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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 08* опасан Агрохемијски отпад који садржи опасне супстанце 

 

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 04* опасан 
Пиљевина, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који 

садржи опасне супстанце 

03 02 отпад од заштите дрвета 

03 02 01* опасан Нехалогенована органска заштитна средства за дрва 

03 02 02* опасан Органохлорна заштитна средства за дрво 

03 02 03* опасан Органометална заштитна средства за дрво 

03 02 04* опасан Неорганска заштитна средства за дрво 

03 02 05* опасан Друга заштитна средства која садрже опасне супстанце 

 

04 
ОТПАЦИ ИЗ ТЕКСТИЛНЕ, КРЗНАРСКЕ И КОЖАРСКЕ 

ИНДУСТРИЈЕ 

04 02 отпади из текстилне индустрије 

04 02 14* опасан Отпади из завршне обраде који садрже органске раствараче 

04 02 16* опасан Боје и пигменти који садрже опасне супстанце 

 

05 
ОТПАДИ ОД РАФИНИСАЊА НАФТЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊА 

ПРИРОДНОГ ГАСА И ПИРОЛИТИЧКОГ ТРЕТМАНА УЉА 

05 01 отпади од рафинације нафте 

05 01 02* опасан Муљеви од десалинације 

05 01 03* опасан Муљеви са дна резервоара 

05 01 04* опасан Кисело-базни муљеви 

05 01 06* опасан Зауљени муљеви од поступака одржавања погона и опреме 

05 01 07* опасан Кисели катран 

05 01 08* опасан Остали катран  

05 01 11* опасан Отпади од пречишћавања горива базама 

05 01 12* опасан Уља која садрже киселине 
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05 01 15* опасан Утрошене филтерске глине 

05 06 отпади од пиролитичког третмана уља 

05 06 01* опасан Кисели катран 

05 06 03* опасан Остали катран 

05 07 отпади од пречишћавања природног гаса и транспорта 

05 07 01* опасан Отпади који садрже живу 

 

06 ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА 

06 01 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе киселине 

06 01 01* опасан Сумпорна и сумпораста киселина 

06 01 02* опасан Хлороводична киселина 

06 01 03* опасан Флуороводонична киселина 

06 01 04* опасан Фосфорна и фосфораста киселина 

06 01 05* опасан Азотна и азотаста киселина 

06 01 06* опасан Остале киселине 

06 02 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе базе 

06 02 01* опасан Калцијум хидроксид 

06 02 03* опасан Амонијум хидроксид 

06 02 04* опасан Натријум хидроксид и калијум хидроксид 

06 02 05* опасан Остале базе 

06 03 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе соли и 

раствора соли и оксида метала 

06 03 11* опасан Чврсте соли и раствори који садрже цијаниде 

06 03 13* опасан Чврсте соли и раствори које садрже тешке метале 

06 03 15* опасан Оксиди метала који садрже тешке метале 

06 04 отпади који садрже метале који нису наведени у 06 03 

02 04 03* опасан Отпади који садрже арсен 

02 04 04* опасан Отпади који садрже живу 

02 04 05* опасан Отпади који садрже остале тешке метале 

06 06 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

хемикалија које садрже сумпор, хемиских процеса са сумпором и 

процеса одсумпорављања 

06 06 02* опасан Отпади који садрже опасне сулфиде 

06 07 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе халогена и 

хемијских процеса са халогенима 

06 07 01* опасан Отпади који садрже азбест од електролизе 

06 07 02* опасан Активни угаљ од производње хлора 

06 07 03* опасан Муљ баријум сулфата који садржи живу 

06 07 04* опасан Раствори и киселине, нпр. киселине из контактног процеса 
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06 08 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

силицијума и деривата силицијума 
06 08 02* опасан Отпади од опасних материја које садрже силицијум 

