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На основу члана 76. став 11. Закона о управљању отпа-

дом (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/13) и 
члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Ре-
публике Српске, на 43. сједници, одржаној 5.10.2015. годи-
не,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ЛИСТАМА ОТПАДА И ДОКУМЕНТИМА ЗА 

ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА

Члан 1.
Овом уредбом прописују се: листа опасног отпада чији 

је увоз забрањен; листа опасног отпада који се може увози-
ти; листа опасног отпада чији су извоз и транзит дозвоље-
ни; листа неопасног отпада чији су увоз, извоз и транзит 
дозвољени; листa неопасног отпада за који се не издаје 
дозвола, са документацијом која прати прекогранично 
кретање; садржина и изглед Упутства за попуњавање Оба-
вјештења о прекограничном кретању отпада; садржина и 
изглед Упутства за попуњавање Документа о прекогранич-
ном кретању отпада.

Члан 2.
(1) Опасан отпад чији је увоз забрањен, опасан отпад 

чији је увоз дозвољен, као и опасан отпад чији су извоз и 
транзит дозвољени утврђени су у Листи IА - Опасан отпад, 
која се налази у Прилогу 1. ове уредбе и чини њен саставни 
дио.

(2) Листу IА - Опасан отпад чине двије посебне листе:
1) Листа опасног отпада чији је увоз забрањен и
2) Листа опасног отпада чији су увоз, извоз и транзит 

дозвољени.
(3) Неопасан отпад чији су увоз, извоз и транзит до-

звољени утврђен је у Листи IIB - Неопасан отпад, која се 
налази у Прилогу 2. ове уредбе и чини њен саставни дио.

(4) Листу IIB - Неопасан отпад чини Листа неопасног 
отпада чији су увоз, извоз и транзит дозвољени.

(5) Опасан и неопасан отпад чији називи су наведени у 
листама IА и IIB може се увозити на територију Републи-
ке Српске под условом да постоји постројење за прераду 
тог отпада, а за чији је рад, у складу са Законом о упра-
вљању отпадом (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 111/13), прибављена дозвола за обављање дјелатности 
управљања отпадом.

Члан 3.
(1) Обавјештење о прекограничном кретању отпада је 

образац са рубрикама у које се уносе сви битни подаци 
о отпаду и кретању отпада, а поред тога садржи и Листу 
скраћеница и ознака коришћених у нотификационом доку-
менту, као и превод тог обавјештења и Листе скраћеница на 
енглеском језику.

(2) Садржина и изглед Обавјештења о прекограничном 
кретању отпада са његовим преводом на енглеском језику 
дати су на Обрасцу 1, који се налази у Прилогу 3. ове уред-
бе и чини њен саставни дио.

(3) Документ о прекограничном кретању отпада је 
образац са рубрикама у које се уносе сви битни подаци 
о отпаду и кретању отпада, а поред тога садржи и Листу 
скраћеница и ознака коришћених у нотификационом доку-
менту, као и превод тог документа и Листе скраћеница на 
енглеском језику.

(4) Садржина и изглед Документа о прекограничном кре-
тању отпада са његовим преводом на енглеском језику дати 
су на Обрасцу 2, који се налази у Прилогу 3. ове уредбе.

(5) Упутство за попуњавање Обавјештења о прекогра-
ничном кретању отпада и Документа о прекограничном 
кретању отпада налази се у Прилогу 3. ове уредбе.

Члан 4.
Неопасни отпад за који се не издаје дозвола за пре-

когранично кретање отпада утврђен је у Листи IIB-1 - Не-
опасан отпад за који се не издаје дозвола за прекогранично 
кретање отпада приликом транзита преко територије Репу-
блике Српске, која се налази у Прилогу 4. ове уредбе и чини 
њен саставни дио.

Члан 5.
(1) Документ који прати прекогранично кретање неопа-

сног отпада за који се не издаје дозвола јесте образац са ру-
брикама у којима се уносе сви битни подаци о отпаду и испо-
руци отпада, као и превод тог документа на енглеском језику.

