отпад од животињског ткива 
02 02 03 материјали неподобни за потрошњу или обраду 
02 02 04 муљеви од третмана течног отпада на месту настајања 
02 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 

02 03  отпади од припреме и прераде воћа, поврћа, житарица, јестивих уља, какаа, 
кафе, чаја и дувана; производње конзервисане хране; прераде дувана; 
производње квасца и екстракта квасца; припреме и ферментације меласе    

02 03 01 муљеви од прања, чишћења, љуштења, центрифугирања и сепарације 
02 03 02 отпади од конзерванса 
02 03 03 отпади од екстракције растварачима 
02 03 04 материјали неподобни за потрошњу или обраду 
02 03 05 муљеви од третмана течног отпада на месту настајања 
02 03 99 отпади који нису другачије специфицирани 

02 04  отпади од прераде шећера 
02 04 01 земља од чишћења и прања шећерне репе 
02 04 02 калцијум карбонат ван спецификације 
02 04 03  муљеви од третмана течног отпада на месту настајања 
02 04 99 отпади који нису другачије специфицирани 

02 05 отпади од индустрије млечних производа 
02 05 01 материјали неподобни за потрошњу или обраду 
02 05 02 муљеви од третмана течног отпада на месту настајања 
02 05 99 отпади који нису другачије специфицирани 

02 06  отпади од индустрије пецива и кондиторске индустрије 
02 06 01 материјали неподобни за потрошњу или обраду 
02 06 02 отпади од конзерванса 
02 06 03 муљеви од третмана течног отпада на месту настајања  
02 06 99 отпади који нису другачије специфицирани 

02 07  отпади од производње алкохолних и безалкохолних напитака (изузев кафе, чаја 
и какаа) 

02 07 01 отпади од прања, чишћења и механичког третмана сировог материјала 
02 07 02 отпади од дестилације алкохола 
02 07 03 отпади од хемијског третмана 
02 07 04 материјали неподобни за потрошњу или обраду 
02 07 05 муљеви од третмана течног отпада на месту настајања 
02 07 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

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

03 01  отпади од прераде дрвета и производње панела и намештаја 
03 01 01 отпадна кора и плута 
03 01 04* пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне 

супстанце 
03 01 05 пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне 

супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04 
03 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

03 02  отпади од заштите дрвета 
03 02 01* нехалогенована органска заштитна средства за дрво 
03 02 02* органохлорна  заштитна средства за дрво 
03 02 03* органометална заштитна средства за дрво 
03 02 04* неорганска заштитна средства за дрво 
03 02 05* друга заштитна средства који садрже опасне супстанце 
03 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 

03 03  отпади од производње и прераде пулпе, папира и картона 
03 03 01 отпад од коре и дрвни отпад 
03 03 02 зелени течни муљ настао обнављањем куване (беле) течности 
03 03 05 муљеви од уклањања штампарских боја у процесу рециклаже папира  
03 03 07 механички издвојени непотребни састојци при производњи пулпе од отпадног 

папира и картона 
03 03 08 отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи 
03 03 09 кречни отпадни муљ  
03 03 10 остаци влакана, муљеви од влакана, пуниоца и превлака из механичке 

сепарације 
03 03 11 муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања 
03 03 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 
 
 

04  ОТПАДИ ИЗ ТЕКСТИЛНЕ, КРЗНАРСКЕ И КОЖАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ 

04 01  отпади из индустрије коже и крзна 
04 01 01 отпади од уклањања другог ткива са коже  
04 01 02 кречни отпад  
04 01 03* отпади од одмашћивања који садрже раствараче, без течне фазе 
04 01 04 течност за штављење која садржи хром  
04 01 05 течност за штављење без хрома  
04 01 06 муљеви који садрже хром, посебно муљеви из третмана отпадне воде на месту 

настајања 
04 01 07 муљеви без хрома, посебно муљеви из третмана отпадне воде на месту 

настајања 
04 01 08 отпад од уштављене коже (отпад од скидања длака, сечења, прашина од 

гланцања) који садржи хром 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

04 01 09 отпади од кројења и завршне обраде 
04 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

04 02  отпади из текстилне индустрије 
04 02 09 отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, пластомер) 
04 02 10 органска материја из природних производа (нпр. маст, восак) 
04 02 14*  отпади из завршне обраде који садрже органске раствараче 
04 02 15 отпади из завршне обраде другачији од оних наведених у 04 02 14 
04 02 16* боје и пигменти који садрже опасне супстанце 
04 02 17  боје и пигменти који садрже опасне супстанце другачији од оних наведених у    

04 02 16 
04 02 19* муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 

супстанце 
04 02 20 муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 

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

 
 
 

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

05 01  отпади од рафинације нафте 
05 01 02* муљеви од десалинације 
05 01 03* муљеви са дна резервоара 
05 01 04* кисело-базни муљеви 
05 01 05* мрље истекле нафте 
05 01 06* зауљени муљеви од поступака одржавања погона и опреме 
05 01 07* кисели катран 
05 01 08* остали катран 
05 01 09* муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 

супстанце 
05 01 10 муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 

наведених у 05 01 09 
05 01 11* отпади од пречишћавања горива базама 
05 01 12* уља која садрже киселине 
05 01 13 муљеви од воде из котла 
05 01 14 отпади из расхладних колона 
05 01 15* утрошене филтерске глине 
05 01 16 отпади који садрже сумпор из десулфуризације нафте 
05 01 17 битумен 
05 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

05 06  отпади од пиролитичког третмана угља 
05 06 01* кисели катран 
05 06 03* остали катран 
05 06 04 отпад из колона за хлађење 
05 06 99 отпади који нису другачије специфицирани 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
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05 07  отпади од пречишћавања природног гаса и транспорта 
05 07 01* отпади који садрже живу  
05 07 02 отпади који садрже сумпор 
05 07 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 
 

 

06  ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА 

06 01 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе киселина 
06 01 01* сумпорна и сумпораста киселина 
06 01 02* хлороводонична киселина 
06 01 03* флуороводонична киселина 
06 01 04* фосфорна и фосфораста киселина 
06 01 05* азотна и азотаста киселина  
06 01 06* остале киселине 
06 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 02  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе база 
06 02 01* калцијум хидроксид 
06 02 03* амонијум хидроксид 
06 02 04* натријум хидроксид и калијум хидроксид 
06 02 05* остале базе 
06 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 03  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе соли и раствора 
соли и оксида метала 

06 03 11* чврсте соли и раствори који садрже цијаниде 
06 03 13* чврсте соли и раствори који садрже тешке метале 
06 03 14 чврсте соли и раствори другачији од оних наведених у 06 03 11 и 06 03 13 
06 03 15* оксиди метала који садрже тешке метале 
06 03 16 оксиди метала другачији од оних наведених у 06 03 15 
06 03 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 04  отпади који садрже метале који нису наведени у 06 03 
06 04 03* отпади који садрже арсен 
06 04 04* отпади који садрже живу 
06 04 05* отпади који садрже остале тешке метале 
06 04 99 отпади који нису другачије специфицирани  

06 05  муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања 
06 05 02* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 

супстанце 
06 05 03 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 

наведених у 06 05 02 

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

06 06 02* отпади који садрже опасне сулфиде 
06 06 03 отпади који садрже сулфиде другачије од оних наведених у 06 06 02 
06 06 99 отпади који нису другачије специфицирани  



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
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06 07  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе халогена и 
хемијских процеса са халогенима 

06 07 01* отпади који садрже азбест од електролизе 
06 07 02* активни угаљ од производње хлора 
06 07 03* муљ баријум сулфата који садржи живу 
06 07 04* раствори и киселине, на пример киселине из контактног процеса 
06 07 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 08  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе силицијума и 
деривата силицијума 

06 08 02* отпади од опасних материја које садрже силицијум 
06 08 99 отпади који нису другачије специфицирани 

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

06 09 02 фосфорна шљака 
06 09 03* отпади од реакција са калцијумом који садрже или су контаминирани опасним 

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

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

06 10 02* отпади који садрже опасне супстанце 
06 10 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 11  отпади од производње неорганских пигмената и непрозирних материја 
06 11 01 отпади од реакција са калцијумом из производње титан-диоксида  
06 11 99 отпади који нису другачије специфицирани 

06 13  отпади од неорганских хемијских процеса који нису другачије специфицирани 
06 13 01* неоргански пестициди, средства за заштиту дрвета и други биоциди 
06 13 02* потрошени активни угаљ (осим 06 07 02) 
06 13 03 угљенa чађ  
06 13 04* отпади од обраде азбеста 
06 13 05* чађ 
06 13 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 
 
 

07  ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА 

07 01  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе основних 
органских хемикалија  

07 01 01* течности за прање на бази воде и матичне течности 
07 01 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 01 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 01 07* халогеновани талози и остаци од реакција 
07 01 08* остали талози и остаци од реакција 
07 01 09* халогеновани филтер – колачи, потрошени апсорбенти 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

07 01 10* остали филтер – колачи, потрошени апсорбенти 
07 01 11* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 

супстанце 
07 01 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 

наведених у 07 01 11 
07 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

07 02  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, 
синтетичке гуме и синтетичких влакана 

07 02 01* течности за прање на бази воде и матичне течности 
07 02 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 02 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 02 07* халогеновани талози и остаци од реакција 
07 02 08* остали талози и остаци од реакција 
07 02 09* халогеновани филтер – колачи, потрошени апсорбенти 
07 02 10* остали филтер – колачи, потрошени апсорбенти 
07 02 11* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 

супстанце 
07 02 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 

наведених у 07 02 11 
07 02 13 отпадна пластика 
07 02 14* отпади од адитива који садрже опасне супстанце 
07 02 15 отпади од адитива другачији од оних наведених у 07 02 14 
07 02 16* отпади од опасних материја који садрже силиконе 
07 02 17 отпади који садрже силиконе другачије од оних наведених у 07 02 16 
07 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 

07 03  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских боја и 
пигмената (осим 06 11) 

07 03 01* течности за прање на бази воде и матичне течности 
07 03 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 03 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 03 07* халогеновани талози и остаци од реакција 
07 03 08* остали талози и остаци од реакција 
07 03 09* халогеновани филтер – колачи, потрошени апсорбенти 
07 03 10* остали филтер – колачи, потрошени апсорбенти 
07 03 11* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 

супстанце 
07 03 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 

наведених у 07 03 11 
07 03 99 отпади који нису другачије специфицирани 

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

07 04 01* течности за прање на бази воде и матичне течности 
07 04 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 04 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 04 07* халогеновани талози и остаци од реакција 
07 04 08* остали талози и остаци од реакција 
07 04 09* халогеновани филтер – колачи, потрошени апсорбенти 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

07 04 10* остали филтер – колачи, потрошени апсорбенти 
07 04 11* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 

супстанце 
07 04 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 

наведених у 07 04 11 
07 04 13* чврсти отпади који садрже опасне супстанце 
07 04 99 отпади који нису другачије специфицирани 

07 05  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе фармацеутских 
препарата 

07 05 01* течности за прање на бази воде и матичне течности 
07 05 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 05 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 05 07* халогеновани талози и остаци од реакција 
07 05 08* остали талози и остаци од реакција 
07 05 09* халогеновани филтер – колачи, потрошени апсорбенти 
07 05 10* остали филтер – колачи, потрошени апсорбенти 
07 05 11* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 

супстанце 
07 05 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 

наведених у 07 05 11 
07 05 13* чврсти отпади који садрже опасне супстанце 
07 05 14 чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13 
07 05 99 отпади који нису другачије специфицирани 

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

07 06 01* течности за прање на бази воде и матичне течности 
07 06 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 06 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 06 07* халогеновани талози и остаци од реакција 
07 06 08* остали талози и остаци од реакција 
07 06 09* халогеновани филтер – колачи, потрошени апсорбенти 
07 06 10* остали филтер – колачи, потрошени апсорбенти 
07 06 11* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 

супстанце 
07 06 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 

наведених у 07 06 11 
07 06 99 отпади који нису другачије специфицирани 

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

07 07 01* течности за прање на бази воде и матичне течности 
07 07 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 07 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности 
07 07 07* халогеновани талози и остаци од реакција 
07 07 08* остали талози и остаци од реакција 
07 07 09* халогеновани филтер – колачи, потрошени апсорбенти 
07 07 10* остали филтер – колачи, потрошени апсорбенти 
07 07 11* муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 

супстанце 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

07 07 12 муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 07 07 11 

07 07 99 отпади који нису другачије специфицирани 
 
 
 

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

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

08 01 11* отпадна боја и лак који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце 
08 01 12 отпадна боја и лак другачији од оних наведених у 08 01 11  
08 01 13* муљеви од боје или лака који садрже органске раствараче или друге опасне 

супстанце 
08 01 14 муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 13 
08 01 15* муљеви на бази воде које садрже боју или лак на бази органских растварача или 

других опасних супстанци 
08 01 16 муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 15 
08 01 17* отпади од уклањања боје или лака који садрже органске раствараче или друге 

опасне супстанце 
08 01 18 отпади од уклањања боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 17 
08 01 19* водене суспензије које садрже боју или лак на бази органских растварача или 

других опасних супстанци 
08 01 20 водене суспензије које садрже боју или лак другачији од оних наведених у  

08 01 19 
08 01 21* отпад од течности за уклањање боје или лака 
08 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

08 02 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе осталих премаза 
(укључујући керамичке материјале) 

08 02 01 отпадни прашкасти премази 
08 02 02 муљеви на бази воде који садрже керамичке материјале 
08 02 03 водене суспензије које садрже керамичке материјале  
08 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 

08 03  отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе штампарског 
мастила 

08 03 07 муљеви на бази воде који садрже мастило 
08 03 08 течни отпад на бази воде који садржи мастило 
08 03 12* отпадно мастило које садржи опасне супстанце 
08 03 13 отпадно мастило другачије од оног наведеног у 08 03 12 
08 03 14* муљеви од мастила које садржи опасне супстанце 
08 03 15 муљеви од мастила другачији од оних наведених у 08 03 14 
08 03 16* отпадни раствори за ецовање 
08 03 17* отпадни тонер за штампање које садржи опасне супстанце 
08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17 
08 03 19* диспергована уља 
08 03 99 отпади који нису другачије специфицирани 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

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

08 04 09* отпадни лепкови и заптивачи који садрже органске раствараче или друге опасне 
супстанце 

08 04 10 отпадни лепкови и заптивачи другачији од оних наведених у 08 04 09 
08 04 11* муљеви од лепкова и заптивача који садрже органске раствараче или друге 

опасне супстанце 
08 04 12 муљеви од лепкова и заптивача другачији од оних наведених у 08 04 11 
08 04 13* муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче који садрже органске 

раствараче или друге опасне супстанце 
08 04 14 муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче другачији од оних 

наведених у 08 04 13 
08 04 15* течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче који садрже 

органске раствараче или друге опасне супстанце 
08 04 16 течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче другачији од оних 

споменутих у 08 04 15 
08 04 17* уље од дестилације смола 
08 04 99 отпади који нису другачије специфицирани 

08 05  отпади који нису другачије специфицирани у 08 
08 05 01* отпадни изоцијанати 

 
 
 

09  ОТПАДИ ИЗ ФОТОГРАФСКЕ ИНДУСТРИЈЕ 

09 01  отпади из фотографске индустрије 
09 01 01* раствори развијача и активатора на бази воде 
09 01 02* раствори развијача за offset плоче на бази воде 
09 01 03* раствори развијача на бази растварача 
09 01 04* раствори средстава за фиксирање 
09 01 05* раствори за избељивање и раствори средстава за фиксирање избељености 
09 01 06* отпади који садрже сребро од третмана фотографског отпада на месту настајања 
09 01 07 фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра 
09 01 08 фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра 
09 01 10 камере за једнократну употребу без батерија 
09 01 11* камере за једнократну употребу које садрже батерије наведене у 16 06 01,         

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

наведених у 09 01 11 
09 01 13* течни отпад на бази воде од обнављања сребра на месту настајања другачији од 

оног наведеног у 09 01 06  
09 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 
 
 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

10  ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА 

10 01  отпади из енергана и других постројења за сагоревање (осим 19) 
10 01 01 пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04)  
10 01 02 летећи пепео од угља 
10 01 03 летећи пепео тресета и сировог дрвета 
10 01 04* летећи пепео од сагоревања нафте и прашина из котла 
10 01 05 чврсти отпади на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса   
10 01 07 муљеви на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса 
10 01 09* сумпорна киселина 
10 01 13* летећи пепео од емулгованих угљоводоника употребљених као гориво 
10 01 14* шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања, која садржи опасне 

супстанце 
10 01 15 шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од оних 