06 09 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

хемикалија које садрже фосфор и хемијских процеса са применом 

фосфора 

06 09 03* опасан 
Отпади од реакција са калцијумом који садржи или су 

контаминирани опасним супстанцама 

06 10 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

хемикалија које садрже азот, хемијских процеса са азотом и 

производње ђубрива 

06 10 02* опасан Отпади који садрже опасне супстанце 

06 13 
отпади од неорганских хемијских процеса који нису другачије 

специфицирани 

06 13 01* опасан 
Неоргански пестициди, средства за заштиту дрвета и други 

биоциди 

06 13 02* опасан Потрошени активни угаљ осим 06 07 02 

06 13 04* опасан Отпади од обраде азбеста 

06 13 05* опасан Чађ 

 

07 ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА 

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

органских хемикалија 

07 01 01* опасан Течности за прање на бази воде и матичне течности 

07 01 03* опасан 
Органски халогеновани растварачи, течности за прање и 

матичне течности 

07 01 04* опасан 
Остали органски растварачи, течности за прање и матичне 

течности 

07 01 07* опасан Халогеновани талози и остаци од реакција 

07 01 08* опасан Остали талози и остаци од реакција 

07 01 09* опасан 
Халогеновани филтер-колачи(погаче), потрошени 

апсорбенти 

07 01 10* опасан Остали филтери-колачи(погаче), потрошени апсорбенти  

07 02 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, 

синтетичке гуме и синтетичких влакана 

07 02 01* опасан Течности за прање на бази воде и матичне течности 

07 02 03* опасан 
Оргтански халогеновани растварачи, течности за прање и 

матичне течности 

07 02 04* опасан 
Остали органски растварачи, течности за прање и матичне 

течности  

07 02 07* опасан Халогеновани талози и остаци од реакција 

07 02 08* опасан Остали талози и остаци од реакција 

07 02 09* опасан 
Халогеновани филтери-колачи(погаче), потрошени 

апсорбенти 
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07 02 10* опасан Остали филтери-колачи(погаче), потрошени апсорбенти 

07 02 14* опасан Отпади од адитива који садрже опасне супстанце 

07 02 16* опасан Отпади од опасних материја које садрже силиконе 

07 03 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских 

боја и пигмената(осим 06 11) 

07 03 01* опасан Течности за прање на бази воде и матичне течности 

07 03 03* опасан 
Органски халогеновани растварачи, течности за прање и 

матичне течности 

07 03 04* опасан 
Остали органски растварачи, течности за прање и матичне 

течности 

07 03 07* опасан Халогеновани талози и остаци од реакција 

07 03 08* опасан Остали талози и остаци од реакција 

07 03 09* опасан 
Халогеновани филтер-колачи(погаче), потрошени 

апсорбенти 

07 03 10* опасан Остали филтери-колачи(погаче), потрошени апсорбенти  

07 04 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских 

пестицида(осим 02 01 08 и 02 01 09), средства за заштиту дрвета 

(осим 03 02) и других биоцида 

07 04 01* опасан Течности за прање на бази воде и матичне течности 

07 04 03* опасан 
Оргтански халогеновани растварачи, течности за прање и 

матичне течности 

07 04 04* опасан 
Остали органски растварачи, течности за прање и матичне 

течности  

07 04 07* опасан Халогеновани талози и остаци од реакција 

07 04 08* опасан Остали талози и остаци од реакција 

07 04 09* опасан 
Халогеновани филтери-колачи(погаче), потрошени 

апсорбенти 

07 04 10* опасан Остали филтери-колачи(погаче), потрошени апсорбенти 

07 04 13* опасан Чврсти отпад који садржи опасне супстанце  

07 05 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

фармацеутских препарата 

07 05 01* опасан Течности за прање на бази воде и матичне течности 

07 05 03* опасан 
Органски халогеновани растварачи, течности за прање и 

матичне течности 

07 05 04* опасан 
Остали органски растварачи, течности за прање и матичне 

течности 

07 05 07* опасан Халогеновани талози и остаци од реакција 

07 05 08* опасан Остали талози и остаци од реакција 

07 05 09* опасан 
Халогеновани филтер-колачи(погаче), потрошени 

апсорбенти 

07 05 10* опасан Остали филтери-колачи(погаче), потрошени апсорбенти  
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07 05 13* опасан Чрсти отпади који садрже опасне супстанце 