(2) Документ који прати прекогранично кретање неопа-
сног отпада за који се не издаје дозвола дат је на Обрасцу 3, 
који се налази у Прилогу 5. ове уредбе и чини њен саставни 
дио.

Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2148/15 Предсједница
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ПРИЛОГ 1.
ЛИСТА IA – ОПАСАН ОТПАД

 ЛИСТА ОПАСНОГ ОТПАДА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ ЗАБРАЊЕН
Ознака отпада А1. МЕТАЛИ И ОТПАД КОЈИ САДРЖЕ МЕТАЛЕ
 А1010  Метални отпад и отпад који се састоји од легура било ког од сљедећих елемената: 

 А1010  Антимон 
А1010  Арсен 
А1010  Берилијум 

 А1010  Кадмијум 
A1010 Олово

 А1010  Жива 
 А1010  Селен 
 А1010  Телур 
 А1010  Талијум 
 А1020  Отпад који у свом саставу има било који од сљедећих састојака или загађујућих примјеса, 

укључујући метални отпад у масивном облику: 
 А1020  Антимон, једињења антимона 
 А1020  Берилијум, једињења берилијума 
 А1020  Кадмијум, једињења кадмијума 
 А1020 Олово, једињења олова 
 А1020  Селен, једињења селена 
 А1020  Телур, једињења телура 
 А1030  Отпаци који у свом саставу имају било који од сљедећих састојака или загађујућих примјеса: 

А1030  Арсен, једињења арсена 
 А1030  Жива, једињења живе 
 А1030  Талијум, једињења талијума 
 А1040  Отпади са било којим од сљедећих састојака: 
 А1040  Метални карбонили 
 А1040  Шестовалентна једињења хрома 
 А1050  Галвански муљ 

A1060  Отпадне течности од киселинске обраде метала 
 А1070  Остаци излужине послије процесирања цинка, прах и талог попут јарозита, хематита итд. 
 А1080  Отпадни остаци цинка који нису обухваћени Листом IIB, а који садрже олово и кадмијум у довољној 

концентрацији да испоље својства из Анекса III Базелске конвенције 
 А1090  Пепео од спаљивања изоловане бакарне жице 
 А1100  Прах и остаци из система за гасно чишћење код уређаја за топљење бакра 
 А1110  Коришћени електролитички раствори настали електролитичким пречишћавањем и електролитичком 

екстракцијом бакра 
 А1120  Отпадни муљеви, искључујући анодни муљ, настао у електролитичким системима за пречишћавање 

бакра приликом електролитичког пречишћавања и електролитичке екстракције 
 А1130  Коришћени нагризајући раствори који углавном садрже бакар 
 А1140  Отпадни бакар-хлорид и бакар-цијанид катализатори 
 АA150 Остаци који садрже племените метале у чврстом облику, са траговима неорганских цијанида 
 А1150 Пепео драгоцјених метала настао спаљивањем штампаних плоча које нису обухваћене Листом IIB 
 А1160  Отпадне оловне батерије, цијеле или поломљене
 А1170  Несортиране отпадне батерије, искључујући мјешавине само оних батерија са Листе IIB

Отпадне батерије које нису наведене у Листи IIB, а садрже састојке из Анекса I Базелске конвенције 
у довољној мјери да буду опасне 

 А1180  Отпадни електрични и електронски склопови или отпаци који садрже компоненте као што су 
акумулатори и остале батерије са Листе IA, релеји и дијелови са живом, стакло катодних цијеви 
и остало активирано стакло и кондензатори са полихлорованим бифенилима (PCB) или загађени 
састојцима са Анекса I Базелске конвенције (нпр. Cd, Hg, Pb, PCB) у таквој мјери да посједује било 
које од својстава из Анекса III Базелске конвенције (обратити пажњу на одговарајући став у Листи 
IIB – B1110) 

