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ству вокабулара, начину изражавања, сналажењу у разним 
ситуацијама. У току полугодишта наставник треба да нај-
мање два пута оцијени ученика према способностима за 
учествовање у говорној интеракцији и за усмено излагање. 
Писмене провјере постигнућа могу се реализовати кроз ни-
зове задатака објективног типа, тестове, контролне радове, 
диктате и вишеминутне провјере постигнућа, писање сло-
бодних или састава на задату тему, расправа и извјешта-
ја. Приликом вредновања и оцјењивања води се рачуна о 
правопису, јасном изражавању мисли, логичком излагању 
идеја, граматичкој тачности, богатству вокабулара, кон-
струкцији реченица, организацији текста.

На почетку школске године наставници треба да упознају 
ученике са системом рада и оцјењивања. Поред контролних 
радова, писмених вјежби, тестова и других врста задатака, 
оцјењује се ученикова активност на часу. У том смислу би 
требало избјегавати класично усмено испитивање ученика, 
већ усмену оцјену извести на основу ученикове активности 
на часу. Уколико ученик није активан и не одговара на на-
ставниково подстицање да се укључи у рад одјељења, на-
ставник га може усмено испитати и на тај начин провјерити 
и вредновати његово знање. Као један од облика вредновања 
може бити и јавно или појединачно похваљивање ученика, 
при томе треба водити рачуна да похвала буде заслужена и 
реална, те да се приликом изрицања похвале јасно нагласи 
разлог због кога се ученик похваљује.

Домаћа задаћа 
Домаћа задаћа омогућава континуитет у усвајању пре-

зентованог градива. Треба водити рачуна да за израду до-

маће задаће ученик не треба да уложи превише свога вре-
мена.

ИСХОДИ УЧЕЊА 
Ученици деветог разреда основне школе треба да савладају, 

у говорној и писаној комуникацији, програмске садржаје дате 
у Наставном плану и програму, развијајући и унапређујући 
истовремено све језичке вјештине. Ученици треба да активно 
учествују у разговору (уз одређену помоћ наставника). Учени-
ци треба да разумију и користе познате свакодневне изразе и 
једноставне фразе које се односе на испуњавање конкретних 
потреба. Могу да воде разговор под условом да саговорник го-
вори полако и разговијетно и да је спреман да помогне. 

ИЗВОРИ
Уџбеници које је одобрило Министарство просвјете и 

културе Републике Српске, приручници, граматике и рјеч-
ници које је одобрило Министарство просвјете и културе 
Републике Српске.

ПРОФИЛ И СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА И 
СТРУЧНИХ САРАДНИКА

Прописано Правилником о врсти стручне спреме на-
ставника и сарадника у основним школама.

УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 
ПЕДАГОШКИ НОРМАТИВИ
CD-плејер, CD/DVD-ovi са снимљеним аудио-визуел-

ним материјалом који прати уџбеник, али и други материјал 
одговарајућег нивоа, тематике и садржаја, рачунар, пројек-
тор и пројекционо платно, рјечници, визуелна средства.
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На основу члана 14. став 6. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 111/13, 106/15 и 

16/18) и на основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију, 8. августа 
2018. године,  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИЈАМА, ИСПИТИВАЊУ И КЛАСИФИКАЦИЈИ ОТПАДА

Члан 1.
У Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада (“Службени гласник Републике Српске”, број 

19/15) у члану 1. ријечи: “H листа” замјењују се ријечима: “HP листа”. 

Члан 2.
У члану 4. у ставу 2. ријечи: “(H листа)” замјењују се ријечима: “(HP листа)”.
Став 4. мијења се и гласи:
“(4) Отпад се карактерише као опасан уколико има једну или више карактеристика утврђених HP листом, која се налази у 

Прилогу 5. овог правилника и чини његов саставни дио.”.
Став 5. брише се. 

Члан 3.
Прилози 1, 5. и 7. Правилника замјењују се новим прилозима 1, 5. и 7. и чине саставни дио овог правилника. 

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.04-020-1880/18
8. августа 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
КАТАЛОГ ОТПАДА 

За одређивање ознаке отпада у Каталогу отпада потребно је:
1) идентификовати извор настајања отпада у групама од 01 до 12 или од 17 до 20 и одредити шестоцифрену ознаку отпада, изузи-

мајући ознаке, које се завршавају са 99 у тим групама; 
2) при идентификацији специфичних производних јединица, које захтијевају означавање својих активности у другим групама, као 

што је производња аутомобила, отпад се може означити према различитим процесима производње у којима настаје, и то: према 08 (отпади 
од коришћења боја), или 11 (неоргански отпади, који садрже метале из процеса третмана метала и бојења метала), или 12 (отпади из про-
цеса обликовања и површинске обраде метала), у зависности од редослиједа поступака одређивања, односно идентификације; 

3) разматрати групе 13, 14 и 15 за идентификацију отпада, уколико се не може одредити одговарајућа ознака отпада у групама од 01 
до 12 или од 17 до 20; 

4) у случају да се не може примијенити ниједна ознака отпада у претходно наведеним групама, отпад обавезно идентификовати у 
групи 16; 

5) користити ознаку 99 (отпад који није другачије спецификован), према групи, која се односи на активност идентификовану као извор 
настајања отпада, ако се отпад не идентификује у групи 16. 
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01 ОТПАДИ КОЈИ НАСТАЈУ У ИСТРАЖИВАЊИМА, ИСКОПАВАЊИМА ИЗ РУДНИКА ИЛИ КАМЕНОЛОМА И ФИЗИЧ-
КОМ И ХЕМИЈСКОМ ТРЕТМАНУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

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 НАМЈЕШТАЈА 
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, СНАБДИЈЕВАЊА И УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА (БОЈЕ, ЛАКОВИ И СТАКЛЕ-
НЕ ГЛАЗУРЕ), ЉЕПИЛА, 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; ХИДРОМЕТА-
ЛУРГИЈА 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 СПЕЦИФИКОВАНО

16 ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНИ У КАТАЛОГУ 

17 ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛО-
КАЦИЈА)

18 ОТПАДИ ОД ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И/ИЛИ С ТИМ ПОВЕЗАНОГ ИСТРАЖИВАЊА (ИСКЉУ-
ЧУЈУЋИ 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 МЈЕСТА 
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

01 ОТПАДИ КОЈИ НАСТАЈУ У ИСТРАЖИВАЊИМА, ИСКОПАВАЊИМА ИЗ РУДНИКА ИЛИ КАМЕНОЛОМА И 
ФИЗИЧКОМ И ХЕМИЈСКОМ ТРЕТМАНУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