07 06 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе масти, 

масноћа, сапуна, детерџената, дезинфекционих и козметичких 

средстава 

07 06 01* опасан Течности за прање на бази воде и матичне течности 

07 06 03* опасан 
Органски халогеновани растварачи, течности за прање и 

матичне течности 

07 06 04* опасан 
Остали органски растварачи, течности за прање и матичне 

течности 

07 06 07* опасан Халогеновани талози и остаци од реакција 

07 06 08* опасан Остали талози и остаци од реакција 

07 06 09* опасан 
Халогеновани филтер-колачи(погаче), потрошени 

апсорбенти 

07 06 10* опасан Остали филтери-колачи(погаче), потрошени апсорбенти 

07 07 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе финих 

хемикалија и хемијских производа који нису другачије специфицирани 

07 07 01* опасан Течности за прање на бази воде и матичне течности 

07 07 03* опасан 
Органски халогеновани растварачи, течности за прање и 

матичне течности 

07 07 04* опасан 
Остали органски растварачи, течности за прање и матичне 

течности 

07 07 07* опасан Халогеновани талози и остаци од реакција 

07 07 09* опасан 
Халогеновани филтер-колачи(погаче), потрошени 

апсорбенти 

07 07 10* опасан Остали филтери-колачи(погаче), потрошени апсорбенти 

 

08 
ОТПАДИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДЕВАЊА И 

УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА(БОЈЕ, ЛАКОВА И СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), 

ЛЕПКОВИ, ЗАПТИВАЧИ И ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ 

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

боја и лакова 

08 01 11* опасан 
Отпадна боја и лак који садрже органске раствараче или 

друге опасне супстанце 

08 01 13* опасан 
Муљеви од боје или лака који садрже органске раствараче 

или друге опасне супстанце 

08 01 15* опасан 
Муљеви на бази воде које садрже боју или лак на бази 

органских растварача или других опасних супстанци 

08 01 19* опасан 
Водене суспензије које садрже боју или лак на бази 

органских растварача или других опасних супстанци 

08 01 21* опасан Отпад од течности за уклањање боје или лака 

08 03 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе 

штампарског мастила 
08 03 12* опасан Отпадно мастило које садржи опасне супстанце 

08 03 14* опасан Муљеви од мастила које садржи опасне супстанце 

08 03 16* опасан Отпадни раствори за ецовање 
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08 03 17* опасан Отпадни тонер за штампање који садржи опасне супстанце 

08 03 19* опасан Диспергована уља 

08 04 
отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе лепкова и 

заптивача (укључујући и водоотпорне производе) 

08 04 09* опасан 
Отпадни лепкови и заптивачи који садрже органске 

раствараче или друге опасне супстанце 

08 04 11* опасан 
Муљеви од лепкова и заптивача који садрже органске 

раствараче или друге опасне супстанце 

08 04 13* опасан 

Муљеви на бази воде које садрже лепкове или заптиваче 

који садрже  органске раствараче или друге опасне 

супстанце 

08 04 15* опасан 

Течни отпад на бази воде који садржи лепкове или 

заптиваче који садрже органске раствараче или друге 

опасне супстанце   

08 04 17* опасан Уље од дестилације смоле 

 