 А1190  Отпадни метални каблови који су обложени или изоловани са пластиком која садржи или је 
контаминирана са угљем, чађи, PCB, оловом, кадмијумом и другим органохалогеним једињењима 
или другим састојцима из Анекса I Базелске конвенције, који показују карактеристике из Анекса III 
Базелске конвенције 

 АА010 Згура, љуспе и остали отпаци из производње гвожђа и челика 
  АА060 Пепели и остаци ванадијума 
  АА190 Отпадни магнезијум и комадићи који су запаљиви, пале се или емитују у контакту са водом, 

запаљиви гасови у опасним количинама 
   А2. ОТПАД СА ПРЕТЕЖНО НЕОРГАНСКИМ САСТОЈЦИМА КОЈИ МОГУ ДА САДРЖЕ 

МЕТАЛЕ И ОРГАНСКЕ МАТЕРИЈЕ 
А2010  Стаклени отпад катодних цијеви и остало активирано стакло 

 А2020  Калцијум-флуоридни муљ, отпадна неорганска једињења флуора у облику течности или талога, 
искључујући отпаде наведене у Листи IIB 
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 А2030  Истрошени катализатори који нису наведени на Листи IIB 
 АА050 Отпаци и остаци алуминијума 

 А2040  Отпадни гипс који настаје у процесима хемијске индустрије, уколико садржи супстанце из Анекса 
I Базелске конвенције у таквој мјери да испољава неко од опасних својстава из Анекса III Базелске 
конвенције (обратити пажњу на одговарајући став у Листи IIB-B2080) 

 А2050  Отпадни азбест (прах и влакна) 
 А2060  Летећи пепео настао радом термоелектрана на угаљ, који садржи супстанце из Анекса I Базелске 

конвенције у довољној концентрацији да испољава својства из Анекса III Базелске конвенције (обра-
тити пажњу на одговарајући став у Листи IIB – B2050) 

  АB030 Отпади из система који се не базирају на употреби цијанида, као што је површинско третирање 
метала 

 АB070 Пијескови употријебљени у ливарству 
 АB120 Неорганска халогена једињења која нису спецификована или укључена на другом мјесту 
 АB150 Непречишћени калцијум-сулфит и калцијум-сулфат из одсумпоравања димног гаса 

   А3. ОТПАД КОЈИ ПРЕТЕЖНО САДРЖИ ОРГАНСКЕ СУПСТАНЦЕ, А МОЖЕ ДА САДРЖИ И 
НЕОРГАНСКЕ МАТЕРИЈЕ 

А3010  Отпад од производње или процесирања кокса и битумена из нафте 
 А3020  Отпадна минерална уља која нису погодна за своју првобитну намјену 
 А3030  Отпади који садрже, састоје се или су загађени талогом оловних неексплозивних једињења 
 А3040  Отпадни флуиди (преносиоци топлоте) 
 А3050  Отпади из производње, формулације и коришћења смоле, латекса, пластификатора, лијепка/

адхезива, искључујући такве отпаде обухваћене Листом IIB (обратити пажњу на одговарајући став у 
Листи IIB – B4020) 

 А3060  Отпадна нитроцелулоза 
 А3070  Отпадни феноли, једињења фенола, укључујући хлорофенол у течном стању или у виду талога 
 А3080  Отпадни етри, не укључујући оне са Листе IIB 
 А3090  Отпаци од коже (прах, пепео, талог и фина прашина) уколико садрже шестовалентна једињења 

хрома или биоциде (обратити пажњу на одговарајући став у Листи IIB – B3100) 
 А3100  Отпадне струготине и други отпад од коже или вјештачке коже која није погодна за производњу 

кожних артикала и која садржи једињења шестовалентног хрома или биоциде (обратити пажњу на 
одговарајући став у Листи IIB – B3090) 

 А3110  Крзнарски отпад који садржи једињења шестовалентног хрома, или биоциде, или инфективне 
супстанце (обратити пажњу на Листу IIB – B3110) 