наведених у 10 01 14 
10 01 16* летећи пепео из процеса ко-спаљивања који садржи опасне супстанце 
10 01 17 летећи пепео из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у 10 01 16 
10 01 18* отпади из пречишћавања гаса који садрже опасне супстанце 
10 01 19 отпади из пречишћавања гаса другачији од оних наведених у 10 01 05, 10 01 07, 

10 01 18 
10 01 20* муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 

супстанце 
10 01 21 муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 

наведених у 10 01 20 
10 01 22* муљеви на бази воде од чишћења котла који садрже опасне супстанце 
10 01 23 муљеви на бази воде од чишћења котла другачији од оних наведених у 10 01 22 
10 01 24 пескови из флуидизованог слоја 
10 01 25 отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угаљ 
10 01 26 отпади из третмана расхладне воде 
10 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 02  отпади из индустрије гвожђа и челика 
10 02 01 отпади од прераде шљаке 
10 02 02 непрерађена шљака 
10 02 07* чврсти отпади из процеса третмана гаса који садрже опасне супстанце 
10 02 08 чврсти отпади из процеса третмана гаса другачији од оних наведених у 10 02 07 
10 02 10 отпад од млевења 
10 02 11* зауљени отпади из третмана расхладне воде  
10 02 12 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 02 11 
10 02 13* муљеви и филтер – колачи из процеса третмана гаса који садрже опасне 

супстанце 
10 02 14 муљеви и филтер – колачи из процеса третмана гаса другачији од оних 

споменутих у 10 02 13 
10 02 15 други муљеви и филтер – колачи 
10 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 03  отпади из термичке металургије алуминијума 
10 03 02 остаци анода 
10 03 04* шљаке из примарне производње 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

10 03 05 отпадна глиница 
10 03 08* слане шљаке из секундарне производње  
10 03 09* црна згура из секундарне производње 
10 03 15* пливајућа пена/шљака која је запаљива или која у додиру са водом емитује 

запаљиве гасове у опасним количинама 
10 03 16 пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 03 15 
10 03 17* отпади који садрже катран из анодног процеса 
10 03 18 отпади који садрже угљеник из анодног процеса другачији од оних наведених у 

10 03 17 
10 03 19* прашина димног гаса која садржи опасне супстанце 
10 03 20  прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 03 19 
10 03 21* остале чврсте честице и прашина (укључујући прашину из млина са куглама) који 

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

другачији од оних наведених у 10 03 21 
10 03 23* чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце 
10 03 24 чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 03 23 
10 03 25* муљеви и филтер – колачи од третмана гаса који садрже опасне супстанце 
10 03 26 муљеви и филтер – колачи од третмана гаса другачији од оних наведених у  

10 03 25 
10 03 27* зауљени отпади из третмана расхладне воде 
10 03 28 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 03 27 
10 03 29* отпади од третмана сланих шљака и црне згуре који садрже опасне супстанце 
10 03 30 отпади од третмана сланих шљака и црне згуре другачији од оних наведених у  

10 03 29 
10 03 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 04  отпади из термичке металургије олова 
10 04 01* шљаке из примарне и секундарне производње 
10 04 02* згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње 
10 04 03* калцијум арсенат 
10 04 04* прашина димног гаса 
10 04 05* остале чврсте честице и прашина 
10 04 06* чврсти отпади из третмана гаса 
10 04 07* муљеви и филтер – колачи из третмана гаса 
10 04 09* зауљени отпади из третмана расхладне воде 
10 04 10 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 04 09 
10 04 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 05  отпади из термичке металургије цинка 
10 05 01 шљаке из примарне и секундарне производње 
10 05 03* прашина димног гаса 
10 05 04 остале чврсте честице и прашина 
10 05 05* чврсти отпад из третмана гаса 
10 05 06* муљеви и филтер – колачи из третмана гаса 
10 05 08* зауљени отпади из третмана расхладне воде 
10 05 09 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 05 08 
10 05 10* згура и пливајућа пена/шљака која је запаљива или која у додиру са водом 

емитује запаљиве гасове у опасним количинама 
10 05 11 згура и пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 05 10 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

10 05 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 06  отпад из термичке металургије бакра 
10 06 01 шљаке из примарне и секундарне производње 
10 06 02 згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње 
10 06 03* прашина димног гаса 
10 06 04 остале чврсте честице и прашина 
10 06 06* чврсти отпади из третмана гаса 
10 06 07* муљеви и филтер – колачи из третмана гаса 
10 06 09* зауљени отпади из третмана расхладне воде 
10 06 10 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 06 09 
10 06 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 07  отпади из термичке металургије сребра, злата и платине 
10 07 01 шљаке из примарне и секундарне производње 
10 07 02 згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње 
10 07 03 чврсти отпади из третмана гаса 
10 07 04 остале чврсте честице и прашина 
10 07 05 муљеви и филтер – колачи из третмана гаса 
10 07 07* зауљени отпади из третмана расхладне воде 
10 07 08 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 07 07 
10 07 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 08  отпади из термичке металургије осталих обојених метала 
10 08 04 чврсте честице и прашина 
10 08 08* слана шљака из примарне и секундарне производње 
10 08 09 остале шљаке 
10 08 10* згура и пливајућа пена/шљака која је запаљива или која у додиру са водом 

емитује запаљиве гасове у опасним количинама 
10 08 11 згура и пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 08 10 
10 08 12* отпади који садрже катран из анодног процеса 
10 08 13 отпади који садрже угљеник из анодног процеса другачији од оних наведених у 

10 08 12 
10 08 14 струготине са аноде 
10 08 15* прашина димног гаса која садржи опасне супстанце 
10 08 16 прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 08 15 
10 08 17* муљеви и филтер – колачи из третмана димног гаса који садрже опасне 

супстанце 
10 08 18 муљеви и филтер – колачи из третмана димног гаса другачији од оних наведених 

у 10 08 17 
10 08 19* зауљени отпади из третмана расхладне воде 
10 08 20 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 08 19 
10 08 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 09  отпади од ливења гвоздених одливака 
10 09 03 шљака из пећи 
10 09 05* језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања и који садрже 

опасне супстанце 
10 09 06 језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних 

наведених у 10 09 05 
10 09 07* језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања и који садрже опасне 

супстанце 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

10 09 08 језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних 
наведених у 10 09 07 

10 09 09* прашина димног гаса која садржи опасне супстанце 
10 09 10 прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 09 09 
10 09 11* остале чврсте честице које садрже опасне супстанце 
10 09 12 остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 09 11 
10 09 13* отпадна везива која садрже опасне супстанце 
10 09 14 отпадна везива другачија од оних наведених у 10 09 13 
10 09 15* отпадни индикатор пукотина који садржи опасне супстанце 
10 09 16 отпадни индикатор пукотина другачији од оног наведеног у 10 09 15 
10 09 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 10 отпади од ливења одливака обојених метала 
10 10 03 шљака из пећи 
10 10 05* језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања и који садрже 

опасне супстанце 
10 10 06 језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних 

наведених у 10 10 05 
10 10 07* језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања и који садрже опасне 

супстанце 
10 10 08 језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних 

наведених у 10 10 07 
10 10 09* прашина димног гаса која садржи опасне супстанце 
10 10 10 прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 10 09 
10 10 11* остале чврсте честице које садрже опасне супстанце 
10 10 12 остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11 
10 10 13* отпадна везива која садрже опасне супстанце 
10 10 14 отпадна везива другачија од оних наведених у 10 10 13 
10 10 15* отпадни индикатор пукотина који садржи опасне супстанце 
10 10 16 отпадни индикатор пукотина другачији од оног наведеног у 10 10 15 
10 10 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 11  отпади из производње стакла и производа од стакла 
10 11 03 отпадни влакнасти материјали на бази стакла  
10 11 05 чврсте честице и прашина 
10 11 09* отпадна припремна мешавина која се користи пре термичког третмана која 

садржи опасне супстанце 
10 11 10 отпадна припремна мешавина која се користи пре термичког третмана другачија 

од оне наведене у 10 11 09 
10 11 11* отпадно стакло у малим комадима и стаклена прашина који садрже тешке 

метале (на пример од катодних цеви) 
10 11 12 отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11 
10 11 13* муљ од полирања и млевења стакла који садржи опасне супстанце 
10 11 14 муљ од полирања и млевења стакла другачији од оног наведеног у 10 11 13 
10 11 15* чврсти отпади из третмана димног гаса који садрже опасне супстанце 
10 11 16 чврсти отпади из третмана димног гаса другачији од оних наведених у 10 11 15 
10 11 17* муљеви и филтер – колачи из третмана димног гаса који садрже опасне 

супстанце 
10 11 18 муљеви и филтер – колачи из третмана димног гаса другачији од оних наведених 

у 10 11 17 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

10 11 19* чврсти отпади од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже 
опасне супстанце 

10 11 20 чврсти отпади од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 
наведених у 10 11 19 

10 11 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 12  отпади из производње керамичких производа, цигли, плочица и производа за 
грађевинарство 

10 12 01 отпадна припремна мешавина пре термичког третмана  
10 12 03 чврсте честице и прашина 
10 12 05 муљеви и филтер – колачи из третмана гаса 
10 12 06 одбачени калупи 
10 12 08 отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после 

термичког третмана) 
10 12 09* чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце 
10 12 10 чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 12 09 
10 12 11* отпади из процеса глазирања који садрже тешке метале 
10 12 12 отпади из процеса глазирања другачији од оних наведених у 10 12 11 
10 12 13 муљ из третмана отпадне воде на месту настајања 
10 12 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 13  отпади из производње цемента, креча и гипса и предмета и производа који се 
од њих производе 

10 13 01 отпадна припремна мешавина пре термичког третмана 
10 13 04 отпади од калцинације и хидратације креча 
10 13 06 чврсте честице и прашина (изузев 10 13 12 и 10 13 13) 
10 13 07 муљеви и филтер – колачи из третмана гаса 
10 13 09* отпади из производње азбест цемента који садрже азбест 
10 13 10 отпади из производње азбест цемента другачији од оних наведених у 10 13 09 
10 13 11 отпади из композитних материјала на бази цемента другачији од оних 

наведених у 10 13 09 и 10 13 10 
10 13 12* чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце 
10 13 13 чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 13 12 
10 13 14 отпадни бетон и муљ од бетона 
10 13 99 отпади који нису другачије специфицирани 

10 14 отпад из крематоријума 
10 14 01* отпад из пречишћавања гаса који садржи живу 

 
 
 

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

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

11 01 05* киселине за чишћење 
11 01 06* киселине које нису другачије специфициране 
11 01 07* базе за чишћење 
11 01 08* муљеви од фосфатирања 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

11 01 09* муљеви и филтер – колачи који садрже опасне супстанце 
11 01 10 муљеви и филтер – колачи другачији од оних наведених у 11 01 09 
11 01 11* течности за испирање на бази воде које садрже опасне супстанце 
11 01 12 течности за испирање на бази воде другачије од оних наведених у 11 01 11 
11 01 13* отпади од одмашћивања који садрже опасне супстанце 
11 01 14 отпади од одмашћивања другачији од оних наведених у 11 01 13 
11 01 15* елуати и муљеви из мембранских или јоноизмењивачких система који садрже 

опасне супстанце 
11 01 16* засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле 
11 01 98* остали отпади који садрже опасне супстанце 
11 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

11 02  отпади из хидрометалуршких процеса обојених метала 
11 02 02* муљеви из хидрометалургије цинка (укључујући јаросит и гетит) 
11 02 03 отпади из производње анода за електролитичке процесе у воденој средини 
11 02 05* отпади из хидрометалуршких процеса бакра који садрже опасне супстанце 
11 01 06 отпади из хидрометалуршких процеса бакра другачији од оних наведених у  

11 02 05 
11 01 07* остали отпади који садрже опасне супстанце 
11 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

11 03  муљеви и чврсти отпади из процеса каљења  
11 03 01* отпади који садрже цијаниде 
11 03 02* остали отпади 

11 05  отпади из процеса вреле галванизације  
11 05 01 тврди цинк 
11 05 02 пепео од цинка 
11 05 03* чврсти отпади из третмана гаса 
11 05 04* потрошена течност 
11 05 99 отпади који нису другачије специфицирани 

 
 

 

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

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

12 01 01 стругање и обрада ферометала 
12 01 02 прашина и честице ферометала 
12 01 03 стругање и обрада обојених метала 
12 01 04 прашина и честице обојених метала 
12 01 05 обрада пластике 
12 01 06* минерална машинска уља која садрже халогене (изузев емулзија и раствора) 
12 01 07* минерална машинска уља која не садрже халогене (изузев емулзија и раствора) 
12 01 08* машинске емулзије и раствори које садрже халогене 
12 01 09* машинске емулзије и раствори које не садрже халогене 
12 01 10* синтетичка машинска уља 
12 01 12* потрошени восак и масти 
12 01 13 отпади од заваривања 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

12 01 14* машински муљеви који садрже опасне супстанце 
12 01 15 машински муљеви другачији од оних наведених у 12 01 14 
12 01 16* отпади од горивих материјала који садржи опасне супстанце 
12 01 17 отпади од горивих материјала другачији од оног наведеног у 12 01 16 
12 01 18* метални муљеви (од млевења, брушења и оштрења) који садржи уље 
12 01 19* одмах биоразградиво машинско уље 
12 01 20* потрошена тела за млевење и материјали за млевење који садрже опасне 

супстанце 
12 01 21 потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних 

наведених у 12 01 20 
12 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

12 03  отпади из процеса одмашћивања водом и паром (изузев 11)  
12 03 01* течности за прање на бази воде  
12 02 02* отпади од одмашћивања паром 

 
 
 

13  
ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У 
ПОГЛАВЉИМА 05, 12 И 19) 

13 01  отпадна хидраулична уља  
13 01 01* хидраулична уља која садрже PCB  
13 01 04* хлороване емулзије 
13 01 05* нехлороване емулзије 
13 01 09* минерална хлорована хидраулична уља 
13 01 10* минерална нехлорована хидраулична уља 
13 01 11* синтетичка хидраулична уља 
13 01 12* одмах биоразградива хидраулична уља 
13 01 13* остала хидраулична уља 

13 02  отпадна моторна уља, уља за мењаче и подмазивање 
13 02 04* минерална хлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање 
13 02 05* минерална нехлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање 
13 02 06* синтетичка моторна уља, уља за мењаче и подмазивање 
13 02 07* одмах биоразградива моторна уља, уља за мењаче и подмазивање 
13 02 08* остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање 

13 03  отпадна уља за изолацију и пренос топлоте  
13 03 01* уља за изолацију и пренос топлоте која садрже PCB  
13 03 06* минерална хлорована уља за изолацију и пренос топлоте другачија од оних 

наведених у 13 03 01 
13 03 07* минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте 
13 03 08* синтетичка уља за изолацију и пренос топлоте 
13 03 09* одмах биоразградива уља за изолацију и пренос топлоте 
13 03 10* остала уља за изолацију и пренос топлоте 

13 04  бродска уља  
13 04 01* уља са дна бродова из речне пловидбе 
13 04 02* уља са дна бродова из канализације на пристаништу 
13 04 03* уља са дна бродова из остале врсте пловидбе 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

13 05  садржај сепаратора уље/ вода 
13 05 01* чврсте материје из песколова и сепаратора уље/ вода 
13 05 02* муљеви из сепаратора уље/ вода 
13 05 03* муљеви од хватача уља 
13 05 06* уља из сепаратора уље/ вода 
13 05 07* зауљена вода из сепаратора уље/ вода 
13 05 08* мешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/ вода 

13 07  отпади од течних горива 
13 07 01* погонско гориво и дизел 
13 07 02* бензин 
13 07 03* остала горива (укључујући мешавине) 

13 08  отпадна уља која нису другачије специфицирана 
13 08 01* муљеви или емулзије од десалинације 
13 08 02* остале емулзије 
13 08 99* отпади који нису другачије специфицирани 

 
 
 

14 
ОТПАДНИ ОРГАНСКИ РАСТВАРАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ХЛАЂЕЊЕ И ПОТИСНИ ГАСОВИ 
(ОСИМ 07 И 08) 

14 06  отпадни органски растварачи, средства за хлађење и потисни гасови на бази 
пене/аеросола 

14 06 01* хлорофлуороугљоводоници, HCFC, HFC 
14 06 02* остали халогеновани растварачи и смеше растварача 
14 06 03* остали растварачи и смеше растварача 
14 06 04* муљеви или чврсти отпади које садрже халогеноване раствараче 
14 06 05* муљеви или чврсти отпади које садрже остале раствараче 