01 01 отпади од ископавања минералних сировина 
01 01 01 отпади од ископавања металичних минералних сировина 
01 01 02 отпади од ископавања неметаличних минералних сировина
01 03 отпади од физичке и хемијске обраде металичних минералних сировина
01 03 04* кисела јаловина од прераде сулфидне руде
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 металичних минералних сировина, 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 10 
01 03 10* црвени муљ из производње алуминијума који садржи опасне супстанце које нису отпад наведен у 01 03 07
01 03 99 отпади који нису другачије спецификовани 
01 04 отпади из физичке и хемијске обраде неметаличних минералних сировина
01 04 07* отпади из физичке и хемијске обраде неметаличних минералних сировина, који садрже опасне супстанце 
01 04 08 отпадни шљунак и дробљени камен другачији од оних наведених у 01 04 07 
01 04 09 отпадни пијесак 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 минералних сировина другачији од оних наведених у 01 04 07 и 01 04 11 
01 04 13 отпади од сјечења и обраде камена другачији од оних наведених у 01 04 07
01 04 99 отпади који нису другачије спецификовани 
01 05 муљеви настали бушењем и други отпади од бушења 
01 05 04 муљеви и отпади од бушења за изворишта слатке 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 спецификовани 

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 
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 мјеста 

настајања 
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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 спецификовани 
02 02 отпади од припреме и обраде меса, рибе и друге хране животињског поријекла 
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 мјесту настајања 
02 02 99 отпади који нису другачије спецификовани 
02 03 отпади од припреме и прераде воћа, поврћа, житарица, јестивих уља, какаоа, 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 мјесту настајања 
02 03 99 отпади који нису другачије спецификовани 
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 мјесту настајања 
02 04 99 отпади који нису другачије спецификовани 
02 05 отпади од индустрије млијечних производа 
02 05 01 материјали неподобни за потрошњу или обраду 
02 05 02 муљеви од третмана течног отпада на мјесту настајања 
02 05 99 отпади који нису другачије спецификовани 
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 мјесту настајања 
02 06 99 отпади који нису другачије спецификовани 
02 07 отпади од производње алкохолних и безалкохолних напитака (изузев кафе, чаја и какаоа) 
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 мјесту настајања 
02 07 99 отпади који нису другачије спецификовани 

03 ОТПАДИ ОД ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА, КАРТОНА, ПУЛПЕ, ПАНЕЛА И НАМЈЕШТАЈА 
03 01 отпади од прераде дрвета и производње панела и намјештаја 
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 нису наведени у 03 01 04 
03 01 99 отпади који нису другачије спецификовани 
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 која садрже опасне супстанце 
03 02 99 отпади који нису другачије спецификовани 
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 (од прераде/обнављања течности за кување)
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 намијењених 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 мјесту настајања који нису наведени у 03 03 10
03 03 99 отпади који нису другачије спецификовани 

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 
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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 мјесту настајања 
04 01 07 муљеви без хрома, посебно муљеви из третмана отпадне воде на мјесту настајања 
04 01 08 отпад од уштављене коже (отпад од скидања длака, сјечења, прашина од гланцања) који садржи хром 
04 01 09 отпади од кројења и завршне обраде 
04 01 99 отпади који нису другачије спецификовани 
04 02 отпади из текстилне индустрије 
04 02 09 отпади од мјешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомјер, пластомјер) 
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 нису наведени у 04 02 16 
04 02 19* муљеви из третмана отпадних вода на мјесту настајања, који садрже опасне супстанце 
04 02 20 муљеви из третмана отпадних вода на мјесту 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 спецификовани 

05 ОТПАДИ ОД РАФИНИСАЊА НАФТЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊА ПРИРОДНОГ ГАСА И ПИРОЛИТИЧКОГ ТРЕТМА-
НА УГЉА 

05 01 отпади од рафинације нафте 
05 01 02* муљеви од десалинације 
05 01 03* муљеви са дна резервоара 
05 01 04* киселобазни 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 мјесту настајања, који садрже опасне супстанце 
05 01 10 муљеви из третмана отпадних вода на мјесту 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 одсумпоравања нафте 
05 01 17 битумен 
05 01 99 отпади који нису другачије спецификовани 
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 спецификовани 
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 спецификовани 

06 ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА 
06 01 отпади од производње, формулације, снабдијевања 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 спецификовани 
06 02 отпади од производње, формулације, снабдијевања 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 спецификовани 
06 03 отпади од производње, формулације, снабдијевања 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 
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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 спецификовани 
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 спецификовани 
06 05 муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настајања 
06 05 02* муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настајања, који садрже опасне супстанце 
06 05 03 муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настајања, другачији од оних наведених у 06 05 02 
06 06 отпади од производње, формулације, снабдијевања 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 спецификовани 
06 07 отпади од производње, формулације, снабдијевања 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 примјер киселине из контактног процеса 
06 07 99 отпади који нису другачије спецификовани 
06 08 отпади од производње, формулације, снабдијевања и употребе силицијума и деривата силицијума 
06 08 02* отпади од опасних материја које садрже силицијум 
06 08 99 отпади који нису другачије спецификовани 
06 09 отпади од производње, формулације, снабдијевања и употребе хемикалија које садрже фосфор и хемијских проце-

са са примјеном фосфора 
06 09 02 фосфорна шљака 
06 09 03* отпади од реакција са калцијумом, који садрже опасне супстанце 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 спецификовани 
06 10 отпади од производње, формулације, снабдијевања 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 спецификовани 
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 спецификовани 
06 13 отпади од неорганских хемијских процеса који нису другачије спецификовани 
06 13 01* неорганска средства за заштиту биља, средства за заштиту дрвета и други биоциди 
06 13 02* потрошени активни угаљ (осим 06 07 02) 
06 13 03 угљена чађ 
06 13 04* отпади од обраде азбеста 
06 13 05* чађ 
06 13 99 отпади који нису другачије спецификовани 