 А3120  Праменови, паперје, лака фракција од резања 
 А3130  Отпадна органска једињења фосфора 
 А3140  Отпадни нехалогеновани органски растварачи, искључујући оне који су наведени у Листи IIB 
 А3150  Отпадни халогеновани органски растварачи 
 А3160  Халогеновани и нехалогеновани неводени остаци послије дестилације органских растварача у циљу 

рекуперације 
 А3170  Отпад који настаје производњом алифатичних халогенованих угљоводоника (нпр. монохлорметана, 

дихлоретана, винил-хлорида, алил-хлорида, епихлор-хидрина) 
 А3180 RА010 Отпади, супстанце и артикли који садрже, састоје се или су загађени полихлорованим бифенилима 

(PCB), полихлорованим терфенилима (PCT) или полихлорованим нафталенима (PCN), или 
полибромованим бифенилима (PBB) или било којим другим аналогним полибромованим 
једињењима, у концентрацији од 50 mg/kg или већој 

 А3190  Отпадни смолни остаци (искључујући асфалтни цемент) који настају дестилацијом и било каквом 
пиролитичком обрадом органских материјала 

А3200  Битуменски материјали (отпадни асфалт) од изградње путева и одржавања, који садрже тар (обрати-
ти пажњу на Листу IIB – B2130) 

 АC060 Отпад од хидрауличних флуида 
 АC070 Кочиони флуиди
 АC080 Aнтифриз 
 АC150 Хлорофлуороугљоводоници 
 АC160 Халони 
 АC170 Отпади од третиране плуте и дрвета 
  А4. ОТПАДИ КОЈИ МОГУ ДА САДРЖЕ НЕОРГАНСКЕ И ОРГАНСКЕ САСТОЈКЕ 
А4010  Отпади из производње, припреме и коришћења фармацеутских производа, искључујући такве 

отпаде наведене у Листи IIB 
А4020  Клинички и сродни отпад; отпад настао у медицинској, болничкој, зубарској, ветеринарској или 

сличној пракси и отпад који се ствара у болницама или другим објектима приликом испитивања или 
лијечења пацијената или у истраживачким пројектима 

А4030  Отпади из производње, формулације и коришћења биоцида и фитофармацеутских производа, 
укључујући отпадне пестициде и хербициде, који нису израђени по спецификацији, или им је 
истекао рок употребе или нису погодни за своју првобитну намјену 

А4040  Отпад из производње, формулације и коришћења хемикалија за заштиту дрвета 
А4050 АD040 Отпади који садрже, састоје се или су загађени било којом од сљедећих супстанци: неоргански 

цијаниди, изузев чврстих остатака који садрже племените метале, са траговима неорганских 
цијанида. Органски цијаниди 

А4060  Остаци, мјешавине и емулзије: уље/вода и угљоводоници/вода 
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А4070  Отпаци из производње, формулације и коришћења мастила, боја, пигмената, премаза, уљних лакова, 
искључујући све отпаде наведене у Листи IIB – B4010 

А4080  Отпад експлозивне природе (искључујући такве отпаде на Листи IIB) 
А4090  Отпадни кисели или базни раствори изузев оних наведених у

Листи IIB – B2120 
А4100  Отпад из уређаја за контролу индустријског загађења намијењених за пречишћавање индустријских 

излазних гасова, искључујући оне са Листе IIB 
А4110  Отпади који садрже, састоје се или су загађени било којом од сљедећих супстанци: сродним 

једињењима полихлорованих дибензо-фурана, сродним једињењима дибензо-диоксина 
А4120  Отпади који садрже, састоје се или су загађени пероксидима 
А4130  Отпадна амбалажа и контејнери који су контаминирани опасним материјама из Анекса I Базелске 

конвенције у концентрацијама довољним да испоље опасна својства из Анекса III Базелске 
конвенције 

А4140  Отпади који се састоје или садрже хемикалије које нису израђене по спецификацији или им је 
истекао рок трајања, а који одговарају категоријама из Анекса I Базелске конвенције и испољавају 
опасна својства из Анекса III Базелске конвенције 