10 ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА 

10 01 Отпади из енергана и других постројења за сагоревање 

10 01 04* опасан Летећи пепео од сагоревања нафте и прашина из котла 

10 01 09* опасан Сумпорна киселина  

10 01 13* опасан 
Летећи пепео од емулгованих угљоводоника употребљених 

као гориво 

10 01 14* опасан 
Шљака и прашина из котла из процеса спаљивања која 

садржи опасне супстанце 

10 01 16* опасан 
Летећи пепео из процеса спаљивања који садржи опасне 

супстанце 

10 01 18* опасан 
Отпади из пречишћавања гаса који садржи опасне 

супстанце 

10 02 отпади из индустрије гвожђа и челика 

10 02 07* опасан 
Чврсти отпад из процеса третмана гаса који садржи опасне 

супстанце 

10 02 11* опасан Зауљени отпад из третмана расхладне воде 

10 02 13* опасан 
Муљеви и филтер-колачи(погаче) из процеса третмана гаса 

који садрже опасне супстанце  

10 03 отпад из термичке металургије алуминијума  

10 03 04* опасан Шљаке из примарне производње  

10 03 08* опасан Слане шљаке из секундарне проиводње 

10 03 09* опасан Црна згура из секундарне производње  

10 03 17* опасан Отпади који садрже катран из анодног процеса 

10 03 23* опасан Чврсти отпад из третмана гаса који садржи опасне супст. 

10 03 25* опасан 
Муљеви и филтер-колачи(погаче) од третмана гаса који 

садрже опасне супстанце 

10 03 27* опасан Зауљени отпади из третмана расхладне течности 

10 03 29* опасан Отпади из третмана сланих шљака и црне згуре са опа.мат 
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10 04 отпади из термичке металургије олова 

10 04 01* опасан Шљака из примарне и секундарне производње 

10 04 02* опасан 
Згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне 

производње 

10 04 03* опасан Калцијум арсенат 

10 04 04* опасан Прашина димног гаса 

10 04 05* опасан Остале чврсте честице и прашина 

10 04 06* опасан Чврсти отпад из третмана гаса 

10 04 07* опасан Муљеви и филтери-колачи(погаче) из третмана гаса  

10 04 09* опасан Зауљени отпад из третмана расхладне воде 

10 05 отпад из термичке металургије цинка 

10 05 03* опасан Прашина димног гаса  

10 05 05* опасан Чврсти отпад из третмана гаса 

10 05 06* опасан Муљеви и филтери-колачи(погаче) из третмана гаса 

10 05 08* опасан Зауљени отпад из третмана расхладне течности 

10 05 10* опасан 
Згура и пливајућа пена/шљака која је запаљива или која у 

додиру са водом емитује запаљиве гасове у опасном кол. 

10 06 отпади из термичке металургије бакра 

10 06 03* опасан Прашина димног гаса 

10 06 06* опасан Чврсти отпад из третмана гаса 

10 06 07* опасан Муљеви и филтери-колачи(погаче) из третмана гаса  

10 06 09* опасан Зауљени отпад из третмана расхладне воде 

10 07 отпад из термичке металургије сребра, злата и платине 

10 07 07* опасан Зауљени отпад из третмана расхладне течности 

10 08 отпади из термичке металургије осталих обојених метала 

10 08 08* опасан Слана шљака из примарне и секундарне производње 

10 08 10* опасан 
Згура и пливајућа пена/шљака која је запаљива или у 

додиру са водом емитује запаљиве гасове 

10 08 12* опасан Отпад који садржи катран анодног процеса 

10 08 15* опасан Прашина димног гаса који садржи опасне супстанце 

10 08 17* опасан 
Муљеви и филтер-колачи(погаче) из третмана димног гаса 

који садрже опасне супстанце 

10 08 19* опасан Зауљени отпад из третмана расхладне течности  

10 09 отпади од ливења гвоздених одливака 

10 09 05* опасан 
Језгро и калупи за ливење који нису прошли процес 

изливања и који садрже опасне супстанце 

10 09 07* опасан 
Језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања 

и који садрже опасне супстанце 

10 09 09* опасан Прашина димног гаса који садржи опасне супстанце 

10 09 11* опасан Остале чврсте честице које садрже опасне супстанце 

10 09 13* опасан Отпадна везива која садрже опасне супстанце  

10 09 15* опасан 
Отпадни индикатор пукотина који садржи опасне 

супстанце 
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10 10 отпади од ливења одливака обојених метала 

10 10 05* опасан 
Језгра и калупи за ливење који нису прошли процес 

изливања и који садржи опасне супстанце 

10 10 07* опасан 
Језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања 

и који садрже опасне супстанце 

10 10 09* опасан Прашина димног гаса која садржи опасне супстанце 

10 10 11* опасан Остале чврсте честице који садрже опасне супстанце  

10 10 13* опасан Отпадна везива која садрже опасне супстанце 

10 10 15* опасан Отпадни индикатор пукотина који садржи опасне супст. 