 
 
 

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

15 01  амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду) 
15 01 01 папирна и картонска амбалажа 
15 01 02 пластична амбалажа 
15 01 03 дрвена амбалажа 
15 01 04 метална амбалажа 
15 01 05 композитна амбалажа 
15 01 06 мешана амбалажа  
15 01 07 стаклена амбалажа 
15 01 09 текстилна амбалажа 
15 01 10* амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним 

супстанцама 
15 01 11* метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр. азбест), 

укључујући и празне боце под притиском 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

15 02  апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа 
15 02 02* апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису 

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

15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији 
од оних наведених у 15 02 02 

 
 
 

16  ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ  

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

16 01 03 отпадне гуме 
16 01 04* отпадна возила 
16 01 06 отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте 
16 01 07* филтери за уље 
16 01 08* компоненте које садрже живу 
16 01 09* компоненте које садрже PCB 
16 01 10* експлозивне компоненте (нпр. ваздушни јастуци) 
16 01 11* кочионе облоге које садрже азбест 
16 01 12 кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11 
16 01 13* кочионе течности 
16 01 14* антифриз који садржи опасне супстанце 
16 01 15 антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14 
16 01 16 резервоари за течни гас 
16 01 17 ферозни метал 
16 01 18 обојени метал 
16 01 19 пластика 
16 01 20 стакло 
16 01 21* опасне компоненте другачије од оних наведених у 16 01 07 до 16 01 11 и 16 01 13 

и 16 01 14) 
16 01 22 компоненте које нису другачије специфициране 
16 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

16 02  отпади од електричне и електронске опреме 
16 02 09* трансформатори и кондензатори који садрже PCB 
16 02 10* одбачена опрема која садржи или је контаминирана са PCB, другачија од оне 

наведене у 16 02 09 
16 02 11* одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике, HCFC, HFC 
16 02 12* одбачена опрема која садржи слободни азбест 
16 02 13* одбачена опрема која садржи опасне компоненте другачија од оне наведене у 

16 02 09 до 16 02 12 
16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13 
16 02 15* опасне компоненте уклоњене из одбачене опреме 
16 02 16 компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у          

16 02 15 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

16 03  компоненте изван спецификације и некоришћени производи 
16 03 03* неоргански отпади који садрже опасне супстанце 
16 03 04 неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03 
16 03 05* органски отпади који садрже опасне супстанце 
16 03 06 органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05 

16 04  отпадни експлозиви 
16 04 01* отпадна муниција 
16 04 02* отпади од ватромета 
16 04 03* остали отпадни експлозиви 

16 05  гасови у боцама под притиском и одбачене хемикалије 
16 05 04* гасови у боцама под притиском (укључујући халоне) који садрже опасне 

супстанце 
16 05 05 гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 05 04  
16 05 06* лабораторијске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце, 

укључујући смеше лабораторијских хемикалија  
16 05 07* одбачене неорганске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце 
16 05 08* одбачене органске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце 
16 05 09 одбачене хемикалије другачије од оних наведених у 16 05 06, 16 05 07 или          

16 05 08 

16 06  батерије и акумулатори 
16 06 01* оловне батерије 
16 06 02* батерије од никл-кадмијума 
16 06 03* батерије које садрже живу 
16 06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03) 
16 06 05 друге батерије и акумулатори  
16 06 06* посебно сакупљен електролит из батерија и акумулатора 

16 07  отпади из резервоара за транспорт и складиштење и отпад од чишћења 
буради (изузев 05 и 13) 

16 07 08* отпади који садрже уље 
16 07 09* отпади који садрже остале опасне супстанце  
16 07 99 отпади који нису другачије специфицирани 

16 08 истрошени катализатори 
16 08 01 истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родиујум, 

паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07) 
16 08 02* истрошени катализатори који садрже опасне прелазне метале или опасна 

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

метала који нису другачије специфицирани 
16 08 04 истрошени течни катализатори за каталитички крекинг (изузев 16 08 07) 
16 08 05* истрошени катализатори који садрже фосфорну киселину 
16 08 06* истрошене течности употребљене као катализатори  
16 08 07* истрошени катализатори контаминирани опасним супстанцама 

16 09  оксиданси 
16 09 01* перманганати, нпр. калијум перманганат 
16 09 02* хромати, нпр. калијум хромат, калијум- или натријум дихромат 
16 09 03* пероксиди, нпр. водоник пероксид 
16 09 04* оксиданти који нису другачије специфицирани 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

16 10 течни отпади на бази воде намењени третману ван места настајања 
16 10 01* течни отпади на бази воде који садрже опасне супстанце 
16 10 02 течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01 
16 10 03* концентрати на бази воде који садрже опасне супстанце 
16 10 04 концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03 

16 11 отпадне облоге и ватростални материјали 
16 11 01* облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса који 

садрже опасне супстанце 
16 11 02 облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса 

другачији од оних наведених у 16 11 01 
16 11 03* остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже 

опасне супстанце 
16 11 04 остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од 

оних наведених у 16 11 03 
16 11 05* облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса који садрже опасне 

супстанце 
16 11 06 облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса другачији од оних 

наведених у 16 11 05 
 
 
 

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

17 01 бетон, цигле, цреп и керамика  
17 01 01 бетон 
17 01 02 цигле 
17 01 03 цреп и керамика 
17 01 06* мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика који 

садрже опасне супстанце 
17 01 07 мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији 

од оних наведених у 17 01 06 

17 02  дрво, стакло и пластика 
17 02 01 дрво 
17 02 02 стакло  
17 02 03 пластика 
17 02 04* стакло, пластика и дрво који садрже опасне супстанце или су контаминирани 

опасним супстанцама 

17 03  битуминозне мешавине, катран и катрански производи 
17 03 01* битуминозне мешавине које садрже катран од угља 
17 03 02 битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01  
17 03 03* катран од угља и катрански производи 

17 04  метали (укључујући и њихове легуре) 
17 04 01 бакар, бронза, месинг 
17 04 02 алуминијум 
17 04 03 олово 
17 04 04 цинк 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

17 04 05 гвожђе и челик 
17 04 06 калај 
17 04 07 мешани метали 
17 04 09* отпад од метала контаминиран опасним супстанцама 
17 04 10* каблови који садрже уље, катран од угља и друге опасне супстанце 
17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 

17 05  земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камен и 
ископ 

17 05 03* земља и камен који садрже опасне супстанце 
17 05 04 земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03 
17 05 05* ископ који садржи опасне супстанце 
17 05 06 ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 
17 05 07* отпад који спада са гусеница који садржи опасне супстанце 
17 05 08 отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07 

17 06  изолациони материјали и грађевински материјали који садрже азбест 
17 06 01* изолациони материјали који садрже азбест 
17 06 03* остали изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне супстанце 
17 06 04 изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03 
17 06 05* грађевински материјали који садрже азбест 

17 08  грађевински материјал на бази гипса 
17 08 01* грађевински материјал на бази гипса контаминирани опасним супстанцама 
17 08 02 грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01 

17 09  остали отпади од грађења и рушења 
17 09 01* отпади од грађења и рушења који садрже живу 
17 09 02* отпади од грађења и рушења који садрже PCB (нпр. заптивачи који садрже PCB, 

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

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

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

 
 
 

18  
ОТПАДИ ОД ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И/ИЛИ С ТИМ 
ПОВЕЗАНОГ ИСТРАЖИВАЊА (ИЗУЗЕВ ОТПАДА ИЗ КУХИЊА И РЕСТОРАНА КОЈИ 
НЕ ДОЛАЗИ ОД НЕПОСРЕДНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ) 

18 01  отпади из породилишта, дијагностике, третмана или превенције болести људи 
18 01 01 оштри инструменти (изузев 18 01 03) 
18 01 02 делови тела и органи укључујући и кесе са крвљу и крвне продукте (изузев          

18 01 03)  
18 01 03* отпади чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима због 

спречавања инфекције 
18 01 04 отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима због 

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

18 01 06* хемикалије које се састоје од или садрже опасне супстанце 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

18 01 07 хемикалије другачије од оних наведених у 18 01 06 
18 01 08* цитотоксични и цитостатични лекови 
18 01 09 лекови другачији од оних наведених у 18 01 08 
18 01 10* отпадни амалгам из стоматологије 

18 02  отпади од истраживања, дијагностике, третмана или превенције болести 
животиња 

18 02 01 оштри инструменти (изузев 18 02 02) 
18 02 02* отпади чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима због 

спречавања инфекције 
18 02 03 отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима због 

спречавања инфекције  
18 02 05* хемикалије које се састоје од или садрже опасне супстанце 
18 02 06 хемикалије другачије од оних наведених у 18 02 05 
18 02 07* цитотоксични и цитостатични лекови 
18 02 08 лекови другачији од оних наведених у 18 02 07 

 
 
 

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

19 01  отпади од спаљивања или пиролизе отпада  
19 01 02 материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке 
19 01 05* филтер – колач из третмана гаса 
19 01 06* течни отпади на бази воде од третмана гаса и други течни отпади на бази воде 
19 01 07* чврсти отпади од третмана гаса 
19 01 10* истрошени активни угаљ од третмана гаса  
19 01 11* шљака која садржи опасне супстанце 
19 01 12 шљака другачија од оне наведене у 19 01 11 
19 01 13* летећи пепео који садржи опасне супстанце 
19 01 14 летећи пепео другачији од оног наведеног у 19 01 13 
19 01 15* прашина из котла која садржи опасне супстанце 
19 01 16 прашина из котла другачија од оне наведене у 19 01 15 
19 01 17* отпади од пиролизе који садрже опасне супстанце 
19 01 18 отпади од пиролизе другачији од оних наведених у 19 01 17 
19 01 19 песак из флуидизованог слоја 
19 01 99 отпади који нису другачије специфицирани 

19 02  отпади од физичко/хемијских третмана отпада (укључујући дехромирање, 
децијанизацију и неутрализацију) 

19 02 03 претходно измешани отпади који се састоје само од безопасног отпада 
19 02 04* претходно измешани отпади који се састоје од најмање једног опасног отпада 
19 02 05* муљеви из физичко/хемијског третмана који садрже опасне супстанце 
19 02 06 муљеви из физичко/хемијског третмана другачији од оних наведених у 19 02 05 
19 02 07* уља и концентрати од сепарације 
19 02 08* течни сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце 
19 02 09* чврсти сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце 
19 02 10 сагорљиви отпади другачији од оних наведених у 19 02 08 и 19 02 09 
19 02 11* остали отпади који садрже опасне супстанце 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

19 02 99 отпади који нису другачије специфицирани 

19 03  стабилизовани/солидификовани отпади 
19 03 04* отпади означени као опасни, делимично стабилизовани 
19 03 05 стабилизовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 04 
19 03 06* отпади означени као опасни, солидификовани  
19 03 07 солидификовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 06 

19 04  остакљен (витрификован) отпад и отпади настали у процесу витрификације 
19 04 01 остакљен (витрификован) отпад 
19 04 02* летећи пепео и остали отпади од третмана димног гаса  
19 04 03* чврста фаза која се није витрификовала 
19 04 04 течни отпади на бази воде од каљења витрификованог отпада 

19 05  отпади од аеробног третмана чврстих отпада 
19 05 01 некомпостирана фракција комуналног и сличних отпада 
19 05 02 некомпостирана фракција животињског и биљног отпада 
19 05 03 компост ван спецификације 
19 05 99 отпади који нису другачије специфицирани 

19 06  отпади од анеаеробноог третмана отпада 
19 06 03 течност из анаеробног третмана комуналног отпада 
19 06 04 дигестат из анаеробног третмана комуналног отпада 
19 06 05 течност из анаеробног третмана животињског и биљног отпада 
19 06 06 дигестат из анаеробног третмана животињског и биљног отпада 
19 06 99 отпади који нису другачије специфицирани 

19 07  процедне воде из санитарних депонија 
19 07 02* процедне воде из санитарних депонија које садрже опасне супстанце 
19 07 03 процедне воде из санитарних депонија другачије од оних наведених у 19 07 02 

19 08  отпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије 
специфицирани 

19 08 01 отпад од механичког раздвајања на решеткама 
19 08 02 отпад са пешчаног филтра 
19 08 05 муљеви од третмана урбаних отпадних вода 
19 08 06* засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле 
19 08 07* раствори и муљеви из регенерације јоноизмењивача 
19 08 08* отпад са мембранског система који садржи тешке метале 
19 08 09 смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже само јестива уља и 

масноће 
19 08 10* смеше масти и уља из сепарације уље/вода другачије од оних наведених у  

19 08 09 
19 08 11* муљеви који садрже опасне супстанце из биолошког третмана индустријске 

отпадне воде 
19 08 12 муљеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде другачији од оних 

наведених у 19 08 11 
19 08 13* муљеви који садрже опасне супстанце из осталих третмана индустријске отпадне 

воде 
19 08 14 муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде другачији од оних 

наведених у 19 08 13 
19 08 99 отпади који нису другачије специфицирани 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

19 09  отпади од припреме воде за људску потрошњу или коришћење у индустрији   
19 09 01 чврсти отпад из примарне филтрације механичког раздвајања на решеткама 
19 09 02 муљеви од бистрења воде 
19 09 03 муљеви од декарбонизације воде 
19 09 04 истрошени активни угаљ 
19 09 05 засићене или истрошене јоноизмењивачке смоле 
19 09 06 раствори и муљеви од регенерације јоноизмењивача 
19 09 99 отпади који нису другачије специфицирани  

19 10  отпади од ситњења отпада који садрже метал   
19 10 01 отпад од гвожђа и челика 
19 10 02 отпад од обојених метала 
19 10 03* лака фракција и прашина које садрже опасне супстанце 
19 10 04 лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03 
19 09 05* остале фракције које садрже опасне супстанце 
19 09 06 остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05 

19 11  отпади из регенерације уља  
19 11 01* истрошена филтерска глина 
19 11 02* кисели катрани 
19 11 03* течни отпади на бази воде 
19 11 04* отпади од чишћења горива базама 
19 11 05* муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне 

супстанце 
19 11 06 муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних 

наведених у 19 11 05 
19 11 07* отпади од пречишћавања димних гасова 
19 11 99 отпади који нису другачије специфицирани 

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

19 12 01 папир и картон 
19 12 02 метали који садрже гвожђе 
19 12 03 обојени метали 
19 12 04 пластика и гума 
19 12 05 стакло 
19 12 06* дрво које садржи опасне супстанце 
19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06 
19 12 08 текстил 
19 12 09 минерали (нпр. песак и камен) 
19 12 10 сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада) 
19 12 11* други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада 

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

другачији од оних наведених у 19 12 11 

19 13  отпади од ремедијације земљишта и подземних вода  
19 13 01* чврсти отпади од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце 
19 13 02 чврсти отпади од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у  

19 13 01 
19 13 03* муљеви од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

19 13 04 муљеви од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у 19 13 03 
19 13 05* муљеви од ремедијације подземних вода који садрже опасне супстанце 
19 13 06 муљеви од ремедијације подземних вода другачији од оних наведених у  

19 13 05 
19 13 07* течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних 

вода који садрже опасне супстанце 
19 13 08 течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних 

вода другачији од оних наведених у 19 13 07 
 
 
 

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

20 01  одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 
20 01 01 папир и картон 
20 01 02 стакло 
20 01 08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана 
20 01 10 одећа 
20 01 11 текстил 
20 01 13* растварачи 
20 01 14* киселине 
20 01 15* базе 
20 01 17* фото-хемикалије 
20 01 19* пестициди 
20 01 21* флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу 
20 01 23* одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике 
20 01 25 јестива уља и масти 
20 01 26* уља и масти другачији од оних наведених у 20 01 25 
20 01 27* боја, мастила, лепкови и смоле који садрже опасне супстанце 
20 01 28 боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27 
20 01 29* детерџенти који садрже опасне супстанце 
20 01 30 детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29 
20 01 31* цитотоксични и цитостатични лекови 
20 01 32 лекови другачији од оних наведених у 20 01 31 
20 01 33* батерије и акумулатори укључени у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и несортиране 

батерије и акумулатори који садрже ове батерије 
20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33 
20 01 35* одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у             

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

20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 
20 01 37* дрво које садржи опасне супстанце 
20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 
20 01 39 пластика 
20 01 40 метали 
20 01 41 отпади од чишћења димњака 
20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране 



 
Индексни број опасног отпада – опасан без обзира на састав или концентрацију опасних материја. 
Условни индексни број опасног отпада – опасан ако садржи опасне материје изнад МДК 
 