А4150  Отпадне хемијске супстанце које настају у истраживању и развоју или у новим наставним 
активностима, које нису идентификоване и чији утицај на људско здравље и животну средину није 
утврђен 

А4160  Коришћени активни угљеник који није укључен у Листу IIB (обратити пажњу на B2060) 
 АD090 Употребљавани фотографски апарати за једнократну употребу са батеријама које нису 

специфициране на другом мјесту 
 АD090 Отпади из производње, формулације и употребе графичких и фотографских хемикалија и материјала 

који нису специфицирани или укључени на другом мјесту 
 АD100 Отпади из система који се не базирају на употреби цијанида, као што је површинско третирање 

пластике 
 АD120 Јоноизмјењивачке смоле 
 АD150 Природни органски материјали који се користе у филтрима (као што су биофилтри) 
  А5. ОТПАДИ КОЈИ ПРЕТЕЖНО САДРЖЕ НЕОРГАНСКЕ САСТОЈКЕ, А МОГУ САДРЖАТИ 

МЕТАЛЕ И ОРГАНСКЕ МАТЕРИЈЕ 
 RB020 Влакна на бази керамике по физичко-хемијским карактеристикама слична влакнима азбеста 

Категорије опасног отпада према Базелској конвенцији о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању 
(анекси I, II и VIII Конвенције, Европском каталогу отпада 2000/532/EC и Регулативи Европског парламента и Савјета 2006/1013/EC о 
кретању отпада (Анекс V – Листа А))

 ЛИСТА ОПАСНОГ ОТПАДА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ ДОЗВОЉЕН
Ознака отпада А1. МЕТАЛИ И ОТПАД КОЈИ САДРЖЕ МЕТАЛЕ

А1.   Метални отпад и отпад који се састоји од легура било ког од сљедећих елемената: 
А1010  Антимон 
А1010  Арсен 
А1010  Берилијум 
А1010  Кадмијум 
А1010  Олово 
А1010  Жива 
А1010  Селен 
А1010  Телур 
А1010  Талијум 
А1020  Отпад који у свом саставу има било који од сљедећих састојака или загађујућих примјеса, 

укључујући метални отпад у масивном облику: 
А1020  Антимон, једињења антимона 
А1020  Берилијум, једињења берилијума 
А1020  Кадмијум, једињења кадмијума 
А1020  Олово, једињења олова 
А1020  Селен, једињења селена 
А1020  Телур, једињења телура 

 А1030  Отпаци који у свом саставу имају било који од сљедећих састојака или загађујућих примјеса: 
А1030  Арсен, једињења арсена 
А1030  Жива, једињења живе 
А1030  Талијум, једињења талијума 
А1040  Отпади са било којим од сљедећих састојака: 
А1040  Метални карбонили 
А1040  Шестовалентна једињења хрома 
А1050  Галвански муљ 
1060  Отпадне течности од киселинске обраде метала 
А1070  Остаци излужине послије процесирања цинка, прах и талог попут јарозита, хематита итд. 
А1080  Отпадни остаци цинка који нису обухваћени Листом IIB, а који садрже олово и кадмијум у довољној 

концентрацији да испоље својства из Анекса III Базелске конвенције 
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А1090  Пепео од спаљивања изоловане бакарне жице 
А1100  Прах и остаци из система за гасно чишћење код уређаја за топљење бакра 
А1110  Коришћени електролитички раствори настали електролитичким пречишћавањем и електролитичком 

екстракцијом бакра 
А1120  Отпадни муљеви, искључујући анодни муљ, настао у електролитичким системима за пречишћавање 