10 11 отпади из производње стакла и производа од стакла 

10 11 09* опасан 
Отпадна припремна мешавина која се користи пре 

термичког третмана која садржи опасне супстанце 

10 11 11* опасан 
Отпадно стакло и стаклена прашина која садржи тешке 

метале (нпр. катодне цеви) 

10 11 13* опасан Муљ од полирања, млевења стакла која садржи опасне су. 

10 11 15* опасан 
Чврсти отпади из третмана димног гаса који садржи опасне 

супстанце 

10 11 17* опасан 
Муљеви и филтер колачи(погаче) из третмана димног гаса 

који садрже опасне супстанце 

10 11 19* опасан 
Чврсти отпади од третмана отпадних вода који садрже 

опасне супстанце 

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

производа за грађевину 

10 12 09* опасан Чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце 

10 12 11*        опасан Отпади из процеса глазирања који садржи тешке метале  

10 13 
отпади из производње цемента, креча и гипса и предмета и производа 

који се од њих производе 

10 13 09* опасан Отпади из производње азбест цемента који садрже азбест 

10 13 12* опасан 
Чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне 

супстанце 

 

11 
ОТПАДИ ИЗ ХЕМИЈСКОГ ТРЕТМАНА ПОВРШИНЕ И ЗАШТИТЕ 

МЕТАЛА И ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛА, ХИДРОМЕТАЛУРГИЈЕ 

ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА 

11 01 

отпади од хемијског третмана површине и заштите метала и других 

материјала(нпр. процеси галванизације, облагања цинком, чишћења 

киселином, радирањем, фосфатирањем, одмашћивање базама и 

анодизација) 

11 01 05* опасан Киселина за чишћење 

11 01 06* опасан Киселине које нису другачије специфицирани 

11 01 07* опасан Базе за чишћење 

11 01 08* опасан Муљеви од фосфатирања 

11 01 09* опасан Муљеви и филтери-колачи(погаче) које садрже опасне мат. 

11 01 11* опасан Течности за испирање на бази воде која садржи опасне мат.  

11 01 13* опасан Отпади од одмашћивања који садржи опасне супстанце 
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11 01 15* опасан 
Елуати и муљеви из мембранских или јоноизмењивачких 

система који садрже опасне супстанце 

11 01 16* опасан Засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле 

11 01 98* опасан Остали отпади који садрже опасме супстанце 

11 02 отпади из хидрометалуршких процеса обојених метала 

11 02 02* опасан Муљеви из хидрометалургије цинка 

11 02 05* опасан 
Отпади из хидрометалуршких процеса бакра који садржи 

опасне супстанце 

11 02 07* опасан Остали отпади који садрже опасне супстанце 

11 03 муљеви и чврсти отпад из процеса каљења 

11 03 01* опасан Отпади који садрже цијаниде 

11 03 02* опасан Остали отпади 

11 05 отпади из процеса вреле галванизације 

11 05 03* опасан Чврсти отпад из третмана гаса 

11 05 04* опасан Потрошена течност 

 

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 06* опасан 
Минерална машинска уља која садрже халогене (изузев 

емулзија и раствора) 

12 01 07* опасан 
Минерална машинска уља која не садрже халогене (изузев 

емулзије и раствора)  

12 01 08* опасан Машинска емулзија и растворе које садрже халогене 

12 01 09* опасан Машинска емулзије и раствори који не садрже халогене 

12 01 10* опасан Синтетичка машинска уља 

12 01 12* опасан Потрошени восак и масти 

12 01 14* опасан Машински муљеви који садрже опасне супстанце 

12 01 16* опасан Отпади од горивих материјала који садржи опасне супст. 