20 02  отпади из вртова и паркова (укључујући и отпад са гробља) 
20 02 01 биодеградабилни отпад  
20 02 02 земља и камен 
20 02 03 остали небиодеградабилни отпад  

20 03  остали комунални отпади 
20 03 01 мешани комунални отпад 
20 03 02 отпад са пијаца 
20 03 03 остаци од чишћења улица 
20 03 04 муљеви из септичких јама 
20 03 06 отпад од чишћења канализације  
20 03 07 кабасти отпад 
20 03 99 комунални отпади који нису другачије специфицирани 

 



 
ЛЕКСИКОН ОТПАДА 

А 

Адитиви за гуму и синтетичка 
влакна  

07 02 14*, 07 02 15 

Агенси за индикацију пукотина 
(термометалургија) 

10 09 15*, 10 09 16, 10 10 15*, 10 10 16 

Агрегат  01 04 08, 17 01 07 

Агрегат – контаминиран  17 01 06* 

Азбест  06 07 01*, 06 13 04*, 10 13 09*, 10 13 10, 15 01 11*,  
16 02 12*, 17 06 01*, 17 06 05* 

Азбест – везан  10 13 09*, 17 06 05* 

Азбест – влакнаст  06 13 04*, 16 02 12*, 17 06 01* 

Азбест – изолациони производи  17 06 01* 

Азбестне кочионе облоге за 
возила 

16 01 11* 

Азбестне плоче – таласасте  10 13 09*, 17 06 05* 

Азбестом обложене кочионе 
облоге 

16 01 11* 

Азотна киселина  06 01 05*, 11 01 05*, 11 01 06*, 20 01 14* 

Акриламид  16 03 05*, 16 03 06 

Акрилат кополимери  07 02 13, 16 03 05*, 16 03 06 

Акрилат мономери  16 03 05*, 16 03 06 

Акрилна влакна  04 02 21, 04 02 22, 20 01 11 

Акрилонитрил кополимер  07 02 13 

Активна глиница  10 03 05 

Активни угаљ  06 07 02*, 06 13 02*, 19 01 10*, 19 09 04 

Активни угаљ – контаминиран  06 07 02*, 06 13 02*, 19 01 10* 

Акумулатори  16 06 01* 

Алдехиди  07 01 01*, 07 01 08*, 16 03 05*, 16 03 06, 16 05 06* 

Алифатични угљоводоници  13 07 02*, 16 05 06* 

Алкохоли  07 07 04*, 16 05 06*, 20 01 08 

Алкохолна пића  02 07 04, 20 01 08 

Алуминијум  02 01 10, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04, 16 01 18, 17 04 02,  
19 12 03, 20 01 40 

Алуминијумска згура  10 03 04* 

Алуминијумска пена  10 03 15*, 10 03 16 

Алуминијумска фолија  15 01 04, 19 12 03, 20 01 40 

Алуминијумска шљака 
(термометалургија) 

10 03 04*, 10 03 05, 10 03 09*, 10 03 16 

Алуминијумске конзерве  15 01 04 

Амалгам ‐ стоматолошки  18 01 10* 

Амбалажа ‐ (мешана) 
искоришћена 

15 01 06, 15 01 10* 

Амбалажа – дрвена  15 01 03, 15 01 10* 

Амбалажа – картонска  15 01 01, 15 01 10* 

Амбалажа – контаминирана  15 01 06, 15 01 10* 

Амбалажа – метална  15 01 04, 15 01 10*, 15 01 11* 

Амбалажа – папирна  15 01 01, 15 01 10* 



Амбалажа – пластична  15 01 02, 15 01 10* 

Амбалажа од аеросола – празна  15 01 04, 15 01 10* 

Амиди  16 03 05*, 16 03 06 

Амини  16 03 05*, 16 03 06 

Амино‐смоле  08 04 09*, 08 04 10 

Амонијак  16 03 05*, 16 03 06 

Антифриз  16 01 14, 16 01 15* 

Апарати за фотокопирање  16 02 13*, 16 02 14 

Апарати из домаћинства  16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 14,  
20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 

Апсорбенти – нехалогеновани  15 02 02*, 15 02 03 

Апсорбенти – уље/гориво 
(контаминирани) 

15 02 02* 

Апсорбенти – халогеновани  15 02 02*, 15 02 03 

Апсорбенти и уље  15 02 02* 

Ароматични угљоводоници  13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, 16 03 06 

Асфалт (који садржи катран)  17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03* 

Аутомобили  16 01 04*, 16 01 06 

Аутомобили – пластични делови  16 01 19 

Б 

Базе  05 01 11*, 06 02 01*, 06 02 03*, 06 02 04*, 06 02 05*,  
11 01 07*, 19 11 04*, 20 01 15* 

Базе  05 01 11*, 06 02 01*, 06 02 03*, 06 02 04*, 06 02 05*, 11 01 
07*, 19 11 04*, 20 01 15* 

Бакар – отпадни  17 04 01, 19 10 02, 19 12 03, 20 01 40 

Бакарна згура  10 06 01 

Бакарна шљака 
(термометалургија) 

10 06 02 

Батерија – електролит  16 06 06* 

Батерије – алкалне  16 06 04, 20 01 34 

Батерије – аутомобилске  16 06 01*, 20 01 33* 

Батерије – живине  16 06 03*, 20 01 33* 

Батерије – литијумске  16 06 04, 20 01 34 

Батерије – мешане  16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 20 01 33*, 20 01 34 

Батерије – никл‐кадмијумске  16 06 02*, 20 01 33* 

Батерије – од металних хидрида  16 06 04, 20 01 34 

Батерије – оловно‐киселе 
(исцурене, неисцурене) 

16 06 01*, 20 01 33* 

Баштовански отпад  02 01 03, 20 02 01 

Бензен  16 03 05*, 16 03 06 

Бензил‐хлориди  16 03 05*, 16 05 06* 

Бензин  13 07 02* 

Бензин и дизел гориво (мешано)  13 07 03* 

Бензоева киселина  20 01 14* 

Бетон  10 13 14, 17 01 01 

Бетон – запрљани  17 01 06* 

Бетонске подне плочице  10 13 14, 17 01 01 

Бетонски блокови  10 13 14, 17 01 01 



Бетонски железнички прагови  10 13 14, 17 01 01 

Бетонски муљ  10 13 14, 17 01 01 

Бизмут  06 04 05*, 19 12 11* 

Биљке  02 01 03, 20 02 01 

Биљна ткива  02 01 03, 02 01 07, 20 02 01 

Биљни отпад  02 01 03, 02 03 04, 20 01 08 

Биљно уље  19 08 09*, 20 01 25 

Биљно уље и вода  19 08 09*, 20 01 25 

Биоциди  02 01 08*, 03 02 01*, 03 02 02*, 06 13 01*, 20 01 19* 

Битумен  05 01 17, 17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03* 

Бицикли  16 01 06 

Боја – на бази воде  08 01 12, 08 01 18, 20 01 28 

Боја – на бази органских 
растварача 

08 01 11*, 08 01 17*, 20 01 27* 

Боја – на бази уља  08 01 11*, 08 01 17*, 20 01 27* 

Боја – халогеноване  08 01 11*, 08 01 17*, 20 01 27* 

Боје – водене суспензије  08 01 19*, 08 01 20 

Боје – нехалогеноване  08 01 11*, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18, 20 01 27*, 20 01 28 

Боје ‐ полиуретанске 
(нехалогеновани растварачи) 

08 01 11*, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18, 20 01 27*, 20 01 28 

Боје у праху  08 01 12, 08 02 01, 20 01 28 

Болнички отпад – медицински  18 01 01, 18 01 02, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 08*, 18 01 09, 
18 01 10*, 18 02 01, 18 02 02*, 18 02 03, 18 02 07*, 18 02 08 

Борна киселина  11 01 06*, 20 01 14* 

Бродови  16 01 04*, 16 01 06 

Бром  16 05 06*, 16 05 08* 

Бромна киселина  16 05 06*, 16 05 07*, 20 01 14* 

Бронза – отпадна  02 01 10, 12 01 03, 12 01 04, 17 04 01, 19 12 03, 20 01 40 

Бурад  15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 10* 

Бурад – челична  15 01 04, 15 01 10* 

В 

Ваздушни јастуци – испражњени  16 01 22 

Ваздушни јастуци – 
неиспражњени 

16 01 10* 

Г 

Гашени креч (калцијум 
хидроксид) 

06 02 01*, 10 13 04 

Гвожђе – отпадно  02 01 10, 1201 01, 12 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05,  
17 04 09*, 1901 02, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40 

Гвожђе хлорид  16 03 04 

Геотекстил  04 02 22, 20 01 11 

Гипс (калцијум сулфат)  07 01 10*, 07 03 10*, 07 04 10*, 07 05 10*, 07 06 10*,  
07 07 10*, 17 08 01*, 17 08 02 

Гипсане плоче  17 08 01*, 17 08 02 

Глазура  10 12 11*, 10 12 12 

Гликол  16 01 14* 

Глина  01 04 09, 17 05 04 



Глина – запрљана  05 01 15*, 17 05 03*, 19 11 01* 

Глина за филтрацију  05 01 15*, 15 02 02*, 15 02 03 

Глиница  10 03 05 

Гориво – отпад од пречишћавања  05 01 11* 

Гориво – парафин  13 07 01* 

Горњи слој земље  02 04 01, 17 05 04, 20 02 02 

Грађевински крш  17 01 07 

Грађевински отпад (запрљан)  17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04 

Грађевински отпад који садржи 
хемикалије 

17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04 

Грађевински шут  17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 05 03*, 
17 05 04, 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04  

Грађевинско дрво – нетретирано  03 01 05, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38 

Грађевинско дрво – третирано  03 01 04*, 17 02 04*, 19 12 06*, 20 01 37* 

Графит  01 01 02 

Гума (не аутомобилске гуме)  07 02 13, 19 12 04 

Гума у зрну  07 02 13, 19 12 04 

Гуме ‐ уситњене  16 01 03, 19 12 04 

Гуме ‐ читаве  16 01 03 

Д 

Делови возила  16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 21*, 16 01 22 

Дизел гориво  13 07 01* 

Дизел гориво и бензин (мешано)  13 07 03* 

Дифенил‐метан диизоцијанат 
(MDI) – чврст 

16 05 06*, 16 05 08* 

Дихлоретан  16 05 06*, 16 05 08* 

Дихлорометани  16 05 06*, 16 05 08* 

Дрвена дебла  02 01 02, 02 02 02, 18 02 02*, 18 02 03 

Дрвени резервоари – запрљани  15 01 03, 15 01 10* 

Дрвеће  02 01 03, 02 01 07, 20 02 01 

Дрво  02 01 03, 0201 07, 0301 04*, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03,  
17 02 01, 17 02 04*, 19 12 06*, 19 12 07, 20 01 37*, 20 01 38, 
20 02 01 

Дуван – непрерађен  02 03 01, 02 03 04 

Дуван – прерађен  02 03 04 

Ђ 

Ђубре – животињско  02 01 06, 18 02 02*, 18 02 03, 20 02 01 

Е 

Електрична жица  16 02 15*, 16 02 16, 17 04 10*, 17 04 11, 20 01 35*, 20 01 36 

Електричне компоненте  16 02 15*, 16 02 16, 20 01 35*, 20 01 36 

Електрични апарати  16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 14,  
20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 

Електрични апарати за 
домаћинство 

16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 14,  
20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 

Електрични каблови  16 02 15*, 16 02 16, 17 04 10*, 17 04 11, 20 01 35*, 20 01 36 



Електрични фрижидери  16 02 11*, 16 02 14, 20 01 23*, 20 01 36 

Електрични шпорет  16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 14, 20 01 35*, 20 01 36 

Електромотори 
(деконтаминирани) 

16 01 22, 16 02 14, 20 01 36 

Електронска опрема  16 02 13*, 16 02 14, 20 01 35*, 20 01 36 

Електронске 
инсталације/арматуре 

16 02 15*, 16 02 16, 20 01 35*, 20 01 36 

Електронске компоненте  16 02 15*, 16 02 16, 20 01 35*, 20 01 36 

Електронски апарати  16 02 13*, 16 02 14, 20 01 35*, 20 01 36 

Електронски отпад  16 02 15*, 16 02 16, 20 01 35*, 20 01 36 

Елементи грејача воде  7 04 01, 17 04 05 

Емајли  08 02 01, 20 01 28 

Емулзије (уље) – нехлорисане  12 01 09*, 13 01 05* 

Емулзије (уље) – хлорисане  12 01 08*, 13 01 04* 

Епоксидна смола  08 04 09*, 08 04 10, 08 04 11*, 08 04 12 

Епоксидна/полиестерска боја у 
праху 

08 01 11*, 08 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28 

Етанол  16 05 06*, 16 05 08*, 18 01 06*, 18 02 05* 

Етилбензен  16 05 06*, 16 05 08* 

Етилен‐гликол  16 01 14* 

Етокси алкил‐фенол (сурфактант)  16 05 06*, 16 05 08* 

Етри  16 05 06*, 16 05 08* 

Ефлуент – септичка јама  20 03 04 

Ж 

Железничке шине  17 04 05 

Железнички вагони  16 01 04*, 16 01 06 

Железнички камен туцаник  17 05 07*, 17 05 08 

Железнички прагови (бетонски)  17 01 01 

Железнички прагови (дрвени)  17 02 01 

Жива – елементарна  16 01 08*, 17 09 01* 

Живи креч  10 13 04 

Животињска длака  04 01 01, 04 01 09, 04 02 21 

Животињска крв  02 01 02, 02 02 02 

Животињска маст  02 02 03, 20 01 25, 20 01 26* 

Животињска сирова кожа  02 01 02, 02 02 02, 04 01 01 

Животињска стеља – запрљана 
фекалијама 

02 01 06, 18 02 02*, 18 02 03 

Животињска тела  02 01 02, 02 02 02, 18 02 02*, 18 02 03 

Животињске фекалије  02 01 06, 18 02 02*, 18 02 03, 20 02 01 

Животињски лој  04 02 10, 19 08 09*, 19 08 10* 

Животињско ткиво – инфективно  18 02 02* 

Животињско ткиво ‐ 
неинфективно 

02 01 02, 02 02 02, 18 02 03 

Жица – електрична  17 04 10*, 17 04 11 

Жица (поцинкована) меко и тврдо 
вучена 

17 04 10*, 17 04 11 

Жица (с пластичним омотачем) 
меко и тврдо вучена 

17 04 10*, 17 04 11 



З 

Замрзивачи  16 02 11*, 16 02 14, 20 01 23*, 20 01 36 

Запрљани веш  18 01 03*, 18 01 04, 18 02 02*, 18 02 03 

Запрљани железнички камен 
туцаник 

17 05 07*, 17 05 08 

Запрљани камен  01 04 07*, 17 05 03*, 17 05 07* 

Запрљани муљ  17 05 05*, 17 05 06 

Запрљани муљ и ископана земља 
од рада багера 

17 05 05*, 17 05 06 

Запрљани папир за брисање  15 02 02*, 15 02 03 

Запрљани песак  01 04 09, 17 05 03* 

Запрљани филтерски папир  15 02 02*, 15 02 03 

Запрљано земљиште  17 05 03*, 17 05 04 

Заптивна средства  08 04 09*, 08 04 10, 20 01 27*, 20 01 28 

Заптивна средства – халогенована  08 04 09*, 20 01 27* 

Зауљене крпе  15 02 02* 

Згура – бакра (термометалургија)  10 06 02 

Згура – цинкова  10 05 01 

Згура из високе пећи за 
производњу цинка 

10 05 01 

Згура из производње злата  10 07 01 

Згура из производње сребра  10 07 01 

Згура из производње цинка  10 05 01 

Згура од производње олова  10 04 01* 

Здробљене флуоресцентне цеви  20 01 21* 

Зелени отпад  02 01 03, 02 01 07, 20 02 01 

Земља  02 04 01, 17 05 03*, 17 05 04, 20 02 02 

Земља запрљана  17 05 03*, 17 05 04 

Земља и камење (мешано)  17 05 03*, 17 05 04, 20 02 02 

Земља од чишћења воћа и поврћа  02 04 01 

И 

Иверице  03 01 04*, 03 01 05 

Игле (медицинске)  18 01 01, 18 01 03*, 18 02 01, 18 02 02* 

Играчке  20 01 39, 20 01 40, 20 03 07 

Изнутрице  02 02 02 

Изопропанол  14 06 03* Ј 

Изоцијанати  08 05 01* 

Индустријске машине – лаке, 
тешке 

16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*,  
16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16 

Инфективни материјали 
(медицински) 