07 ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА 
07 01 отпади од производње, формулације, снабдијевања 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 (погаче), потрошени апсорбенти 
07 01 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 
07 01 11* муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настајања, који садрже опасне супстанце 
07 01 12 муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настајања, другачији од оних наведених у 07 01 11 
07 01 99 отпади који нису другачије спецификовани 
07 02 отпади од производње, формулације, снабдијевања 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 (погаче), потрошени апсорбенти 
07 02 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 
07 02 11* муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настајања, који садрже опасне супстанце 
07 02 12 муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настајања, другачији од оних наведених у 07 02 11 
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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 спецификовани 
07 03 отпади од производње, формулације, снабдијевања 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 (погаче), потрошени апсорбенти 
07 03 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 
07 03 11* муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настајања, који садрже опасне супстанце 
07 03 12 муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настајања, другачији од оних наведених у 07 03 11 
07 03 99 отпади који нису другачије спецификовани 
07 04 отпади од производње, формулације, снабдијевања и употребе органских средстава за заштиту биља (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 (погаче), потрошени апсорбенти 
07 04 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 
07 04 11* муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настајања, који садрже опасне супстанце 
07 04 12 муљеви од третмана отпадних вода на мјесту 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 спецификовани 
07 05 отпади од производње, формулације, снабдијевања 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 (погаче), потрошени апсорбенти 
07 05 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 
07 05 11* муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настајања, који садрже опасне супстанце 
07 05 12 муљеви од третмана отпадних вода на мјесту 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 спецификовани 
07 06 отпади од производње, формулације, снабдијевања и употребе масти, масноћа, сапуна, детерџената, дезинфекцио-

них 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 (погаче), потрошени апсорбенти 
07 06 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 
07 06 11* муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настајања, који садрже опасне супстанце 
07 06 12 муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настајања, другачији од оних наведених у 07 06 11 
07 06 99 отпади који нису другачије спецификовани 
07 07 отпади од производње, формулације, снабдијевања и употребе финих хемикалија и хемијских производа који нису 

другачије спецификовани 
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 (погаче), потрошени апсорбенти 
07 07 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти 
07 07 11* муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настајања, који садрже опасне супстанце 
07 07 12 муљеви од третмана отпадних вода на мјесту настајања, другачији од оних наведених у 07 07 11 
07 07 99 отпади који нису другачије спецификовани 
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08 ОТПАДИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДИЈЕВАЊА И УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА (БОЈЕ, ЛАКОВИ 
И СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), ЉЕПИЛА, ЗАПТИВАЧИ И ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ 

08 01 отпади од производње, формулације, снабдијевања 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 спецификовани 
08 02 отпади од производње, формулације, снабдијевања и употребе осталих премаза (укључујући керамичке материја-

ле) 
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 спецификовани 
08 03 отпади од производње, формулације, снабдијевања 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 настао након ецовања - хемијског гравирања
08 03 17* отпадни тонер за штампање који 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 спецификовани 
08 04 отпади од производње, формулације, снабдијевања и употребе љепила и заптивача (укључујући и водоотпорне 

производе) 
08 04 09* отпадна љепила и заптивачи, који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце 
08 04 10 отпадна љепила и заптивачи, другачији од оних наведених у 08 04 09 
08 04 11* муљеви од љепила и заптивача, који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце 
08 04 12 муљеви од љепила и заптивача другачији од оних наведених у 08 04 11
08 04 13* муљеви на бази воде, који садрже љепила или заптиваче који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце 
08 04 14 муљеви на бази воде, који садрже љепила или заптиваче, другачији од оних наведених у 08 04 13 
08 04 15* течни отпад на бази воде који садржи љепила или заптиваче који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце 
08 04 16 течни отпад на бази воде који садржи љепила или заптиваче, другачији од оних споменутих у 08 04 15 
08 04 17* уље од дестилације смола 
08 04 99 отпади који нису другачије спецификовани 
08 05 отпади који нису другачије спецификовани 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 офсет плоче на бази воде 
09 01 03* раствори развијача на бази растварача 
09 01 04* раствори средстава за фиксирање 
09 01 05* раствори за избјељивање и раствори средстава за фиксирање избијељености 
09 01 06* отпади који садрже сребро од третмана фотографског отпада на мјесту 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 мјесту настајања другачији од оног наведеног у 09 01 06 
09 01 99 отпади који нису другачије спецификовани 

10 ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА 
10 01 отпади из енергана и других постројења за сагоријевање (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 
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10 01 04* летећи пепео од сагоријевања уља 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 употријебљених као гориво 
10 01 14* шљака и прашина из котла из процеса коспаљивања, која садржи опасне супстанце 
10 01 15 шљака и прашина из котла из процеса коспаљивања другачији од оних наведених у 10 01 14 
10 01 16* летећи пепео из процеса коспаљивања који садржи опасне супстанце 
10 01 17 летећи пепео из процеса коспаљивања 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 мјесту настајања, који садрже опасне супстанце 
10 01 21 муљеви из третмана отпадних вода на мјесту 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 пијескови из флуидизованог слоја 
10 01 25 отпади од складиштења горива и припреме енергана које користе угаљ 
10 01 26 отпади из третмана расхладне воде 
10 01 99 отпади који нису другачије спецификовани 
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 струготине из челичане
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 (погаче) из процеса третмана гаса, који садрже опасне супстанце 
10 02 14 муљеви и филтер - колачи (погаче) из процеса третмана гаса другачији од оних споменутих у 10 02 13 
10 02 15 други муљеви и филтер - колачи (погаче) 
10 02 99 отпади који нису другачије спецификовани 
10 03 отпади из термичке металургије алуминијума 
10 03 02 остаци анода 
10 03 04* шљаке из примарне производње 
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 пјена/шљака која је запаљива или која у додиру са водом емитује запаљиве гасове у опасним количинама 
10 03 16 пливајућа пјена/шљака другачија 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 (погаче) од третмана гаса, који садрже опасне супстанце 
10 03 26 муљеви и филтер - колачи (погаче) 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 спецификовани 
10 04 отпади из термичке металургије олова 
10 04 01* шљаке из примарне и секундарне производње 
10 04 02* згура и пливајућа пјена/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 (погаче) 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 спецификовани 
10 05 отпади из термичке металургије цинка 
10 05 01 шљаке из примарне и секундарне производње 
10 05 03* прашина димног гаса 
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10 05 04 остале чврсте честице и прашина 
10 05 05* чврсти отпад из третмана гаса 
10 05 06* муљеви и филтер - колачи (погаче) 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 пјена/шљака која је запаљива или која у додиру са водом емитује запаљиве гасове у опасним количина-

ма 
10 05 11 згура и пливајућа пјена/шљака другачији од оних наведених у 10 05 10 
10 05 99 отпади који нису другачије спецификовани
10 06 отпад из термичке металургије бакра 
10 06 01 шљаке из примарне и секундарне производње 
10 06 02 згура и пливајућа пјена/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 (погаче) 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 спецификовани
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 пјена/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 (погаче) 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 спецификовани 
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 пјена/шљака која је запаљива или која у додиру са водом емитује запаљиве гасове у опасним количина-