12 01 18* опасан 
Метални муљеви (од млевења, брушења и оштрења) који 

садржи уља 

12 01 19* опасан Одмах биоразградиво машинско уље 

12 01 20* опасан 
Потрошена тела за млевење и материјали за млевење који 

садрже опасне супстанце 

12 03 отпади из процеса одмашћивања водом и паром 

12 03 01* опасан Течности за прање на бази воде 

12 02 02* опасан Отпади од одмашћивања паром  
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13 
ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА  

(ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА) 

13 01 отпадна хидраулична уља 

13 01 01* опасан Хидраулична уља која садрже PCB 

13 01 04* опасан Хлороване емулзије 

13 01 05* опасан Нехлороване емулзије 

13 01 09* опасан Минерална хлорована хидраулична уља 

13 01 10* опасан Минерална нехлорована хидраулична уља 

13 01 11* опасан Синтетичка хидраулична уља 

13 01 12* опасан Одмах биоразградива хидраулична уља  

13 01 13* опасан Остала хидраулична уља 

13 02 отпадна моторна уља, уља за мењаче и подмазивање 

13 02 04* опасан 
Минерална хлорована моторна уља, уља за мењаче и 

подмазивање 

13 02 05* опасан 
Минерална нехлорована моторна уља, уља за мењаче и 

подмазивање 

13 02 06* опасан Синтетичка моторна уља, уља за мењаче и подмазивање 

13 02 07* опасан 
Одмах биоразградива моторна уља, уља за мењаче и 

подмазивање 

13 02 08* опасан Остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање 

13 03 отпадна уља за изолацију и пренос топлоте 

13 03 01* опасан Уља за изолацију и пренос топлоте која садржи PCB  

13 03 06* опасан 
Минерална хлорована уља за изолацију и пренос топлоте 

другачији од наведених у 13 03 01  

13 03 07* опасан Минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте 

13 03 08* опасан Синтетичка уља за изолацију и пренос топлоте 

13 03 09* опасан Одмах биоразградива уља за изолацију и пренос топлоте 

13 03 10* опасан Остала уља за изолацију и пренос топлоте 

13 04 бродска уља 

13 04 01* опасан Уља са дна бродова из речне пловидбе  

13 04 02* опасан Уља са дна бродова из канализације на пристаништу  

13 04 03* опасан Уља са дна бродова из остале врсте пловидбе 

13 05 садржај сепаратора уље/вода 

13 05 01* опасан Чврсте материје из песколова и сепаратора уље/вода  

13 05 02* опасан Муљеви из сепаратора уља/вода  

13 05 03* опасан Муљеви од хватача уља 

13 05 06* опасан Уља из сепаратора уља/воде 

13 05 07* опасан Зауљена вода из сепаратора уља/воде 

13 05 08* опасан Мешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уља/воде 

13 07 отпади од течних горива 

13 07 01* опасан Погонско гориво и дизел  

13 07 02* опасан Бензин   

13 07 03* опасан Остала горива (укључујући мешавине) 
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13 08 отпадна уља која нису другачије специфицирана 

13 08 01* опасан Муљеви или емулзије од десалинације  

13 08 02* опасан Остале емулзије   

13 08 99* опасан Отпади који нису другачије специфицирани 

 

14 
ОТПАДНИ ОРГАНСКИ РАСТВАРАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ХЛАЂЕЊЕ И 

ПОТИСНИ ГАСОВИ 

14 06 
Отпадни органски растварачи, средства за хлађење и потисни гасови на 

бази пене/аеросола 

14 06 01* опасан Хлорофлуороугљоводоници HCFC, HFC 

14 06 02* опасан Остали халогеновани растварачи и смеше растварача 

14 06 03* опасан Остали растварачи и смеше растварача 

14 06 04* опасан 
Муљеви или чврсти отпади који садрже халогеноване 

раствараче 

14 06 05* опасан Муљеви или чврсти отпади које садрже остале раствараче 

 