18 01 03* 

Инфективно платно (медицинско)  18 01 03* 

Инфицирани делови животиња  18 02 02* 

Инфузоријска земља  15 02 02*,15 02 03 

Ископана земља од рада багера  17 05 05*, 17 05 06 

Ископана земља од рада багера и 
муљ – запрљани 

17 05 05*, 17 05 06 



Исплачни муљеви који садрже 
воду 

01 05 04, 01 05 05*, 01 05 06*, 01 05 07, 01 05 08 

Исталожени муљ  04 01 06, 04 01 07, 04 02 19*, 04 02 20, 05 01 09*, 05 01 10, 
06 05 02*, 06 05 03, 07 01 11*, 07 01 12, 07 02 11*, 07 02 12, 
07 03 11*, 07 03 12, 07 04 11*, 07 04 12, 07 05 11*, 07 05 12, 
07 06 11*, 07 06 12, 07 07 11*, 07 07 12, 10 01 20*, 10 01 21, 
19 02 05*, 19 02 06, 19 08 05, 19 08 11*, 19 08 12, 19 08 13*, 
19 08 14, 19 09 02, 19 09 03, 19 11 05*, 19 11 06, 20 03 04 

Истрошене аноде  10 03 02, 10 03 17*, 10 03 18, 10 08 12*, 10 08 13, 10 08 14, 
11 02 03 

Ј 

Јастуци  04 02 21, 04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

Једињења антимона  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 05*, 10 11 11* 

Једињења арсена  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 03*, 06 04 05*, 10 04 03*,  
10 11 11* 

Једињења бакра  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 05*, 10 11 11* 

Једињења бизмута  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 05* 

Једињења ванадијума  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 05* 

Једињења живе  05 07 01*, 06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 04*, 06 04 05* 

Једињења за одмашћивање  04 01 03*, 11 01 13*, 11 01 14, 12 03 02* 

Једињења за чишћење – 
халогенована 

14 06 02*, 20 01 29* 

Једињења кадмијума  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 05* 

Једињења калаја  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 05* 

Једињења кобалта  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 05*, 10 11 11* 

Једињења литијума  16 05 06*, 16 05 07* 

Једињења магнезијума  06 03 14, 06 03 16 

Једињења мангана  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 05* 

Једињења молибдена  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 05*, 10 11 11* 

Једињења никла  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 05*, 10 11 11* 

Једињења олова  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 05*, 10 11 11* 

Једињења селена  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 05* 

Једињења сребра  09 01 06*, 09 01 07, 09 01 13* 

Једињења хрома ‐ тровалентни  04 01 04, 04 01 08, 16 09 02* 

Једињења хрома ‐ шестовалентни  16 09 02* 

Једињења цинка  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 05*, 10 11 11* 

Једињења цирконијума  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 05* 

Јута  04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

К 

Кабасти отпад из домаћинства  20 03 07 

Калај – отпадни   17 04 06, 19 12 03, 20 01 40 

Калеми – папирнати  20 01 01 

Калеми – пластични  20 01 39 

Калијум хидроксид  06 02 04*, 20 01 15* 

Калијум цијанид  06 03 11*, 11 03 01* 

Калупи – калцијум сулфат  10 09 05*, 10 09 06, 10 09 07*, 10 09 08, 10 10 05*, 10 10 06, 
10 10 07*, 10 10 08, 10 12 06 



Калупи – малтер  10 09 05*, 10 09 06, 10 09 07*, 10 09 08, 10 10 05*,10 10 06, 
10 10 07*,10 10 08, 10 12 06 

Калцијум карбонат  01 01 02, 01 04 08, 02 04 02 

Калцијум сулфат  06 03 14, 17 08 01*, 17 08 02 

Камен  01 04 13, 17 05 03*, 17 05 04, 19 12 09, 20 02 02 

Камен – ископани, здробљени  01 04 08, 17 05 03*, 17 05 04 

Камере за једнократну употребу  09 01 10, 09 01 11*, 09 01 12 

Канализација  19 08 01, 19 08 05, 19 08 11*, 19 08 12 

Канализациони муљ  19 08 01, 19 08 05, 19 08 11*, 19 08 12 

Канализациони муљ – биолошки 
стабилизован 

19 08 01, 19 08 05, 19 08 11*, 19 08 12 

Канцеларијски папир  19 12 01, 20 01 01 

Каросерије аутомобила  16 01 06 

Каросерије камиона  16 01 06 

Картон  03 03 07, 03 03 08, 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01 

Картонска амбалажа  15 01 01, 15 01 10* 

Картонска амбалажа – 
искоришћена 

15 01 01, 15 01 10* 

Картонски резервоари – запрљана  15 01 10* 

Касете – тонер  08 03 17*, 08 03 18 

Касете (остаци од обнављања 
штампача) 

08 03 17*, 08 03 18 

Касете за тонере  08 03 17*, 08 03 18 

Катализатор – ванадијум 
пентоксид 

16 08 02* 

Катализатор полимеризације – на 
бази фосфорне 
киселине/силицијум диоксида 

16 08 05* 

Катализатори – молибден 
(хидродесулфуризација) 

16 08 02*, 16 08 03 

Катализатори – никл 
(хидродесулфуризација) 

16 08 02*, 16 08 03 

Катализатори – племенити метали  16 08 01 

Катализатори – прелазни метали  16 08 02*, 16 08 03 

Катализатори који садрже 
прелазне метале 

16 08 01, 16 08 02*, 16 08 03 

Катодне цеви  10 11 11*, 16 02 13*, 16 02 15*, 20 01 21* 

Катрански макадам  17 03 01*, 17 03 02 

Кафа  02 03 01, 02 03 04 

Кекс  02 06 01, 20 01 08 

Керамика  08 02 02, 08 02 03, 10 12 08, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07 

Керамички производи  10 12 08 

Керозин  13 07 03* 

Кетони  16 03 05*, 16 03 06 

Кисели катрани  05 01 07*, 05 06 01* 

Кисели катрани – органски  05 01 07*, 05 06 01*, 17 03 01*, 17 03 03* 

Кисели катрани н/о/с  05 01 07*, 05 06 01*, 17 03 01*, 17 03 03* 

Киселина – сирћетна  07 01 01*, 11 01 05*, 11 01 06*, 20 01 14* 

Киселина за гравирање  08 03 16* 



Киселине  01 03 04*, 05 01 04*, 05 01 07*, 05 01 12*, 05 06 01*,  
06 01 01*, 06 01 02*, 06 01 03*, 06 01 04*,06 01 05*,  
06 01 06*, 06 07 04*, 10 01 09*, 11 01 05*, 11 01 06*,  
16 08 05*, 20 01 14* 

Кожа  04 01 08, 04 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

Кожа – животињска   02 01 02, 02 02 02, 04 01 01 

Кожа – отпад од одмашћивања  04 01 03* 

Кожа (обојена) – прах  04 01 08 

Козметички производи  16 03 05*, 16 03 06 

Кокс  16 03 06 

Кокс – запрљани  16 03 05* 

Комади од UPVC  17 02 03 

Компоненте возила  16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 21*, 16 01 22 

Компост – истрошен   02 03 01, 19 05 03 

Компостирани отпад из 
домаћинства 

19 05 01, 19 05 03, 19 06 04 

Комунални мешани ‐ обичан 
отпад из занатских делатности 

20 03 01 

Комунални мешани – обичан 
отпад из малопродаје 

20 03 01 

Комунални мешани – обичан 
отпад из производних делатности 

20 03 01 

Комунални мешани – обичан 
отпад из ресторана 

20 03 01 

Комунални мешани – обичан 
отпад из управних делатности 

20 03 01 

Комунални мешани ‐обичан 
канцеларијски отпад 

20 03 01 

Комунални отпад – мешани  20 03 01 

Кондензатори (који не садрже 
PCB‐е и PCT‐е) 

16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16 

Кондензатори (који садрже PCB‐е 
и PCT‐е) 

16 02 09*, 17 09 02* 

Конзерванси/средства за заштиту  02 03 02, 02 06 02, 03 02 01*, 03 02 02*, 03 02 03*,  
03 02 04*, 03 02 05*, 03 02 99, 06 13 01* 

Конзерве – алуминијумске  15 01 04 

Конзерве – за боју  15 01 02, 15 01 04, 15 01 10* 

Конзерве – металне  15 01 04 

Конзерве са бојом  15 01 02, 15 01 04, 15 01 10* 

Кополимери – акрилати  07 02 13, 16 03 05*, 16 03 06 

Кора дрвета  03 01 01, 03 03 01, 20 02 01 

Корови  02 01 03, 20 02 01 

Коса – људска  18 01 04 

Кочионе облоге (које не садрже 
азбест) 

16 01 12 

Кочионе облоге (које садрже 
азбест) 

16 01 11* 

Кочнице аутомобиле  16 01 11*, 16 01 12 

Крв – животињска  02 01 02, 02 02 02 

Крв – људска  18 01 02 



Кревети  20 03 07 

Креда  01 01 02, 01 04 08 

Крзно – отпад од одмашћивања  04 01 03* 

Кромпир  02 03 04, 20 01 08 

Крпе – запрљане   15 02 02*, 15 02 03 

Крпе – зауљене   15 02 02*, 15 02 03 

Крпе – искоришћене   15 02 02*, 15 02 03 

Ксилен  14 06 03*, 16 05 06*, 16 05 08*Y 

Кудеља и отпад од предива  04 02 21, 04 02 22, 20 01 11 

Кућни апарати (електрични)  16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 14, 20 01 23*,  
20 01 35*, 20 01 36 

Кућни апарати (механички)  20 01 40, 20 03 07 

Кућни апарати (на гас)  20 01 40, 20 03 07 

Кућни апарати – CFC‐и извађени  16 02 14, 20 01 36 

Кућни апарати – CFC‐и нису 
извађени 

16 02 11*, 20 01 23* 

Л 

Лабораторијске хемикалије  16 05 06* 

Лабораторијски ситни прибор  16 05 06* 

Лак  08 01 11*, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18 

Лак – халогеновани  08 01 11*, 08 01 17* 

Ламинати – пластични  07 02 13, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 

Лампе  16 02 14 

Лампе – натријумске  16 02 13* 

Лампе/цеви – живине паре  16 02 13*, 20 01 21* 

Ланолин  04 02 10 

Латекс  07 02 13, 15 01 02, 19 12 04, 20 01 39 

Латекс и гума (мешано)  07 02 13, 15 01 02, 19 12 04, 20 01 39 

Лебдећи пепео – тресет   10 01 02, 10 01 03, 10 01 04*, 10 01 13*, 10 01 16*, 10 01 17, 
19 01 13*, 19 01 14, 19 04 02* 

Лебдећи пепео – угаљ  10 01 02, 10 01 03, 10 01 04*, 10 01 13*, 10 01 16*, 10 01 17, 
19 01 13*, 19 01 14, 19 04 02* 

Лебдећи пепео – уље  10 01 02, 10 01 03, 10 01 04*, 10 01 13*, 10 01 16*, 10 01 17, 
19 01 13*, 19 01 14, 19 04 02* 

Лебдећи пепео од сагоревања 
уља 

10 01 04* 

Левачки песак – нефенолни   10 09 05*, 10 09 06, 10 09 07*, 10 09 08, 10 10 05*, 10 10 06, 
10 10 07*, 10 10 08, 10 12 06 

Левачки песак – фенолни   10 09 05*, 10 09 07*, 10 10 05*, 10 10 07* 

Лекови – без рецепта  18 01 09, 18 02 08, 20 01 32 

Лекови – на рецепт  18 01 08*, 18 01 09, 18 02 07*, 18 02 08, 20 01 31*, 20 01 32 

Лепкови – на бази воде  08 04 10, 20 01 28 

Лепкови – на бази епоксида  08 04 09*, 08 04 11*, 08 04 13*, 08 04 15*, 20 01 27* 

Лепкови – на бази растварача  08 04 09*, 08 04 11*, 08 04 13*, 08 04 15*, 20 01 27* 

Лепкови – нехалогенована  08 04 09*, 08 04 10 

Лепкови за гуму  08 04 09*, 08 04 10, 20 01 27*, 20 01 28 

Лесонит  03 01 04*, 03 01 05, 17 02 01 

Лесонит плоча  10 11 03 



Љ 

Људска коса  18 01 04 

Људски органи и ткива  18 01 02, 18 01 03* 

М 

Магнезијум карбонат  16 05 06*, 16 05 07* 

Магнезијум оксид  16 05 06*, 16 05 07* 

Магнезијум сулфат  16 05 06*, 16 05 07* 

Мадраци  04 02 22, 20 03 07 

Масти  04 02 10, 19 08 09*, 19 08 10* 

Мастикс  05 01 17, 17 03 01*, 17 03 02 

Мастила – на бази воде  08 03 13, 08 03 15, 20 01 28 

Мастила – нехалогенована  08 03 07, 08 03 08, 08 03 12*, 08 03 13, 08 03 14*, 08 03 15, 
20 01 27*, 20 01 28 

Мастила – халогенована  08 03 12*, 08 03 14*, 20 01 27* 

Мастила којa се отврдњавају UV 
зрацима 

08 03 12*, 08 03 13, 20 01 27*, 20 01 28 

Материјали – инфицирани 
(медицински) 

18 01 03* 

Машине  16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*,  
16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16 

Машине – лака индустрија  16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*,  
16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16 

Машине – тешка индустрија  16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*,  
16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16 

Машине за прање рубља  16 02 14 

Медицински отпад  18 01 01, 18 01 02, 18 01 03*, 18 01 04, 18 02 01, 18 02 02*, 
18 02 03 

Медицински отпад стерилисан у 
аутоклаву 

18 01 04, 18 02 03 

Месинг – отпаци  02 01 10, 16 01 18, 17 04 01, 19 12 03, 20 01 40 

Месо – животињско  02 01 02, 02 02 02, 20 01 08 

Месо – неодговарајуће за 
потрошњу 

02 02 02, 02 02 03, 20 01 08 

Метакрилат  16 05 08* 

Метал – отпадни  02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04,  
15 01 11*, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 09*, 
19 01 02, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40 

Метал – отпадни (који не садржи 
гвожђе) 

02 01 10, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04, 15 01 11*, 16 01 18, 
17 04 07, 17 04 09*, 19 10 02, 19 1203, 20 01 40 

Метал – отпадни (који садржи 
гвожђе) 

02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 15 01 04, 15 01 11*, 16 01 17, 
17 04 05, 17 04 07, 17 04 09*,19 0102, 19 10 01, 19 12 02,  
20 01 40 

Метал – уситњен  19 10 01, 19 10 02 

Метал за путеве  10 02 02, 17 01 07 

Метална амбалажа  15 01 04, 15 01 10*, 15 01 11* 

Метална врата  17 04 05 

Металне столице  16 01 17, 17 04 07, 20 01 40 

Метални делови – механички   16 01 17, 16 01 18, 16 02 13*, 16 02 14, 20 01 40 



Метални намештај  17 04 05, 19 12 02 

Метални прозори  17 04 05 

Метални резервоари – запрљани  15 01 04, 15 01 10* 

Метални резервоари – 
искоришћени 

15 01 04 

Метални резервоари и амбалажа 
за пестициде 

15 01 10* 

Метанол  16 05 06*, 16 05 08* 

Метил‐бромид  16 05 06*, 16 05 08* 

Метилен‐хлорид  16 05 06*, 16 05 08* 

Метилисани алкохол  14 06 03* 

Метил‐метакрилат  16 05 06*, 16 05 08* 

Механички делови (метални)  16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 14,  
16 02 15*, 16 02 16, 20 01 40 

Мешавине воде и уља  10 02 11*, 10 03 27*, 10 04 09*, 10 05 08*, 10 06 09*,  
10 07 07*, 10 08 19*, 13 04 01*, 13 04 02*, 13 04 03*,  
13 05 02*, 13 05 07*, 16 07 08*, 19 08 09*, 19 08 10*,  
19 11 03* 

Мешавине уља и воде  13 04 01*, 13 04 02*, 13 04 03*, 13 05 07*, 16 07 08* 

Мешана пластика  02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03,  
17 02 04*, 19 12 04, 20 01 39 

Мешане опеке и малтер  17 09 04 

Мешани комунални ‐ обичан 
отпад из занатских делатности 

20 03 01 

Мешани комунални – обичан 
отпад из малопродаје 

20 03 01 

Мешани комунални – обичан 
отпад из производних делатности 

20 03 01 

Мешани комунални – обичан 
отпад из ресторана 

20 03 01 

Мешани комунални – обичан 
отпад из управних делатности 

20 03 01 

Мешани комунални ‐обичан 
канцеларијски отпад 

20 03 01 

Мешани отпад (комунални)  20 03 01 

Мешани отпад од гвожђа и 
негвоздених метала 

02 01 10, 12 01 01, 1201 02, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04,  
15 01 11*, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 09*, 
19 01 02, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40 