ма 
10 08 11 згура и пливајућа пјена/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 (погаче) из третмана димног гаса, који садрже опасне супстанце 
10 08 18 муљеви и филтер - колачи (погаче) 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 спецификовани 
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 
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 спецификовани
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 
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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 спецификовани 
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 мјешавина која се користи прије термичког третмана, а која садржи опасне супстанце 
10 11 10 отпадна припремна мјешавина која се користи прије 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 примјер од катодних цијеви) 
10 11 12 отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11 
10 11 13* муљ од полирања и мљевења стакла који садржи опасне супстанце 
10 11 14 муљ од полирања и мљевења 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 (погаче) из третмана димног гаса, који садрже опасне супстанце 
10 11 18 муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана димног гаса другачији од оних наведених у 10 11 17 
10 11 19* чврсти отпади од третмана отпадних вода на мјесту настајања, који садрже опасне супстанце 
10 11 20 чврсти отпади од третмана отпадних вода на мјесту настајања другачији од оних наведених у 10 11 19 
10 11 99 отпади који нису другачије спецификовани 
10 12 отпади из производње керамичких производа, цигли, плочица и производа за грађевинарство 
10 12 01 отпадна припремна мјешавина прије термичког третмана 
10 12 03 чврсте честице и прашина 
10 12 05 муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана гаса 
10 12 06 одбачени калупи 
10 12 08 отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (послије 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 мјесту настајања 
10 12 99 отпади који нису другачије спецификовани 
10 13 отпади из производње цемента, креча и гипса и предмета и производа који се од њих производе 
10 13 01 отпадна припремна мјешавина прије 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 (погаче) из третмана гаса 
10 13 09* отпади из производње азбест цемента, који садрже азбест 
10 13 10 отпади из производње азбест цемента другачији од оних наведених у 10 13 09 
10 13 11 отпади из композитних материјала на бази цемента другачији од оних наведених у 10 13 09 и 10 13 10 
10 13 12* чврсти отпади из третмана гаса, који садрже опасне супстанце 
10 13 13 чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 13 12 
10 13 14 отпадни бетон и муљ од бетона 
10 13 99 отпади који нису другачије спецификовани 
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 спецификоване 
11 01 07* базе за чишћење 
11 01 08* муљеви од фосфатирања 
11 01 09* муљеви и филтер - колачи (погаче), који садрже опасне супстанце 
11 01 10 муљеви и филтер - колачи (погаче) 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 јоноизмјењивачких система, који садрже опасне супстанце 
11 01 16* засићене или потрошене јоноизмјењивачке смоле 
11 01 98* остали отпади који садрже опасне супстанце 
11 01 99 отпади који нису другачије спецификовани 
11 02 отпади из хидрометалуршких процеса обојених метала 
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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 02 06 отпади из хидрометалуршких процеса бакра другачији од оних наведених у 11 02 05 
11 02 07* остали отпади који садрже опасне супстанце 
11 02 99 отпади који нису другачије спецификовани 
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 спецификовани 

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 
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* отпад од пјескарења који садржи опасне супстанце 
12 01 17 отпад од пјескарења, другачији од оног наведеног у 12 01 16
12 01 18* метални муљеви (од мљевења, брушења и оштрења) који садржи уље 
12 01 19* одмах биоразградиво машинско уље 
12 01 20* потрошена тијела за мљевење и материјали за мљевење, који садрже опасне супстанце 
12 01 21 потрошена тијела за мљевење и материјали за мљевење другачији од оних наведених у 12 01 20 
12 01 99 отпади који нису другачије спецификовани 
12 03 отпади из процеса одмашћивања водом и паром (изузев 11) 
12 03 01* течности за прање на бази воде 
12 03 02* отпади од одмашћивања паром 

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

13 01 отпадна хидраулична уља 
13 01 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 мјењаче и подмазивање 
13 02 04* минерална хлорована моторна уља, уља за мjењаче и подмазивање 
13 02 05* минерална нехлорована моторна уља, уља за мjењаче и подмазивање 
13 02 06* синтетичка моторна уља, уља за мjењаче и подмазивање 
13 02 07*  лака биоразградива моторна уља, уља за мjењаче и подмазивање 
13 02 08* остала моторна уља, уља за мjењаче 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*  лака 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 ријечне пловидбе 
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13 04 02* уља са дна бродова из канализације на пристаништу 
13 04 03* уља са дна бродова из остале врсте пловидбе 
13 05 садржај сепаратора уље/вода 
13 05 01* чврсте материје из пјесколова 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* мјешавине 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 мјешавине) 
13 08 отпадна уља која нису другачије спецификована 
13 08 01* муљеви или емулзије од десалинације 
13 08 02* остале емулзије 
13 08 99* отпади који нису другачије спецификовани 

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 пјене/аеросола 
14 06 01* хлорофлуороугљоводоници, HCFC, HFC 
14 06 02* остали халогеновани растварачи и смјесе растварача 
14 06 03* остали растварачи и смјесе 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 СПЕЦИФИКОВАНО 

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 мијешана амбалажа 
15 01 07 стаклена амбалажа 
15 01 09 текстилна амбалажа 
15 01 10* амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама 
15 01 11* метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр.: азбест), укључујући и празне боце под притиском 
15 02 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа 
15 02 02* апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, 

заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама 
15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа другачији од оних наведених у 15 02 02 

16 ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНИ 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 спецификоване 
16 01 99 отпади који нису другачије спецификовани 
16 02 отпади од електричне и електронске опреме 
16 02 09* трансформатори и кондензатори који садрже PCB 
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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
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 03 07* метална жива 
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 од опасних супстанци или садрже опасне супстанце, укључујући смјесе лабо-

раторијских хемикалија 
16 05 07* одбачене неорганске хемикалије које се састоје од опасних супстанци или садрже опасне супстанце 
16 05 08* одбачене органске хемикалије које се састоје од опасних супстанци 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 спецификовани 
16 08 истрошени катализатори 
16 08 01 истрошени катализатори, који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, 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 спецификовани 
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 употријебљене 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-дихромат или натријум-дихромат 
16 09 03* пероксиди, нпр.: водоник-пероксид 
16 09 04* оксиданти који нису другачије спецификовани 
16 10 течни отпади на бази воде намијењени третману ван мјеста 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 КОНТАМИНИ-
РАНИХ ЛОКАЦИЈА) 