15 
ОТПАДИ 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 02 10* опасан 
Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је 

контаминирана опасним супстанцама 

15 02 11* опасан 

Метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни 

матрикс (нпр. азбест), укључујући и празне боце под 

притиском 

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

15 02 02* опасан 

Апсорбенти, филтерски материјал(укључујући филтере за 

уље који нису другачије специфицирани), крпе за брисање 

и заштитна одећа која је контаминирана опасним супстан. 

 

16 
ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У 

КАТАЛОГУ 

16 01 
отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући 

механизације) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од 

одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08) 

16 01 04* опасан Отпадна возила 

16 01 07* опасан Филтери за уље 

16 01 08* опасан Компоненте које садрже живу 

16 01 09* опасан Компоненте које садрже PCB 

16 01 10* опасан Експлозивне компоненте (нпр. ваздушни јастуци)  

16 01 11* опасан Кочионе облоге које садрже азбест 

16 01 13* опасан Кочионе течности 

16 01 14* опасан Антифриз који садржи опасне супстанце 

16 01 21* опасан 
Опасне компоненте другачије од наведених у (16 01 07 до 

16 01 11 и 16 01 13 и 16 01 14) 
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16 02 отпади од електричне и електронске опреме 

16 02 09* опасан Трансформатори и кондезатори који садрже PCB 

16 02 10* опасан 
Одбачена опрема која садржи или је контаминирана са 

PCB, другачији од оне наведене у 16 02 09  

16 02 11* опасан 
Одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике 

(HCFC, HFC) 

16 02 12* опасан Одбачена опрема која садржи слободан азбест 

16 02 13* опасан 
Одбачена опрема која садржи опасне компоненте другачија 

од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 12 

16 02 15* опасан Опасне компоненте уклоњене из одбачене опреме 

16 03 компоненте изван спецификације и некоришћени производи 

16 03 03* опасан Неоргански отпади који садрже опасне супстанце 

16 03 05* опасан Органски отпади који садрже опасне супстанце 

16 05 гасови у боцама под притиском и одбачене хемикалије 

16 05 04* опасан 
Гасови у боцама под притиском (укључујући халоне) који 

садрже опасне супстанце 

16 05 06* опасан 

Лабораторијске хемикалије које се састоје или садрже 

опасне супстанце, укључујући смеше лабораторијских 

хемикалија 

16 05 07* опасан 
Одбачена неорганска хемикалија која се састоји или садржи 

опасне супстанце 

16 05 08* опасан 
Одбачене органске хемикалије које се састоје или садрже 

опасне супстанце 

16 06 батерије и акумулатори 

16 06 01* опасан Оловне батерије 

16 06 02* опасан Батерије од никл-кадмијума  

16 06 03* опасан Батерије које садрже живу 

16 06 06* опасан Посебно скупљен електролит из батерија и акумулатора 

16 07 
отпади из резервоара за транспорт и складиштење и отпад од чишћења 

буради 

16 07 08* опасан Отпади који садрже уље 

16 07 09* опасан Отпади који садрже остале опасне супстанце  

16 08 истрошени катализатори 

16 08 02* опасан 
Истрошени катализатори који садрже опасне прелазне 

метале или опасна једињења прелазних метала  

16 08 05* опасан Истрошени катализатори који садрже фосфорну киселину 

16 08 06* опасан Истрошене течности употребљене као катализатори 

16 08 07* опасан Истрошени катализатори контаминирани опасним супстан. 