Мешани отпадни метал  02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04,  
15 01 11*, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 09*, 
19 01 02, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40 

Мешано уље и песак  15 02 02* 

Мешано уље и струготина  15 02 02* 

Микробиолошки отпад  18 01 03*, 18 01 04 

Микроталасне пећнице (рерне)  16 02 12*, 16 02 14 

Млеко  02 05 01, 20 01 08 

Млечни производи  02 05 01, 02 05 02, 20 01 08 

Мотори  16 01 21*, 16 01 22 

Моторна возила  16 01 04*, 16 01 06 

Мравља киселина  08 03 16*, 16 05 06*, 16 05 08*, 20 01 14* 



Муљ  17 05 05*, 17 05 06 

Муљ – запрљани  04 02 19*, 05 01 02*, 05 01 03*, 05 01 04*, 05 01 06*,  
05 01 09*, 06 05 02*, 06 05 03, 06 07 03*, 07 01 11*,  
07 02 11*, 07 03 11*, 07 04 11*, 07 05 11*, 07 06 11*,  
07 07 11*, 08 01 13*, 08 01 15*, 08 03 14*, 08 04 11*,  
08 04 13*, 10 01 20*, 10 01 22*, 10 02 13*, 10 03 25*,  
10 04 07*, 10 05 06*, 10 06 07*, 10 08 17*, 10 11 13*,  
10 11 17*, 11 01 08*, 11 01 09*, 11 01 15*, 11 02 02*,  
12 01 14*, 12 01 18*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 08 01*,  
14 06 04*, 14 06 05*, 17 05 05*, 17 05 06, 19 02 05*,  
19 08 07*, 19 08 11*, 19 08 13*, 19 11 05* 

Муљ – исталожени  04 01 06, 04 01 07, 04 02 19*, 04 02 20, 05 01 09*, 05 01 10, 
06 05 02*, 06 05 03, 07 01 11*, 07 01 12, 07 02 11*, 07 02 12, 
07 03 11*, 07 03 12, 07 04 11*, 07 04 12, 07 05 11*, 07 05 12, 
07 06 11*, 07 06 12, 07 07 11*, 07 07 12, 10 01 20*, 10 01 21, 
19 02 05*, 19 02 06, 19 08 05, 19 08 11*, 19 08 12, 19 08 13*, 
19 08 14, 19 09 02, 19 09 03, 19 11 05*, 19 11 06, 20 03 04 

Муљ – канализациони  19 08 01, 19 08 05, 19 08 11*, 19 08 12 

Муљ – који садржи гвожђе  10 02 13*, 10 02 14, 10 02 15 

Муљ – од бушења  01 05 04, 01 05 05*, 01 05 06*, 01 05 07, 01 05 08 

Муљ – од млевења  10 11 13*, 12 01 18* 

Муљ – од обраде отпадних вода  19 08 01, 19 08 05, 19 08 11*, 19 08 12 

Муљ – од одсољавања сирове 
нафте 

05 01 02*, 13 08 01* 

Муљ – примарни  19 08 05, 19 08 11*, 19 08 12 

Муљ – секундарни  19 08 05, 19 08 11*, 19 08 12, 19 08 13*, 19 08 14 

Муљ ‐ црвени (глиница)  01 03 09 

Муљ (који садржи уље)  01 05 05* 

Муљ из каменолома  01 01 01, 01 01 02 

Муљ из септичке јаме  20 03 04 

Муљ из сливника  13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 07*, 13 05 08*, 20 03 03 

Муљ из таложница  13 05 03* 

Муљ из угљенокопа  01 01 02 

Муљ који садржи мастило  08 03 07, 08 03 08, 08 03 14*, 08 03 15 

Муљ од биолошке обраде 
дехидратисаних ефлуената 

04 02 20, 05 01 09*, 05 01 10, 06 05 02*, 06 05 03, 07 01 11*, 
07 01 12, 07 02 11*, 07 02 12, 07 03 11*, 07 03 12, 07 04 11*, 
07 04 12, 07 05 11*, 07 05 12, 07 06 11*, 07 06 12, 07 07 11*, 
07 07 12, 10 01 20*, 10 01 21, 10 11 19*, 10 11 20, 10 12 13, 
19 11 05*, 19 11 06, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 
02 06 03, 02 07 05, 03 03 11,04 01 06,04 01 07,04 02 19* 

Муљ од брушења  10 11 13*, 12 01 18* 

Муљ од напојне воде (рафинација 
нафте) 

05 01 13 

Муљ од обезбојавања  03 03 05 

Муљ од обраде ефлуената – 
биолошки (дехидратисан) 

02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05,  
03 03 11, 04 01 06, 04 01 07, 04 02 19*, 04 02 20, 05 01 09*, 
05 01 10, 06 05 02*, 06 05 03, 07 01 11*, 07 01 12, 07 02 11*, 
07 02 12, 07 03 11*, 07 03 12, 07 04 11*, 07 04 12, 07 05 11*, 
07 05 12, 07 06 11*, 07 06 12, 07 07 11*, 07 07 12, 10 01 20*, 
10 01 21, 10 11 19*, 10 11 20, 10 12 13, 19 11 05*, 19 11 06 



Муљ од обраде отпадних вода  19 08 01, 19 08 05, 19 08 11*, 19 08 12 

Муљ од чишћења вуне  04 02 10, 04 02 19* X 

Муљ од штављења  04 01 04, 04 01 05, 04 01 06, 04 01 07 

Муљеви боје (на бази воде)  08 01 15*, 08 01 16 

Муљеви од папира  03 03 02, 03 03 05 

Муниција  16 04 01* 

Н 

Најлон  04 02 22, 07 02 13, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

Намештај  03 01 05 

Намештај – канцеларијски  20 03 07 

Намештај – метални  17 04 07, 20 01 40, 20 03 07 

Намирнице повучене из продаје  02 02 03, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 04, 20 01 08 

Наркотици – контролисани  07 05 13*, 07 05 14, 18 01 08*, 18 01 09, 18 02 07*, 18 02 08, 
20 01 31*, 20 01 32 

Наркотици – цитотоксици  07 05 13*, 07 05 14, 18 01 08*, 18 02 07*, 20 01 31* 

Натријум хидроксид  06 02 04* 

Натријум хипохлорит  16 09 04* 

Натријум хлорид  01 01 02 

Натријум цијанид  06 03 11*, 11 03 01* 

Натријумове лампе  16 02 13* 

Нафта – разливена нафта  05 01 05* 

Нафтален  16 05 06*, 16 05 08* 

Нафтни восак  16 03 06 

Неорганска средства за заштиту 
дрвета 

03 02 04*, 06 13 01* 

Неорганске киселине  06 01 01*, 06 01 02*, 06 01 03*, 06 01 04*, 06 01 05*,  
06 07 04*, 10 01 09*, 11 01 05*, 11 01 06*, 16 0805*,  
20 01 14* 

Неоргански цијаниди  06 03 11*, 11 03 01* 

Нехалогенована средства за 
заптивање 

08 04 09*, 08 04 10 

Нехалогеновани лепкови  08 04 09*, 08 04 10, 20 01 27*, 20 01 28 

Нехлорисани растварачи 
(мешани) 

14 06 03* 

Нитрати  16 05 06*, 16 05 07* 

Нитрили  16 05 06*, 16 05 07* 

Нитрити  16 05 06*, 16 05 07* 

Новине  03 03 08, 19 12 01, 20 01 01 

О 

Обичан (комунални) отпад од 
рушења 

17 09 03*, 17 09 04 

Обичан канцеларијски отпад – 
мешани комунални 

20 03 01 

Обичан отпад из занатских 
делатности – мешани комунални 

20 03 01 

Обичан отпад из малопродаје – 
мешани комунални 

20 03 01 



Обичан отпад из производних 
делатности – мешани комунални 

20 03 01 

Обичан отпад из ресторана – 
мешани комунални 

20 03 01 

Обичан отпад из управних 
делатности – мешани комунални 

20 03 01 

Облога – алуминијумска  17 04 02 

Облога – камена  17 09 04 

Облоге (пластични резервоари) 
запрљани 

15 01 10* 

Облоге кочница возила – азбестне  16 01 1 

Облоге пећи за ливење  16 11 01*, 16 11 02, 16 11 03*, 16 11 04, 16 11 05*, 16 11 06 

Одећа  20 01 10 

Одећа – запрљана  18 01 03*, 18 01 04 

Оксална киселина  11 01 06*П 

Оловке  19 12 07, 20 01 38 

Оловно киселе батерије 
(неисцурене) 

16 06 01* 

Олово – отпадно  17 04 03, 19 12 03, 20 01 40 

Опиљци – метални  12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04 

Опиљци (од обојених метала)  12 01 03, 12 01 04 

Опиљци који садрже гвожђе  12 01 01, 17 04 05, 17 04 09*, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40 

Опиљци обојених метала  12 01 03 

Органске киселине (мешане)  16 05 06*, 16 05 08* 

Освеживачи ваздуха (аеросол) – 
неиспражњен 

16 05 04*, 16 05 05 

Основне базе  07 01 01*, 07 01 03*, 07 01 04*, 07 02 01*, 07 02 03*,  
07 02 04*, 07 03 01*, 07 03 03*, 07 03 04*,07 04 01*,  
07 04 03*, 07 04 04*, 07 05 01*, 07 05 03*, 07 05 04*,  
07 06 01*, 07 06 03*, 07 06 04*,07 07 01*, 07 07 03*,  
07 07 04* 

Остакљени пепео  19 04 02* 

Остаци из уређаја за уситњавање  19 10 01, 19 10 02, 19 10 03*, 19 10 04, 19 10 05*, 19 10 06 

Остаци катрана  05 01 07*, 05 01 08*, 05 06 01*, 05 06 03*, 10 03 17*,  
10 08 12*, 17 03 01*, 17 03 03* 

Остаци од дестилације  02 07 02, 07 01 07*, 07 01 08*, 07 02 07*, 07 02 08*,  
07 03 07*, 07 03 08*, 07 04 07*, 07 04 08*,07 05 07*,  
07 05 08*, 07 06 07*, 07 06 08*, 07 07 07*, 07 07 08* 

Остаци од ископавања  01 01 01 

Остаци од испирања резервоара 
за претакање нафте 

16 07 08*, 16 07 09*, 16 07 99 

Остаци од обнављања касета за 
Инк Јет штампаче 

08 03 17*, 08 03 18 

Остаци од обнављања касета за 
ласерске штампаче 

08 03 17*, 08 03 18 

Остаци од прања камиона 
цистерни 

16 07 08*, 16 07 09* 

Остаци од пречишћавања димних 
гасова ‐ сагоревање комуналног 
отпада 

19 01 07* 



Остаци од сагоревања – 
комунални отпад) – пепео с дна 

19 01 12 

Остаци од сагоревања комуналног 
отпада – пепео из система за 
рекуперацију топлоте 

19 01 12, 19 01 13*, 19 01 14 

Остаци од чишћења димних 
гасова 

10 01 04*, 10 03 19*, 10 03 20, 10 04 04*, 10 05 03*,  
10 06 03*, 10 08 15*, 10 08 16, 10 09 09*, 10 09 10,  
10 10 09*, 10 10 10, 10 12 03 

Остаци од чишћења подова  20 03 01 

Остаци од чишћења резервоара  16 07 08*, 16 07 09*, 16 07 99 

Остаци од чишћења резервоара 
за дестилат 

05 01 03* 

Остаци од чишћења резервоара 
за примесе 

16 07 09*, 16 07 99 

Остаци од чишћења резервоара 
сирове нафте 

16 07 08*, 16 07 09*, 16 07 99 

Остаци од чишћења улица  20 03 03 

Остаци средства за пескарење  12 01 16*, 12 01 17 

Откривка од ископавања  01 01 01, 01 01 02 

Отпад из домаћинства  20 03 01 

Отпад из домаћинства –  
кабасти  

20 03 07 

Отпад из домаћинства – канте за 
отпатке 

20 03 01 

Отпад из канте за отпатке  20 03 01 

Отпад из колона за хлађење  05 06 04 

Отпад из колона за хлађење 
(рафинирање нафте) 

05 01 14 

Отпад из комора за прскање (боја)  08 01 11*, 08 01 12, 08 01 13*, 08 01 14 

Отпад из кухиња  02 02 03, 02 03 04, 20 01 08 

Отпад из паркова и башти  20 02 01, 20 02 02 

Отпад из процеса на бази 
калцијума 

06 09 03*, 06 09 04, 06 11 01, 10 01 05, 10 01 07 

Отпад из ресторана  20 01 08 

Отпад из рудника  01 01 01, 01 01 02 

Отпад из сепаратора уља  13 05 03* 

Отпад из септичке јаме  20 03 04 

Отпад из тоалета – хемијски  20 03 04 

Отпад из хемијских WЦ‐а  20 03 04 

Отпад из шумарства  02 01 07 

Отпад од вештачких ђубрива  06 10 02* 

Отпад од гвожђа и челика  02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05,  
17 04 09*, 19 01 02, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40 

Отпад од гвоздених руда  01 03 04*, 01 03 05*, 01 03 06 

Отпад од градње и рушења 
(мешани) 

17 09 04 

Отпад од гуљења каблова  17 04 10*, 17 04 11, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 04 

Отпад од екстракције 
растварачима 

02 03 03 

Отпад од заваривања  12 01 13 



Отпад од испирања – резервоари 
и амбалажа за пољопривредне 
хемикалије  

02 01 08*, 02 01 09, 15 01 10*, 16 07 09* 

Отпад од негвоздених метала  02 01 10, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04, 15 01 11*, 16 01 18, 
17 04 07, 17 04 09*, 19 10 02, 19 12 03, 20 01 40 

Отпад од нехалогенованих боја  08 01 11*, 08 01 12, 08 01 17*, 08 01 18, 20 01 27*, 20 01 28 

Отпад од обраде гасова  10 02 07*, 10 02 08, 10 03 23*, 10 03 24, 10 04 06*,  
10 05 05*, 10 06 06*, 10 07 03, 10 11 15*, 10 11 16,  
10 12 09*, 10 12 10, 10 13 12*, 10 13 13, 11 05 03*,  
19 01 07* 

Отпад од пескарења  12 01 16*, 12 01 17 

Отпад од полимерних материјала  04 02 21, 07 02 13 

Отпад од прераде руда  01 03 04*, 01 03 05*, 01 03 06, 01 03 07*, 01 03 08, 01 03 09, 
01 04 07*, 01 04 08, 01 04 09, 01 0410, 01 04 11, 01 04 12, 01 
04 13 

Отпад од прераде хране  02 01 01, 02 01 02, 02 01 03, 02 02 01, 02 02 02, 02 02 03, 02 
02 04, 02 03 01, 02 03 04, 02 05 01,02 06 01, 02 07 01, 02 07 
04, 20 01 08 

Отпад од прераде шкољки  02 02 03 

Отпад од пречишћавања гасова  05 07 01*, 05 07 02 

Отпад од производње биоцида  07 04 01*, 07 04 03*, 07 04 04*, 07 04 07*, 07 04 08*,  
07 04 09*, 07 04 10*, 07 04 11*, 07 04 12, 07 04 13* 

Отпад од производње пива  02 07 01, 02 07 02, 02 07 03, 02 07 04, 02 07 05 

Отпад од прскања усева  02 01 08*, 02 01 09 

Отпад од рада багера  17 05 05*, 17 05 06 

Отпад од рушења – запрљани  17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04 

Отпад од свиле  04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

Отпад од синтетичких влакна  04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

Отпад од стоке и перади  02 01 02, 02 02 02, 02 02 03, 20 01 08 

Отпад од туткала – на бази 
казеина 

08 04 09*, 08 04 10 

Отпад од туткала – на 
животињској бази 

08 04 10, 20 01 28 

Отпад од уклањања боја помоћу 
метилен‐хлорида 

08 01 17*, 08 01 18 

Отпад од ферментације  02 07 01, 02 07 02, 02 07 03, 02 07 04, 02 07 05 

Отпад од чишћења димњака  20 01 41 

Отпад од чишћења кућа  20 03 01 

Отпад с пијаца  20 03 02 

Отпадна пена од злата 
(термометалургија) 

10 07 02 

Отпадне телевизијске катодне 
цеви 

10 11 11*, 16 02 13*, 19 12 11*, 20 01 21* 

Отпадни алуминијум  02 01 10, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04, 16 01 18, 17 04 02,  
19 10 02, 19 12 03, 20 01 40 