17 01 бетон, цигле, цријеп и керамика 
17 01 01 бетон 
17 01 02 цигле 
17 01 03 цријеп и керамика 
17 01 06* мјешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика, који садрже опасне супстанце 
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17 01 07 мјешавине 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 мјешавине, катран и катрански производи 
17 03 01* битуминозне мјешавине које садрже катран од угља 
17 03 02 битуминозне мјешавине другачије од оних наведених у 17 03 01 
17 03 03* катран од угља и катрански производи 
17 04 метали (укључујући и њихове легуре) 
17 04 01 бакар, бронза, месинг 
17 04 02 алуминијум 
17 04 03 олово 
17 04 04 цинк 
17 04 05 гвожђе и челик 
17 04 06 калај 
17 04 07 мијешани 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 гусјеница који садржи опасне супстанце 
17 05 08 отпад који спада са гусјеница 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 опасних супстанци 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 мијешане отпаде), који садрже опасне супстанце 
17 09 04 миjешани 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 ИСТРАЖИ-
ВАЊА (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 дијелови тијела и органи, укључујући и кесе са крвљу и крвне продукте (изузев 18 01 03) 
18 01 03* отпади чије сакупљање и одлагање подлијеже посебним захтјевима због спречавања инфекције 
18 01 04 отпади чије сакупљање и одлагање не подлијеже посебним захтјевима због спречавања инфекције (нпр.: завоји, гипсеви, 

постељина, одјећа за једнократну употребу и пелене) 
18 01 06* хемикалије које се састоје од опасних супстанци или садрже опасне супстанце 
18 01 07 хемикалије другачије од оних наведених у 18 01 06 
18 01 08* цитотоксични и цитостатични лијекови 
18 01 09 лијекови 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 подлијеже посебним захтјевима због спречавања инфекције 
18 02 03 отпади чије сакупљање и одлагање не подлијеже посебним захтјевима због спречавања инфекције 
18 02 05* хемикалије које се састоје од опасних супстанци или садрже опасне супстанце 
18 02 06 хемикалије другачије од оних наведених у 18 02 05 
18 02 07* цитотоксични и цитостатични лијекови 
18 02 08 лијекови другачији од оних наведених у 18 02 07 

19 ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА ВАН МЈЕСТА 
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 
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19 01 05* филтер - колач (погаче) 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 пијесак из флуидизованог слоја 
19 01 99 отпади који нису другачије спецификовани 
19 02 отпади од физичко-хемијских третмана отпада (укључујући дехромирање, децијанизацију и неутрализацију) 
19 02 03 претходно измијешани отпади који се састоје само од безопасног отпада 
19 02 04* претходно измијешани 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 
19 02 99 отпади који нису другачије спецификовани 
19 03 стабилизовани/солидификовани отпади 
19 03 04* отпади означени као опасни, дјелимично стабилизовани, који није наведен у 19 03 08 
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 03 08* дјелимично стабилизована жива
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 отпада 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 спецификовани 
19 06 отпади од анаеробног 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 спецификовани 
19 07 проциједне воде из санитарних депонија 
19 07 02* проциједне воде из санитарних депонија које садрже опасне супстанце 
19 07 03 проциједне воде из санитарних депонија другачије од оних наведених у 19 07 02 
19 08 отпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије спецификовани 
19 08 01 отпад од механичког раздвајања на решеткама 
19 08 02 отпад са пјешчаног филтера 
19 08 05 муљеви од третмана урбаних отпадних вода 
19 08 06* засићене или потрошене јоноизмјењивачке смоле 
19 08 07* раствори и муљеви из регенерације јоноизмјењивача 
19 08 08* отпад са мембранског система који садржи тешке метале 
19 08 09 смјесе масти и уља из сепарације уље/вода које садрже само јестива уља и масноће 
19 08 10* смјесе 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 спецификовани 
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 
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19 09 04 истрошени активни угаљ 
19 09 05 засићене или истрошене јоноизмјењивачке смоле 
19 09 06 раствори и муљеви од регенерације јоноизмјењивача 
19 09 99 отпади који нису другачије спецификовани 
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 10 05* остале фракције које садрже опасне супстанце 
19 10 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 мјесту настајања, који садрже опасне супстанце 
19 11 06 муљеви из третмана отпадних вода на мјесту настајања другачији од оних наведених у 19 11 05 
19 11 07* отпади од пречишћавања димних гасова 
19 11 99 отпади који нису другачије спецификовани 
19 12 отпади од механичког третмана отпада (нпр.: сортирања, дробљења, компактирања и палетизовања) који нису 

другачије спецификовани 
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.: пијесак и камен) 
19 12 10 сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада) 
19 12 11* други отпади (укључујући мјешавине материјала) од механичког третмана отпада, који садрже опасне супстанце 
19 12 12 други отпади (укључујући мјешавине 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 
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 отпад и отпад из ресторана 
20 01 10 одјећа 
20 01 11 текстил 
20 01 13* растварачи 
20 01 14* киселине 
20 01 15* базе 
20 01 17* фотохемикалије 
20 01 19* пестициди 
20 01 21* флуоресцентне цијеви и други отпад који садржи живу 
20 01 23* одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике 
20 01 25 јестива уља и масти 
20 01 26* уља и масти другачији од оних наведених у 20 01 25 
20 01 27* боја, мастила, љепила и смоле који садрже опасне супстанце 
20 01 28 боја, мастила, љепила 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 лијекови 
20 01 32 лијекови 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 
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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 компо-

ненте1 
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 
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 отпад који није биоразградив
20 03 остали комунални отпади 
20 03 01 мијешани 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 спецификовани 

* Сваки отпад означен звјездицом сматра се опасним отпадом.
1 Опасне компоненте електричне и електронске опреме могу обухватити акумулаторе и батерије из 16 06  и означене као опасне; жи-

вине прекидаче, стако из катодних цијеви и остало активно стакло итд.
ПРИЛОГ 5.

HP2 ЛИСТА
КАРАКТЕРИСТИКЕ ОТПАДА КОЈЕ ГА ЧИНЕ ОПАСНИМ

HP 1 “Експлозивно”: отпад у којем због хемијских реакција може доћи до производње гаса при таквим температурама и 
притиску, те таквој брзини да то може довести до штетних посљедица на окружење. Обухвата и пиротехнички отпад, 
експлозивни органски пероксидни отпад и експлозивни самореагујући отпад.