16 09 оксиданси 

16 09 01* опасан Перманганати (нпр. калијум перманганат) 

16 09 02* опасан 
Хромати (нпр. калијум хромат, калијум или натријум 

дихромат)  

16 09 03* опасан Пероксиди (нпр. водоник пероксид) 

16 09 04* опасан Оксиданти који нису другачије специфицирани 
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16 10 течни отпади на бази воде намењени третману ван места настајања 

16 10 01* опасан Течни отпади на бази воде који садрже опасне супстанце 

16 10 03* опасан Батерије које садрже живу 

16 11 отпадне облоге и ватростални материјал 

16 11 01* опасан 
Облоге на бази угљеника и ватростални материјали из 

металуршких процеса који садрже опасне материје 

16 11 03* опасан 
Остале облоге и ватростални материјали из металуршких 

процеса који садржи опасне материје 

16 11 05* опасан 
Облоге и ватростални материјали из неметалуршких 

процеса који садрже опасне супстанце  

 

17 
ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА(УКЉУЧУЈУЋИ И 

ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА) 

17 04 метали (укључујући и њихове мешавине) 

17 04 09* опасан Отпадни метали контаминирани опасним супстанцама 

17 04 10* опасан 
Каблови који садрже уље, катран од угља и друге опасне 

супстанце 

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

камен и ископ 

17 05 03* опасан Земља и камен који садрже опасне супстанце 

17 05 05* опасан Ископ који садржи опасне супстанце  

17 06 изолациони материјали и грађевински материјали који садрже азбест 

17 06 01* опасан Изолациони материјал који садржи азбест 

17 06 03* опасан Изолациони материјали који садрже опасне супстанце 

17 06 05* опасан Грађевински материјал који садржи азбест 

 

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 отпад од спаљивања или пиролизе отпада 

19 01 05* опасан Филтер-колач (погаче) из третмана гаса  

19 01 07* опасан Чврсти отпади од третмана гаса 

19 01 10* опасан Истрошени активни угаљ од третмана гаса 

19 01 11* опасан Шљака која садржи опасне супстанце 

19 01 13* опасан Летећи пепео који садржи опасне супстанце  

19 01 15* опасан Прашина из котла која садржи опасне супстанце 

19 01 17* опасан Отпади од пиролизе који садрже опасне супстанце 

19 10 отпади од ситњења отпада који садрже метал 

19 10 03* опасан Лака фракција и прашина која садржи опасне супстанце 

19 10 05* опасан Остале фракције које садрже опасне супстанце 

19 11 отпади из регенерације уља 

19 11 01* опасан Истрошена филтерска глина 
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19 11 02* опасан Кисели катрани 

19 11 03* опасан Течни отпад на бази воде 

19 11 04* опасан Отпади од чишћења горива базама 

19 11 07* опасан Отпади од пречишћавања димних гасова 

19 12 
отпади од механичког отпада (нпр. сортирања, дробљења, 

компактирања и палетизовања) који нису другачије специфицирани 

19 12 06* опасан Дрво које садржи опасне супстанце  

19 12 11* опасан 
Други отпади (укључујући мешавине материјала) од 

механичког третмана отпада који садржи опасне супстанце  

19 13 отпади од ремедијације земљишта и подземних вода 

19 13 01* опасан 
Чврсти отпади од ремедијације земљишта који садрже 

опасне супстанце 

   

20 
КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАДИ И СЛИЧНИ 

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ 

ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ 

20 01 одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 

20 01 13* опасан Растварачи  

20 01 14* опасан Киселине    

20 01 15* опасан Базе   

20 01 17* опасан Фото-хемикалије 

20 01 19* опасан Пестициди  

20 01 21* опасан Флуоресцентне цеви идруги отпади који садрже живу 

20 01 23* опасан Одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике 

20 01 26* опасан Уља и масти другачији од наведених у 20 01 25   

20 01 27* опасан 
Боја, мастила, лепкови и смоле који садрже опасне 

супстанце 

20 01 29* опасан Детерџенти који садрже опасне супстанце   

20 01 33* опасан 

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 35* опасан 

Одбачена електрична и електронска опрема другачија од 

оне наведене у 20 01 21 и 20 01 23 која садржи опасне 

компоненте  

20 01 37* опасан Дрво које садржи опасне супстанце 

 