Отпадни метал  02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04,  
15 01 11*, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 09*, 
19 01 02, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40 

Отпадни метал – механички 
делови 

16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 14,  
16 02 15*, 16 02 16 



Отпадни метал (мешани)  02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04,  
15 01 11*, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 09*, 
19 01 02, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40 

Отпадни метал који садржи 
гвожђе 

02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05,  
17 04 09*, 19 01 02, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40 

Отпадни цинк  10 05 10*, 10 05 11, 11 05 01, 17 04 04, 19 12 03 

Отпадно сребро  09 01 06*, 09 01 07, 09 01 13* 

Отпаци и остаци од бакра  17 04 01, 19 10 02, 19 12 03, 20 01 40 

Отпаци и остаци од бизмута  06 04 05*, 19 12 11* 

Отпаци и остаци од живе  05 07 01*, 06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 04*, 06 04 05*,  
06 07 03*, 10 14 01*, 16 01 08*, 16 06 03*,17 09 01*,  
20 01 21* 

Отпаци и остаци од кадмијума  19 12 03, 20 01 40 

Отпаци и остаци од калаја  17 04 06, 19 12 03, 20 01 40 

Отпаци и остаци од ливеног 
гвожђа 

16 01 17, 17 04 05, 19 01 02, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40 

Отпаци и остаци од нерђајућег 
челика 

02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05,  
17 04 09*, 19 01 02, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40 

Отпаци и остаци од никла  17 04 07, 19 12 03, 20 01 40 

Отпаци и остаци од олова  17 04 03, 19 12 03, 20 01 40 

Отпаци и остаци од хрома  12 01 03, 12 01 04, 16 01 18, 17 04 07, 19 12 03, 20 01 40 

Отпаци и остаци од цинка  11 05 01, 12 01 03, 12 01 04, 17 04 04, 19 12 03, 20 01 40 

Отпаци од вуне  04 02 22, 19 12 08 

Отпаци од обрезивања живица и 
дрвећа 

20 02 01 

Отпаци од обраде дрвета  02 01 03, 02 01 07, 03 01 04*, 03 01 05, 03 03 01, 17 02 01, 
17 02 04*, 19 12 06*, 19 12 07, 20 01 37*, 20 01 38, 20 02 01 

Отпаци од обраде коже  04 01 08, 04 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

Отпаци с улица  20 03 03 

Оштри предмети – лечење 
животиња 

18 02 01 

Оштри предмети – лечење људи  18 01 01 

П 

Палете  15 01 03 

Памук  04 02 21, 04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

Папир  03 03 07, 03 03 08, 19 12 01, 20 01 01 

Папир – влакна  03 03 10 

Папир – за штампаче  19 12 01, 20 01 01 

Папир – канцеларијски  19 12 01, 20 01 01 

Папир – филтерски  15 02 02*, 15 02 03 

Папир – филтерски (запрљан)  15 02 02*, 15 02 03 

Папир – фотографски   09 01 07, 09 01 08 

Папир за брисање – запрљан  15 02 02*, 15 02 03, 18 01 03*, 18 01 04, 18 02 02*, 18 02 03, 
20 01 01 

Папир и картон (мешани)  19 12 01, 20 01 01 

Папирна амбалажа  15 01 01, 15 01 10* 

Папирна и картонска бурад  15 01 01, 15 01 10* 

Папирна паковања – запрљани  15 01 01, 15 01 10* 



Папирне вреће  15 01 01, 15 01 10*, 20 01 01 

Папирни пешкири (искоришћени)  18 01 03*, 18 01 04, 18 02 02*, 18 02 03, 20 01 01 

Парафин  13 07 01* 

Парафин – гориво  13 07 01* 

Парафински восак  16 03 06 

Парфем (истрошени)  16 03 06 

ПВЦ  07 02 13, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 

Пекарски отпад  02 06 01 

Пелене (искоришћене)  18 01 03*, 18 01 04 

Пенаста гума  04 02 22, 20 01 11, 20 03 07 

Пепео – лебдећи  10 01 02, 10 01 03, 10 01 04*, 10 01 13*, 10 01 16*, 10 01 17, 
19 01 13*, 19 01 14, 19 04 02* 

Пепео – с дна   10 01 01, 10 01 14*, 10 01 15, 19 01 12 

Пепео и остаци бакра  10 06 04 

Пепео и остаци цинка  11 05 02 

Пепео из пећи (ливница)  10 01 01, 10 01 14*, 10 01 15, 11 05 02, 19 01 12 

Пепео из пећи за ливење  10 01 01, 10 01 14*, 10 01 15, 11 05 02, 19 01 12 

Пепео с решетке – остатак 
сагоревања комуналног отпада 

19 01 12 

Перје  02 02 02 

Перманганати  16 09 01* 

Пероксиди – органски  16 09 03* 

Перхлороетилен  16 05 06*, 16 05 08* 

Песак  01 04 09, 10 01 24, 17 05 03*, 17 05 04, 19 01 19, 19 12 09 

Песак – запрљан  17 09 03* 

Песак за калупе  10 09 05*, 10 09 06, 10 09 07*, 10 09 08, 10 10 05*, 10 10 06, 
10 10 07*, 10 10 08, 10 12 06 

Песак и уље (мешани)  15 02 02* 

Пестициди  06 13 01*, 16 03 03*, 16 03 05*, 16 05 06*, 16 05 07*,  
16 05 08*, 20 01 19* 

Пешкири (папирни) – 
искоришћени 

15 02 02*, 15 02 03, 18 01 03*, 18 01 04, 18 02 02*, 18 02 03 

Пиво  02 07 04, 20 01 08 

Пигменти  04 02 16*, 04 02 17 

Пиротехнички материјали  16 04 02* 

Пластика  02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03,  
17 02 04*, 19 12 04, 20 01 39 

Пластика која очвршћује 
загревањем 

07 02 13 

Пластична амбалажа  15 01 02, 15 01 10*, 19 12 04 

Пластична зрна  07 02 13, 19 12 04 

Пластична фолија  02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 

Пластичне облоге  02 01 04, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 

Пластичне плоче  02 01 04, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 

Пластичне посуде  15 01 02, 20 01 39 

Пластичне рукавице  20 01 39 

Пластичне флаше  15 01 02, 19 12 04 

Пластичне цеви  17 02 03 

Пластични отпад балиран  02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 



Пластични прозори  17 02 03 

Пластични резервоари  15 01 02, 19 12 04 

Пластични резервоари – 
запрљани 

15 01 02, 15 01 10* 

Пластични резервоари и 
амбалажа за пестициде 

15 01 10* 

Платно  04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

Пливајућа пена из производње 
бакра (термометалургија) 

10 06 02 

Пливајућа пена из производње 
сребра (термометалургија) 

10 07 02 

Плинске боце  16 05 04*, 16 05 05 

Плочице (подне) – камене   10 12 08, 17 01 03, 17 01 06*, 19 12 09 

Плочице (подне) – керамичке  10 12 08, 17 01 03, 17 01 06*, 19 12 09 

Плута  03 01 01, 17 02 01, 20 01 38 

Поливинил‐алкохол  16 05 06*, 16 05 08* 

Поливинил‐ацетат  08 04 09*, 20 01 27* 

Поливинил‐хлорид  07 02 13, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 

Полиестер  04 02 21, 04 02 22, 19 12 08, 20 01 11 

Полиестерске смоле  07 02 13 

Полиетилен  02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03,  
17 02 04*, 19 12 04, 20 01 39 

Полиетилен високе густине  02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 

Полиетилен ниске густине  02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 

Полиетиленске плоче  02 01 04, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 

Полимери – синтетички  04 02 21, 07 02 13 

Полипропилен  02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03,  
17 02 04*, 19 12 04, 20 01 39 

Полипропиленска фолија  02 01 04, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 

Полисилоксани (силикони)  07 02 16* 

Полистирен  02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03,  
17 02 04*, 19 12 04, 20 01 39 

Полиуретан  02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03,  
17 02 04*, 19 12 04, 20 01 39 

Полиуретанска смола  07 02 13 

Пољопривредна фолија  15 01 02 

Пољопривредне машине  16 01 04*, 16 01 06, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16 

Порцелан  10 12 08, 17 01 03 

Потрошни алати за брушење  12 01 20*, 12 01 21 

Прагови – железнички (дрвени)  17 02 01, 17 02 04* 

Празна амбалажа од аеросола  15 01 04, 15 01 10* 

Празни искоришћени резервоари  15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,  
15 01 10* 

Прах од обраде камена  01 04 07*, 01 04 13 

Прахови – боја  08 01 12, 08 02 01, 20 01 28 

Прашина – азбестна  06 13 04*, 10 13 09* 

Прашина – димни гасови  10 01 04*, 10 03 19*, 10 03 20, 10 04 04*, 10 05 03*,  
10 06 03*, 10 08 15*, 10 08 16, 10 09 09*, 10 09 10,  
10 10 09*, 10 10 10, 10 12 03  



Прашина – млевење  01 03 08, 01 04 10, 10 03 21*, 10 03 22, 12 01 02, 12 01 04 

Прашина – обрада брусним 
папиром 

03 01 04*, 03 01 05, 12 01 02, 12 01 04  

Прашина – пећ (ливница)  10 01 01, 10 01 04*, 10 01 14*, 10 01 15, 19 01 15*, 19 01 16 

Прашина из димних гасова  10 01 04*, 10 03 19*, 10 03 20, 10 04 04*, 10 05 03*,  
10 06 03*, 10 08 15*, 10 08 16, 10 09 09*, 10 09 10,  
10 10 09*, 10 10 10, 10 12 03 

Прашина из пећи (ливница)  10 01 04*, 10 03 19*, 10 03 20, 10 04 04*, 10 05 03*,  
10 06 03*, 10 08 15*, 10 08 16, 10 09 09*, 1009 10,  
10 10 09*, 10 10 10, 10 12 03 

Прашина из цементних пећи  10 13 06 

Прашина од резања камена  01 04 07*, 01 04 13 

Прашина племенитих метала  10 07 04 

Преграде (металне) – заштита  17 04 07, 19 12 02 

Премази – боја (ПВЦ)  08 01 11*, 08 01 17*, 20 01 27* 

Премази боје – ПВЦ  08 01 11*, 08 01 17*, 20 01 27* 

Прерађена текстилна влакна – 
синтетичка 

04 02 22, 19 12 08, 20 01 11 

Пријањајућа фолија  07 02 13, 15 01 02, 20 01 39 

Примарни муљ  19 08 05, 19 08 11*, 19 08 12 

Прозори (метални)  17 04 02, 17 04 07 

Производи и шампони за косу  16 03 06, 20 01 30 

Производи од стаклених влакана 
ојачани смолом 

10 11 03, 16 01 20, 17 02 02, 17 02 04* 

Процедне воде са одлагалишта 
отпада 

19 07 02*, 19 07 03 

Прскање бојом – разређивач  14 06 05* 

PTFE  07 02 13, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 

PCB‐и  13 01 01*, 13 03 01*, 16 01 09*, 16 02 09*, 16 02 10*,  
17 09 02* 

Р 

Радио апарати  16 02 14 

Разређивач – за боје  14 06 03* 

Разређивач боје  14 06 03* 

Растварачи – нехлорисани 
(мешани) 

14 06 03* 

Растварачи – хлорисани (мешани)  14 06 02* 

Растварачи и разређивачи 
(мешани) 

14 06 02*, 14 06 03* 

Расхладна вода (која не садржи 
уље) 

10 01 26, 10 03 28, 10 04 10, 10 06 10, 10 07 08, 10 08 20 

Расхладна вода (која садржи уље)  10 02 11*, 10 03 27*, 10 04 09*, 10 05 08*, 10 06 09*,  
10 07 07*, 10 08 19* 

Расхладна средства ‐ ХЦФЦ  14 06 01*, 16 02 11*, 20 01 23* 

Рачунари  16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16 

Рачунарски ЦД дискови  20 01 39 

Резервоари и амбалажа – дрвени 
(запрљани опасним материјама) 

15 01 10* 



Резервоари и амбалажа – 
пестициди (метални) 

02 01 08*, 02 01 09, 15 01 04, 15 01 10* 

Резервоари и амбалажа – 
пестициди (пластични) 

02 01 08*, 02 01 09, 15 01 02, 15 01 10* 

Резервоари и амбалажа – 
пластични 

01 03 04*, 15 01 02 

Резервоари и амбалажа – 
пластични (запрљани опасним 
материјама) 

15 01 10* 

Резервоари и амбалажа – 
стаклени 

10 11 12, 15 01 07, 20 01 02 

Резервоари и амбалажа – 
стаклени (запрљани) 

10 11 12, 15 01 10*, 20 01 02 

Резервоари и амбалажа– аеросол 
празни 

15 01 04, 15 01 10* 

Резервоари и амбалажа– дрвени  15 01 03 

Резервоари и амбалажа за 
пестициде – метални 

15 01 10* 

Резервоари и амбалажа за 
пестициде – пластични 

15 01 10* 

Резервоари и амбалажа‐ 
картонски 

15 01 01 

Резервоари и амбалажа– метални 
(запрљани, коришћени) 

15 01 04, 15 01 10* 

Резервоари и амбалажа– папирни  15 01 01 

Резервоари и амбалажа– папирни 
(запрљани опасним материјама) 

15 01 10* 

Рендгенска опрема  16 02 13*, 16 02 14 

Риба  02 01 02, 02 02 02, 02 02 03, 20 01 08 

Риба – отпад од прераде  02 01 02, 02 02 02, 02 02 03, 20 01 08 

Рукавице – пластичне  20 01 39 

С 

Сандуци – дрвени  15 01 03 

Сандуци – пластични  15 01 02 

Сапун  16 03 05* 

Секундарни муљ  19 08 05, 19 08 11*, 19 08 12, 19 08 13*, 19 08 14 

Сигурносне препреке (металне)  17 04 07, 19 12 02 

Сијалице (нефлуоресцентне)  16 02 14, 20 01 36 

Сијалице (флуоресцентне)  20 01 21* 

Сирћетна киселина  07 01 01*, 11 01 05*, 11 01 06*, 20 01 14* 

Слама  02 01 06 

Слој земље испод површинског 
слоја 

17 05 03*, 17 05 04, 20 02 02 

Смола  17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03* 

Смола – акрилни полимер  07 02 13 

Смола – епокси  08 04 09*, 08 04 10, 08 04 11*, 08 04 12 

Смола – од засићеног полиестера  07 02 13 

Смола – од винил‐ацетата  07 02 13 



Смола – од полимера стирена  07 02 13 

Смола – полиестерске  07 02 13 

Смола – полиуретанска  07 02 13 

Смола из јонских измењивача  11 01 16*, 19 08 06*, 19 09 05 

Смола од винил‐хлорида  07 02 13, 17 02 03, 19 12 04 

Средства за бојење  04 02 16*, 04 02 17 

Средства за ватромет – 
пиротехника  

16 04 02* 

Средства за заштиту дрвета – 
органо‐метална 

03 02 03* 

Средства за конзервисање  02 03 02, 02 06 02 

Средства за полирање (аеросол)  15 01 04, 15 01 10* 

Средства за прање  20 01 29*, 20 01 30 

Средства за чишћење ‐ кисела  11 01 05* 

Средство за уклањање боја  08 01 21* 

Средство за уклањање лакова  08 01 21* 

Стакласти емајли  10 11 12, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02 

Стаклена роба – запрљана  10 11 11*, 10 11 13*, 17 02 04* 

Стаклене посуде  10 11 12, 15 01 07, 20 01 02 

Стаклене флаше  10 11 12, 15 01 07, 20 01 02 

Стаклени резервоари и амбалажа  10 11 12, 15 01 07, 20 01 02 

Стаклени резервоари и амбалажа 
– запрљани опасним материјама 

15 01 10* 

Стаклено влакно  10 11 03, 16 01 20, 17 02 02, 17 02 04*, 20 01 02 

Стакло  10 11 03, 10 11 11*, 10 11 12, 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02, 
17 02 04*, 19 12 05, 20 01 02 

Стакло – лом  19 12 05 

Стакло – у праху  10 11 11* 

Старе тканине  04 02 22, 19 12 08 

Стврднута средства за заптивање  08 04 10, 20 01 28 

Стврднути лепкови  08 04 10, 20 01 28 

Стирен  16 03 05* 

Столице – дрвене  03 01 05, 17 02 01, 19 12 07, 20 03 07 

Столице – металне  17 04 07, 20 01 40, 20 03 07 

Столице – пластичне  17 02 03, 20 01 39, 20 03 07 

Струготина  03 01 04*, 03 01 05 

Струготина – запрљана  03 01 04*, 03 01 05 

Струготина – од дрвета  03 01 04*, 03 01 05 

Струготина и уље (мешано)  15 02 02* 

Струготина која садржи гвожђе  12 01 01, 17 04 05, 17 04 09*, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40 