HP 2 “Оксидирајуће”: отпад који може, углавном помоћу кисеоника, изазвати или поспјешити запаљење других материјала.
HP 3 “Запаљиво”: 

- запаљиви течни отпад: течни отпад са тачком паљења испод 60 °C или отпадно плинско уље, дизел и лака ложива уља 
са тачком паљења између > 55 °C и ≤ 75 °C;
- запаљиве пирофорне течности и чврсти отпад: чврсти или течни отпад, који се чак и у малим количинама може запа-
лити у року од пет минута након додира са ваздухом;
- запаљиви чврсти отпад: чврсти отпад који је лакозапаљив или може изазвати или поспјешити пожар трењем;
- запаљиви гасовити отпад: гасовити отпад који у додиру са ваздухом може планути при температури од 20 °С и стан-
дардном притиску од 101,3 kPa;
- отпад који реагује са водом: отпад који у додиру са водом ослобађа запаљиве гасове у опасним количинама;
- остали запаљиви отпад: запаљиви аеросоли, запаљив самозагријавајући отпад, запаљиви органски пероксиди и за-
паљиви самореагујући отпад.

HP 4 “Надражујуће - кожне иритације и повреде ока”: отпад у додиру са којим могу настати кожне иритације или који може 
изазвати повреде ока.

HP 5 “Специфична токсичност за циљни орган / аспирацијска токсичност”: отпад који може изазвати специфичну токсичност 
за циљни орган усљед једнократног или поновљеног излагања или који може изазвати учинак акутне токсичности након 
аспирације. 

HP 6 “Акутна токсичност”: отпад који може изазвати акутну токсичност након оралне или дермалне примјене или инхала-
цијским путем.

HP 7 “Канцерогено”: отпад који изазива рак или повећава његов настанак.
HP 8 “Нагризајуће”: отпад у додиру са којим може доћи до нагризајућег дјеловања на кожу.
HP 9 “Заразно”: отпад који садржава одрживе микроорганизме или њихове токсине за које се вјерује или се поуздано зна да 

узрокују болести људи и других живих организама. 
HP 10 “Токсично за репродукцију”: отпад који негативно утиче на сексуалну функцију и плодност мушкараца и жена, те на 

развој токсичности код потомака.
HP 11 “Мутагено”: отпад који може изазвати мутацију која трајно мијења количине или структуре генетског материјала ћелије.
HP 12 “Ослобађање акутно токсичних гасова”: отпад који у додиру са водом или киселином ослобађа акутно токсичне гасове 

(акутна токс. 1, 2 или 3).
HP 13 “Сензибилизујуће”: отпад који садржи једну или више опасних супстанци за које се зна да имају способност да изазову 

реакцију сензибилизације (преосјетљивости) коже и дисајних путева.
HP 14 “Екотоксично”: отпад који представља или може представљати непосредне или одгођене ризике за један или више 

сектора животне средине.
HP 15 “Отпад који може имати претходно наведена опасна својства која изворни отпад није директно показивао.”

2 Ознака листе написана је великим латиничним словима Н и Р.
ПРИЛОГ 7.

ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ОПАСНИХ КОМПОНЕНТИ У ОТПАДУ, 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОДРЕЂУЈУ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОТПАДА

(СВОЈСТВА ОТПАДА КОЈА ГА КАРАКТЕРИШУ КАО ОПАСАН ОТПАД)
HP 1 “Експлозивно”: отпад у којем због хемијских реакција може доћи до производње гаса при таквим температурама и притиску, те 

таквој брзини да то може довести до штетних посљедица на окружење. Обухвата и пиротехнички отпад, експлозивни органски пероксид-
ни отпад и експлозивни самореагујући отпад. 
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Када отпад садржи једну или више супстанци које су разврстане у разреде опасности и према шифрама категорија и шифрама ознака 

упозорења из Табеле 1, отпад се, према потреби, у погледу ознаке HP 1 оцјењује у складу са испитним методама. Ако присутност супстан-
це, смјесе или неког дијела указује на експлозивност отпада, отпад се класификује као опасан ознаком HP 1. 

Табела 1: разред опасности, шифре категорија и шифре ознаке упозорења за састав отпада ради његове класификације као опасног 
ознаком HP 1

Разред опасности и шифре категорија Шифре ознака упозорења
Нест. експл. H 200
Експл. 1.1 H 201
Експл. 1.2 H 202
Експл. 1.3 H 203
Експл. 1.4 H 204
Самореаг. А H 240

Орган. перокс. А
Самореаг. B H 241

Орган. перокс. B
HP 2 “Оксидирајуће”: отпад који може, углавном помоћу кисеоника, изазвати или поспјешити запаљење других материјала.
Када отпад садржава једну или више супстанци које су разврстане у разреде опасности и према шифрама категорија и шифрама 

ознака упозорења из Табеле 2, отпад се, према потреби, у погледу ознаке HP 2 оцјењује у складу са испитним методама. Ако присутност 
материје, смјесе и или неког дијела указује на оксидирање отпада, отпад се класификује ознаком као опасан HP 2.

Табела 2: разред опасности, шифре категорија и шифре ознака упозорења за састав отпада ради његове класификације као опасног 
ознаком HP 2
Разред опасности и шифре категорија Шифре ознака упозорења
Окс. гас 1 H 270
Окс. течност 1 H 271
Окс. чврста материја 1
Окс. течност 2, окс. течност 3 H 272
Окс. чврста материја 2, окс. чврста материја 3

HP 3 “Запаљиво”: 
- запаљиви течни отпад: течни отпад са тачком паљења испод 60 °C или отпадно плинско уље, дизел и лака ложива уља са тачком 

паљења између > 55 °C и ≤ 75 °C;
- запаљиве пирофорне течности и чврсти отпад: чврсти или течни отпад, који се чак и у малим количинама може запалити у року од 

пет минута након додира са ваздухом;
- запаљиви чврсти отпад: чврсти отпад који је лакозапаљив или може изазвати или поспјешити пожар трењем;
- запаљиви гасовити отпад: гасовити отпад који у додиру са ваздухом може планути при температури од 20 °С и стандардном при-

тиску од 101,3 kPa;
- отпад који реагује са водом: отпад који у додиру са водом ослобађа запаљиве гасове у опасним количинама;
- остали запаљиви отпад: запаљиви аеросоли, запаљив самозагријавајући отпад, запаљиви органски пероксиди и запаљиви самореа-

гујући отпад.
Када отпад садржава једну или више супстанци које су разврстане у један од сљедећих разреда опасности и према шифрама катего-

рија и шифрама ознака упозорења из Табеле 3, отпад се, према потреби, оцјењује у складу са испитним методама. Ако присутност мате-
рије, смјесе или неког дијела указује на запаљивост отпада, отпад се класификује као опасан ознаком HP 3. 