Сулфиди  01 03 04*, 06 06 02*, 06 06 03 

Сумпор  05 01 16, 05 07 02 

Сумпорна киселина  06 01 01*, 10 01 09*, 20 01 14* 

Сурфактант ‐ етоксилирани алкил  20 01 29*, 20 01 30 

Т 

Талози у циклонима  19 02 03, 19 02 04* 

Тампони  18 01 03*, 18 01 04 

Тастатуре рачунара  16 02 14, 16 02 16 



Текстил  04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 10,  
20 01 11 

Текстил – отпад од завршне 
обраде 

04 01 09, 04 02 14*, 04 02 15 

Текстилна влакна (непрерађена) – 
мешана 

04 02 21 

Текстилна влакна (прерађена) – 
биљна 

04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

Текстилна влакна (прерађена) – 
животињска 

04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

Текстилна влакна (прерађена) – 
мешана 

04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

Текстилна влакна (прерађена) – 
синтетичка 

04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

Телевизијске катодне цеви 
(отпадне) 

16 02 15* 

Телевизијски апарати  16 02 13*, 16 02 14 

Телефони  16 02 14 

Теписи  04 02 22, 19 12 08, 20 01 11 

Терпентин  14 06 03* 

Тетрахлороугљоводоници  07 01 03*, 07 02 03*, 07 03 03*, 07 05 03*, 07 06 03*,  
07 07 03* 

Течни отпад из производње 
хемикалија 

07 01 01*, 07 01 03*, 07 01 04*, 07 02 01*, 07 02 03*,  
07 02 04*, 07 03 01*, 07 03 03*, 07 03 04*, 07 04 01*,  
07 04 03*, 07 04 04*, 07 05 01*, 07 05 03*, 07 05 04*,  
07 06 01*, 07 06 03*, 07 06 04*, 07 07 01*, 07 07 03*,  
07 07 04* 

Течност за кочнице  16 01 13* 

Тканине  04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

Тканине – вунене  04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

Тканине – памучне  04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11 

Тканине (науљене)  15 02 02* 

Толуен  14 06 03*, 16 05 06*, 16 05 08* 

Топови  16 04 01* 

Трава  20 02 01 

Трансформатори (без ПЦБ или 
ПЦТ) 

16 02 13*, 16 02 14 

Трансформатори (с ПЦБ или ПЦТ)  16 02 09* 

Трансформатори са системом за 
хлађење уља 

16 02 13* 

Тресет  10 01 03 

Трихлороетан  14 06 02* 

Трихлороетилен  14 06 02* 

Трихлоротрифлуороетилен  14 06 01* 

У 

Угаљ  06 07 02*, 06 13 02*, 06 13 03, 10 03 18, 10 08 13, 16 11 01*, 
16 11 02, 19 09 04 

Угаљ – активни  06 07 02*, 06 13 02*, 19 01 10*, 19 09 04 



Угаљ (активни) – запрљан  06 07 02*, 06 13 02*, 19 01 10*, 19 09 04 

Угљена влакна  04 02 21, 04 02 22 

Угљени катрани  17 03 01*, 17 03 03*, 17 04 10* 

Угљени филтри  19 09 04 

Угљеник  01 01 02 

Угљено црнило  06 13 03 

Угљоводоници – алифатични  16 03 05*, 16 03 06 

Угљоводоници – расхладна 
средства 

14 06 01*, 16 02 11*, 20 01 23* 

Улошци за пелене  18 01 03*, 18 01 04 

Уља (за резање) у води  12 01 08*, 12 01 09* 

Уља и апсорбенти  15 02 02* 

Уље – биљно  02 03 04, 19 08 09*, 20 01 25 

Уље – гориво  13 07 01* 

Уље – дисперзно  08 03 19* 

Уље – за аутомеханику  13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08* 

Уље – за зупчанике  13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08* 

Уље – за зупчанике (нехлорисано)  13 02 05* 

Уље – за кување  19 08 09*, 20 01 25 

Уље – за машине 
(нехалогеновано) 

12 01 07* 

Уље – за машине (синтетичко)  12 01 10* 

Уље – за машине (халогеновано)  12 01 06* 

Уље – за подмазивање  13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08* 

Уље – за подмазивање 
(нехлорисано) 

13 02 05* 

Уље – за подмазивање 
(хлорисано) 

13 02 04* 

Уље – за пренос топлине 
(минерално) 

13 03 06*, 13 03 07* 

Уље – за резање  12 01 08*, 12 01 09* 

Уље – запрљано  12 01 06*, 12 01 07*, 13 01 01* 

Уље – из вуне   04 02 10 

Уље – изолационо (минерално)  13 03 06*, 13 03 07* 

Уље – изолационо (синтетичко)  13 03 08*, 13 03 09* 

Уље – изолационо које садржи 
PCB или PCT 

13 03 01* 

Уље – лако гориво  13 07 01* 

Уље – мешано  13 01 13*, 13 02 08*, 13 03 10*, 13 07 03* 

Уље – минерално  12 01 06*, 12 01 07*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 02 04*,  
13 02 05*, 13 03 06*, 13 03 07* 

Уље – моторно  13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08* 

Уље – моторно (нехлорисано)  13 02 05* 

Уље – моторно (хлорисано)  13 02 04* 

Уље – отпад од крекинга 
киселином 

05 01 12* 

Уље – с дна бродова  13 04 01*, 13 04 02*, 13 04 03* 

Уље – тешко гориво  13 07 01* 

Уље – хидрауличко  13 01 01*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*,  



13 01 13* 

Уље – хидрауличко (које садржи 
PCB‐е) 

13 01 01* 

Уље – хидрауличко (нехлорисано)  13 01 10* 

Уље – хидрауличко (хлорисано)  13 01 09* 

Уље за кување  20 01 25, 20 01 26* 

Уље за моторе  13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08* 

Уље за моторе – нехлорисано  13 01 10* 

Уље за моторе – хлорисано  13 02 04* 

Уље и вода  13 04 01*, 13 04 02*, 13 04 03*, 13 05 06*, 13 05 07*,  
16 07 08* 

Уље и песак (мешано)  15 02 02* 

Уљне емулзије – нехлорисане   12 01 09*, 13 01 05*, 13 08 02* 

Уређаји за визуелно приказивање  16 02 15* 

Усеви, отпад од усева  02 01 03 

Усисивачи  16 02 14 

Ф 

Фармацеутски отпад  07 05 01*, 07 05 03*, 07 05 04*, 07 05 07*, 07 05 08*,  
07 05 09*, 07 05 10*, 07 05 11*, 07 05 12, 07 05 13*,  
07 05 14, 18 01 08*, 18 01 09, 18 02 07*, 18 02 08, 20 01 31*, 
20 01 32 

Фармацеутски производи  18 01 08*, 18 01 09, 18 02 07*, 18 02 08, 20 01 31*, 20 01 32 

Фекалије – животињске  02 01 06, 18 02 02*, 18 02 03, 20 02 01  

Фиберглас  10 11 03, 16 01 20, 17 02 02, 17 02 04*, 20 01 02 

Фиксир – фотографски  09 01 04*, 09 01 05* 

Филтер папир – запрљан  15 02 02*, 15 02 03 

Филтери – запрљани  15 02 02*, 15 02 03 

Филтери – кабина за прскање  15 02 02*, 15 02 03 

Филтери – угљени  19 09 04 

Филтери за уље  16 01 07* 

Филтери за уље – здробљени, 
искоришћени 

16 01 07* 

Филтерска погача  07 01 09*, 07 01 10*, 07 02 09*, 07 02 10*, 07 03 09*,  
07 03 10*, 07 04 09*, 07 04 10*, 07 05 09*, 07 05 10*,  
07 06 09*, 07 06 10*, 07 07 09*, 07 07 10*, 10 02 13*,  
10 02 14, 10 02 15, 10 03 25*, 10 03 26, 10 04 07*, 10 05 06*, 
10 06 07*, 10 07 05, 10 08 17*, 10 08 18, 10 11 17*, 10 11 18, 
10 12 05, 10 13 07, 11 01 09*, 11 01 10, 19 01 05* 

Филтерска погача – дехидрисана   07 01 09*, 07 01 10*, 07 02 09*, 07 02 10*, 07 03 09*,  
07 03 10*, 07 04 09*, 07 04 10*, 07 05 09*, 07 05 10*,  
07 06 09*, 07 06 10*, 07 07 09*, 07 07 10*, 10 02 13*,  
10 02 14, 10 02 15, 10 03 25*, 10 03 26, 10 04 07*, 10 05 06*, 
10 06 07*, 10 07 05, 10 08 17*, 10 08 18, 10 11 17*, 10 11 18, 
10 12 05, 10 13 07, 11 01 09*, 11 01 10, 19 01 05* 

Филтерска погача – фенолна  07 01 09*, 07 01 10*, 07 02 09*, 07 02 10*, 07 03 09*,  
07 03 10*, 07 04 09*, 07 04 10*, 07 05 09*, 07 05 10*,  
07 06 09*, 07 06 10*, 07 07 09*, 07 07 10*, 10 02 13*,  
10 03 25*, 10 04 07*, 10 05 06*, 10 06 07*, 10 08 17*,  
10 11 17*, 11 01 09* 



Филтерска погача из производње 
титана 

06 11 01 

Филтерски материјали  15 02 02*, 15 02 03 

Флаше – пластичне  15 01 02, 20 01 39 

Флаше – стаклене  10 11 12, 15 01 07, 20 01 02 

Флуоресцентне цеви  20 01 21* 

Флуоресцентне цеви –  
сломљене 

20 01 21* 

Флуоридна киселина  06 01 03*, 20 01 14* 

Фолија ‐ алуминијумска  15 01 04, 19 12 03, 20 01 40 

Фолија – пластична  07 02 13, 15 01 02, 20 01 39 

Формалдехид  16 03 05*, 16 05 06* 

Фосфораста киселина  06 01 04* 

Фосфорна киселина  06 01 04* 

Фотографске хемикалије  09 01 01*, 09 01 02*, 09 01 03*, 09 01 04*, 09 01 05*,  
09 01 06*, 09 01 13*, 20 01 17* 

Фотографски папир  09 01 07, 09 01 08 

Фотографски развијачи  09 01 03* 

Фрижидери  16 02 11*, 16 02 14, 20 01 23*, 20 01 36 

Фрижидери – електрични 
(апсорпциони) 

16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 20 01 23*, 20 01 36 

Фрижидери – компресорски  16 02 11*, 16 02 13*, 20 01 23*, 20 01 35* 

Фунгициди  02 01 08*, 03 02 01*, 03 02 02*, 06 13 01*, 20 01 19* 

Х 

Халид (метал) – лампе  16 02 13* 

Халогенована органска средства  07 01 03*, 07 01 07*, 07 01 09*, 07 02 03*, 07 02 07*,  
07 02 09*, 07 03 03*, 07 03 07*, 07 03 09*,07 04 03*,  
07 04 07*, 07 04 09*, 07 05 03*, 07 05 07*, 07 05 09*,  
07 06 03*, 07 06 07*, 07 06 09*,07 07 03*, 07 07 07*,  
07 07 09*, 14 06 02*, 14 06 04* 

Халогеновани лепкови  08 04 09*, 08 04 11* 

Халони  14 06 01*, 14 06 02* 

Хемикалије – лабораторијске   16 05 06* 

Хербициди  02 01 08*, 06 13 01*, 20 01 19* 

Хидроксиди  06 02 01*, 06 02 03*, 06 02 04* 

Хлеб  02 06 01 

Хлор  16 05 04*, 16 05 06*, 16 05 07* 

Хлорати  09 01 05*, 16 09 04*, 20 01 29* 

Хлоровани диоксини  19 01 05*, 19 01 13*, 19 01 15* 

Хлоровани растварачи (мешани)  07 01 03*, 07 02 03*, 07 03 03*, 07 04 03*, 07 05 03*,  
07 06 03*, 07 07 03*, 14 06 02*, 20 01 13* 

Хлороводонична киселина  06 01 02*, 20 01 14* 

Хлорометани  16 05 04*, 16 05 06*, 16 05 08* 

Хлорофлуороугљоводоници  14 06 01*, 16 02 11*, 20 01 23* 

Хлороформ  16 05 06*, 16 05 08* 

Хлорсилани  06 08 02* 

Храна – домаћа  20 01 08 

Храна – отпад из ресторана  20 01 08 



Хром  06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 05*, 12 01 03, 12 01 04, 16 01 18, 
17 04 07, 19 12 03, 20 01 40 

Хромати  16 09 02* 

Хромна киселина  11 01 05*, 11 01 06*, 20 01 14* 

Ц 

ЦД дискови за рачунаре  20 01 39 

Цеви – живине паре  20 01 21* 

Цеви – натријумске  16 02 13* 

Цеви – расветне  20 01 21* 

Цеви – флуоресцентне  20 01 21* 

Цеви – флуоресцентне 
(здробљене) 

20 01 21* 

Цеви (оловне)  17 04 03, 19 12 03, 20 01 40 

Цеви за дренажу од глине или 
теракоте 

17 01 03 

Целофан – суви  07 02 13, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 

Целулоза  03 03 07, 03 03 10 

Целулоза – бељена  03 03 07, 03 03 10 

Цемент  10 13 04, 10 13 11 

Цемент – азбест  10 13 09*, 17 06 05* 

Цементна каша  10 13 14 

Цементни производи  10 13 11, 17 01 01 

Цементни/бетонски муљ  10 13 14 

Цигла  10 12 08, 17 01 02, 17 01 06*, 17 01 07 

Цијаниди  06 03 11*, 11 03 01* 

Цинк – отпадни  11 05 01, 12 01 03, 12 01 04, 17 04 04, 19 12 03, 20 01 40 

Цирконијум  16 08 03 

Црвени муљ (глиница)  01 03 09 

Цреп (кровни)  10 12 08, 17 01 03, 17 01 06*, 19 12 09 

Ч 

Чађ  06 13 05* 

Чај  02 03 04 

Чамци  16 01 04*, 16 01 06 

Челик  02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05,  
17 04 09*, 19 01 02, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40 

Челик – отпадни  02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05,  
17 04 09*, 19 01 02, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40 

Челик (из армираног бетона)  17 04 05, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40 

Челична бурад  15 01 04, 15 01 10* 

Челична вуна  17 04 05, 17 04 09*, 19 12 02, 20 01 40 

Челичне конзерве  15 01 04 

Челичне облоге  02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05,  
17 04 09*, 19 01 02, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40 

Челичне цеви  17 04 05, 17 04 09*, 20 01 40 

Честице из димних гасова 
аутомобила 

16 01 21*, 16 01 22 

Чоколада – отпаци   02 06 01, 20 01 08 



Ш 

Шампони и остали производи за 
косу који не садрже опасне 
материје 

20 01 30 

Шљака  10 01 01, 10 01 14*, 10 01 15 

Шљака – алуминијумска  10 03 04*, 10 03 08* 

Шљака – алуминијумска 
(термометалургија) 

10 03 09*, 10 03 15*, 10 03 16 

Шљака – магнезијумова  10 08 10*, 10 08 11 

Шљака – оловна 
(термометалургија) 

10 04 02* 

Шљака – сребрна 
(термометалургија) 

10 07 02 

Шљака – цинка 
(термометалургија) 

10 05 10*, 10 05 11 

Шљака из високе пећи  10 02 01, 10 02 02, 10 09 03, 10 10 03 

Шљака из ливничких пећи  06 09 02, 10 01 01, 10 01 14*, 10 01 15, 10 02 01, 10 02 02, 
10 03 04*, 10 03 08*, 10 03 29*, 10 0330, 10 04 01*,  
10 05 01, 10 06 01, 10 07 01, 10 08 09, 10 09 03, 10 10 03,  
19 01 12 

Шљака из производње гвожђа и 
челика 

10 02 01, 10 02 02 

Шљака из производње сребра 
(термометалургија) 

10 07 02 

Шљака из производње цинка 
(термометалургија) 

10 05 10*, 10 05 11 

Шљака која садржи фосфор  06 09 02 

Шљака од производње олова 
(термометалургија) 

10 04 02* 

Шљунак  01 04 08, 17 01 06*, 17 01 07 

Шприцеви  18 01 01, 18 02 01 

Штампане плочице с кабловима  16 02 15*, 16 02 16 

Штеточине – лешеви   18 02 02*, 18 02 03 

Шут  17 01 07 

Шут – запрљани  17 09 03*, 17 09 04 

 