Табела 3: разред опасности, шифре категорија и шифре ознака упозорења за састав отпада ради његове класификације као опасног 
ознаком HP 3 

Разред опасности и шифре категорија Шифре ознака упозорења
Запаљиви гас 1 H 220
Запаљиви гас 2 H 221
Аеросол 1 H 222
Аеросол 2 H 223
Запаљива течност 1 H 224
Запаљива течност 2 H 225
Запаљива течност 3 H 226
Запаљива чврста материја 1 H 228
Запаљива чврста материја 2
Самореагујући CD H 242
Самореагујући EF 
Oрган. пероксид CD
Орган. пероксид F
Пироф. течност 1 H 250
Пироф. чврста материја 1
Самозагр. 1 H 251
Самозагр. 2 H 252
Реакц. са водом 1 H 260
Реакц. са водом 2
Реакц. са водом 3

H 261

HP 4 “Надражујуће - кожне иритације и повреде ока”: отпад у додиру са којим могу настати кожне иритације или који може изазвати 
повреде ока.

Када отпад садржава једну или више супстанци, у концентрацијама изнад граничних вриједности, које су разврстане у један од сље-
дећих разреда опасности и према шифрама категорија и шифрама ознака упозорења, а концентрацијама су једнаке граничној вриједности 
или је премашују, отпад се класификује као опасан ознаком HP 4. 
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Гранична вриједност која се узима у обзир при оцјењивању у погледу разреда опасности “Нагриз. кожу” 1А (H 314), “Надраж. за 
кожу” 2 (H 315), “Повр. ока” 1 (H 318) и “Надраж. ока” 2 (H 319) износи 1%. 

Ако је збир концентрација свих супстанци које су разврстане као “Нагриз. кожу”, 1А (H 314) једнак или прелази 1%, отпад се класи-
фикује као опасан ознаком HP 4. 

Ако је збир концентрација свих супстанци које су разврстане као H 318 једнак или прелази 10%, отпад се класификује као опасан 
ознаком HP 4. 

Ако је збир концентрација свих супстанци које су разврстане као H 315 и H 319 једнак или прелази 20%, отпад се класификује као 
опасан ознаком HP 4.

Треба имати у виду да се отпад који садржи супстанце разврстане као H 314 (”Нагриз. кожу” категорије 1А, 1B или 1C) и количинама 
које су једнаке или веће од 5% класификује као опасан ознаком HP 8. HP 4 не примјењује се ако је отпад већ класификован као HP 8. 

HP 5 “Специфична токсичност за циљни орган / аспирацијска токсичност”: отпад који може изазвати специфичну токсичност за циљ-
ни орган усљед једнократног или поновљеног излагања или који може изазвати ефекат акутне токсичности након аспирације. 

Кад отпад садржи једну или више супстанци које су разврстане у један или више од сљедећих разреда опасности и према шифрама 
категорија и шифрама ознака упозорења из Табеле 4, а досегнута је или премашена једна или више граничних вриједности концентрација 
из Табеле 4, отпад се класификује као опасан ознаком HP 5. Када су супстанце које су разврстане у разреде специфичне токсичности за 
циљне органе присутне у отпаду, појединачна супстанца мора бити присутна у граничној вриједности концентрације или изнад ње да би 
отпад био класификован као опасан ознаком HP 5. 

Кад отпад садржи једну или више опасних супстанци које су разврстане као Аспир. токс. 1, а збир тих супстанци једнак је граничној 
вриједности концентрација или је премашује, отпад се класификује као опасан ознаком HP 5, искључиво ако свеукупна кинематичка ви-
скозност (при 40 °C) не прелази 20,5 mm2 /s(3).

Табела 4: разред опасности, шифре категорија и шифре ознака упозорења за састав отпада и одговарајуће граничне вриједности кон-
центрација ради његове класификације као опасног ознаком HP 5

Разред опасности и шифре категорије Шифре ознака упозорења Граничне вриједности концентрација
TOCJ 1 H 370 1%
TOCJ 2 H 371 10%
TOCJ 3 H 335 20%
TOCP 1 H 372 1%
TCOP 2 H 373 10%

Аспир. токс. 1 H 304 10%
HP 6 “Акутна токсичност”: отпад који може изазвати акутну токсичност након оралне или дермалне примјене или инхалацијским 

путем.
Ако је збир концентрација свих супстанци садржаних у отпаду које су разврстане у разред опасности од акутне токсичности и према 

шифрама категорија и шифрама ознака упозорења из Табеле 5. једнак граничној вриједности наведеној у тој табели или прелази, отпад се 
класификује као опасан ознаком HP 6. Ако је у отпаду присутно више супстанци које су разврстане као акутно токсичне, збир концентра-
ција потребан је исључиво за супстанце које припадају истој категорији опасности. 

Сљедеће се граничне вриједности узимају у обзир при оцјењивању:
- за акут. токс. 1, 2 или 3 (H 300, H 310, H 330, H 301, H 311, H 331): 0,1%,
- за акут. токс. 4 (H 302, H 312, H 332): 1%.
Табела 5: разред опасности, шифре категорија и ознаке упозорења за састав отпада и одговарајуће граничне вриједности концентра-

ција ради његове класификације као опасног ознаком HP 6

Разред опасности и шифре категорије Шифре ознака упозорења Граничне вриједности концентрација
Акут. токс. 1 (орална) H 300 0,1%
Акут. токс. 2 (орална) H 300 0,25%
Акут. токс. 3 (орална) H 301 5%
Акут. токс. 4 (орална) H 302 25%
Акут. токс. 1 (дермална) H 310 0,25%
Акут. токс. 2 (дермална) H 310 2,5%
Акут. токс. 3 (дермална) H 311 15%
Акут. токс. 4 (дермална) H 312 55%
Акут. токс. 1 (инхал.) H 330 0,1%
Акут. токс. 2 (инхал.) H 330 0,5%
Акут. токс. 3 (инхал.) H 331 3,5%
Акут. токс. 4 (инхал.) H 332 22,5%

HP 7 “Канцерогено”: отпад који изазива рак или повећава његов настанак. 
Кад отпад садржи супстанцу која је разврстана у један од сљедећих разреда опасности и према шифрама категорија и шифрама озна-

ка упозорења, те која је једнака или прелази једну од сљедећих граничних концентрација из Табеле 6, отпад се класификује као опасан 
ознаком HP 7. Кад је у отпаду присутно више супстанци које су разврстане као канцерогене, појединачна супстанца мора бити присутна 
у граничној вриједности концентрација или изнад ње да би отпад био класификован као опасан ознаком HP 7. 

Табела 6: разред опасности, шифре категорија и шифре ознаке упозорења за састав отпада и одговарајуће граничне вриједности кон-
центрација ради његове класификације као опасног ознаком HP 7

Разред опасности и шифре категорије Шифре ознака упозорења Граничне вриједности концентрација
Карц. 1А H 350 0,1%
Карц. 1B
Kарц. 2 H 351 1%

HP 8 “Нагризајуће”: отпад у додиру са којим може доћи до нагризавајућег дјеловања на кожу. 
Кад отпад садржи једну или више супстанци које су разврстане као “Нагриз. кожу” категорије 1А, 1B или 1C (H 314), а збир њихових 

концентрација једнак је или прелази 5%, отпад се класификује као опасан отпад ознаком HP 8. 
Гранична вриједност која се узима у обзир при оцјењивању у погледу разреда опасности “Нагриз. кожу” категорије 1А, 1B, 1C (H 

314) износи 1,0%.
3 Кинематичка вискозност одређује се искључиво за течноти.
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HP 9 “Заразно”: отпад који садржава одрживе микроорганизме или њихове токсине за које се вјерује или се поуздано зна да узрокују 

болести људи и других живих организама. 
HP 10 “Токсично за репродукцију”: отпад који негативно утиче на сексуалну функцију и плодност мушкараца и жена те на развој 

токсичности код потомака.
Кад отпад садржи супстанцу која је разврстана у један од сљедећих разреда опасности и према шифрама категорија и шифрама ознака 

упозорења, те чија је концентрација једнака или прелази једну од сљедећих граничних вриједности концентрација из Табеле 7, отпад се 
класификује као опасан ознаком HP 10. Кад је у отпаду присутно више супстанци које су разврстане као токсичне за репродукцију, поје-
диначна супстанца мора бити присутна у граничној вриједности концетрације или изнад ње да би отпад био класификован као опасан 
ознаком HP 10. 

Табела 7: разред опасности, шифре категорија и шифре ознаке упозорења за састав отпада и одговарајуће граничне вриједности кон-
центрација ради његове класификације као опасног ознаком HP 10 

Разред опасности и шифре категорије Шифре ознака упозорења Граничне вриједности концентрација
Репр. 1А H 360 0,3%
Репр. 1B
Репр. 2 H 361 3%

HP 11 “Мутагено”: отпад који може изазвати мутацију која трајно мијења количине или структуре генетског материјала ћелије.
Кад отпад садржи супстанцу која је разврстана у један од сљедећих разреда опасности и према шифрама категорија и шифрама ознака 

упозорења, те чија је концентрација једнака или прелази једну од сљедећих граничних вриједности концентрација из Табеле 8, отпад се 
класификује као опасан ознаком HP 11. Кад је у отпаду присутно више супстанци које су разврстане као мутагене, појединачна супстанца 
мора бити присутна у граничној вриједности концентрација или изнад ње да би отпад био класификован као опасан ознаком HP 11. 

Табела 8: разред опасности, шифре категорија и шифре ознака упозорења за састав отпада, те одговарајуће граничне вриједности 
концентрација ради његове класификације као опасног ознаком HP 11

Разред опасности и шифре категорије Шифре ознака упозорења Граничне вриједности концентрација
Мута. 1А H 340 0,1%
Мута. 1B
Мута. 2 H 341 1%

HP 12 “Ослобађање акутно токсичних гасова”: отпад који у додиру са водом или киселином ослобађа акутно токсичне гасове (акутна 
токс. 1, 2 или 3).

Кад отпад садржи супстанцу која је додијељена једној од сљедећих допунских ознака упозорења EUH 029, EUH 031 и EUH 032, кла-
сификује се као опасан ознаком HP 12 у складу са испитним методама или смјерницама. 

HP 13 “Сензибилизујуће”: отпад који садржи једну или више опасних супстанци за које се зна да имају способност да изазову реак-
цију сензибилизације (преосјетљивости) коже и дисајних путева.

Кад отпад садржи супстанцу која је разврстана као сензибилизујућа и додијељена ознаци упозорења H 317 или H 334, а једна је поје-
диначна супстанца једнака граничној вриједности концентрације од 10% или је прелази, отпад се класификује као опасан ознаком HP 13. 

HP 14 “Екотоксично”: отпад који представља или може представљати непосредне или одгођене ризике за један или више сектора 
животне средине.

HP 15 “Отпад који може имати претходно наведена опасна својства која изворни отпад није директно показивао”
Кад отпад садржи једну или више супстанци додијељених једној од ознака упозорења или допунских ознака упозорења из Табеле 9, 

отпад се класификује као опасан ознаком HP 15, осим ако је отпад у таквом облику да ни у којим условима не може испољити експлозивна 
или потенцијално експлозивна својства. 

Табела 9: ознаке упозорења и допунске ознаке упозорења за састав отпада ради његове класификације као опасног ознаком HP 15
Ознаке упозорења/допунске ознаке упозорења
У ватри може изазвати експлозију огромних размјера H 205
Експлозивно у сувом стању EUH 001
Може стварати експлозивне пероксиде EUH 019
Опасност од експлозије ако се загријава у затвореном простору EUH 044

Републички завод за статистику
На основу члана 21. Закона о статистици Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
85/03), а у складу са вишегодишњим Статистичким програ-
мом Републике Српске (Одлука Народне скупштине Репу-
блике Српске, објављена у “Службеном гласнику Републи-
ке Српске”, број 120/12), Републички завод за статистику  
о б ј а в љ у ј е

КОЕФИЦИ Ј ЕНТ
ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мјесечни коефицијент потрошачких цијена у јулу 2018. 
године у односу на јун 2018. године је -0,006.

Број: 06.3/060.1-183.6/18
24. јула 2018. године В.д. директора,
Бањалука Др Јасмин Комић, с.р.

Републички завод за статистику  и з д а ј е

САОПШТЕЊЕ
1. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Републи-

ци Српској исплаћена у јулу 2018. године износи 1361 КМ.

2. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Републи-
ци Српској исплаћена у јулу 2018. године износи 848 КМ.

3. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у периоду јануар - јул 2018. годи-
не износи 1349 КМ.

4. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у периоду јануар - јул 2018. годи-
не износи 842 КМ.
Број: 06.3.03/060.8-183/18
22. августа 2018. године В.д. директора,
Бањалука Др Јасмин Комић, с.р.

Републички завод за статистику Републике Српске  
о б ј а в љ у ј е

ПРОС Ј ЕЧНЕ
БРУТО И НЕТО ПЛАТЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ИСПЛАЋЕНЕ 

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ЈУЛУ 2018. ГОДИНЕ

у КМ

Подручја дјелатности Бруто Нето
Укупно 1 361 848

A Пољопривреда, шумарство и риболов 1 178 733