бакра приликом електролитичког пречишћавања и електролитичке екстракције 
А1130  Коришћени нагризајући раствори који углавном садрже бакар 
А1140  Отпадни бакар-хлорид и бакар-цијанид катализатори 
 АА150 Остаци који садрже племените метале у чврстом облику, са траговима неорганских цијанида 
А1150  Пепео драгоцјених метала настао спаљивањем штампаних плоча које нису обухваћене Листом IIB 
А1160 Отпадне оловне батерије пуњене киселином, цијеле или поломљене
А1170  Несортиране отпадне батерије, искључујући мјешавине само оних батерија са Листе IIB 

Отпадне батерије које нису наведене у Листи IIB, а садрже састојке из Анекса I Базелске конвенције 
у довољној мјери да буду опасне 

А1180  Отпадни електрични и електронски склопови или отпаци који садрже компоненте као што су 
акумулатори и остале батерије са Листе IA, релеји и дијелови са живом, стакло катодних цијеви 
и остало активирано стакло и кондензатори са полихлорованим бифенилима (PCB) или загађени 
састојцима са Анекса I Базелске конвенције (нпр. Cd, Hg, Pb, PCB) у таквој мјери да посједује било 
које од својстава из Анекса III Базелске конвенције (обратити пажњу на одговарајући став у Листи 
IIB – B1110) 

А1190  Отпадни метални каблови који су обложени или изоловани са пластиком која садржи или је 
контаминирана са угљем, чађи, PCB, оловом, кадмијумом, другим органохалогеним једињењима 
или другим састојцима из Анекса I Базелске конвенције, који показују карактеристике из Анекса III 
Базелске конвенције 

 АА010 Згура, љуспе и остали отпаци из производње гвожђа и челика 
 АА060 Пепели и остаци ванадијума 
 АА190 Отпадни магнезијум и комадићи који су запаљиви, пале се или емитују у контакту са водом, 

запаљиви гасови у опасним количинама 
  А2. ОТПАД СА ПРЕТЕЖНО НЕОРГАНСКИМ САСТОЈЦИМА КОЈИ МОГУ ДА САДРЖЕ 

МЕТАЛЕ И ОРГАНСКЕ МАТЕРИЈЕ 
А2010  Стаклени отпад катодних цијеви и остало активирано стакло 
А2020  Калцијум-флуоридни муљ. Отпадна неорганска једињења флуора у облику течности или талога, 

искључујући отпаде наведене у Листи IIB 
А2030  Истрошени катализатори који нису наведени на Листи IIB 
  Отпаци хидрата алуминијума 
  Отпаци алуминијума 
А2040  Отпадни гипс који настаје у процесима хемијске индустрије, уколико садржи супстанце из Анекса 

I Базелске конвенције у таквој мјери да испољава неко од опасних својстава из Анекса III Базелске 
конвенције (обратити пажњу на одговарајући став у Листи IIB – B2080) 

А2050  Отпадни азбест (прах и влакна) 
А2060  Летећи пепео настао радом термоелектрана на угаљ, који садржи супстанце из Анекса I Базелске 

конвенције у довољној концентрацији да испољава својства из Анекса III Базелске конвенције (обра-
тити пажњу на одговарајући став у Листи IIB – B2050) 

 АB030 Отпади из система који се не базирају на употреби цијанида, као што је површинско третирање 
метала 

 АB070 Пијескови употријебљени у ливарству 
 АB120 Неорганска халогена једињења која нису специфицирана или укључена на другом мјесту 
 АB150 Непречишћени калцијум-сулфит и калцијум-сулфат из одсумпоравања димног гаса 
  А3. ОТПАД КОЈИ ПРЕТЕЖНО САДРЖИ ОРГАНСКЕ СУПСТАНЦЕ, А МОЖЕ ДА САДРЖИ И 

НЕОРГАНСКЕ МАТЕРИЈЕ 
А3010  Отпад од производње или процесирања кокса и битумена из нафте 
А3020  Отпадна минерална уља која нису погодна за своју првобитну намјену 
А3030  Отпади који садрже, састоје се или су загађени талогом оловних неексплозивних једињења 
А3040  Отпадни флуиди (преносиоци топлоте) 
А3050  Отпади из производње, формулације и коришћења смоле, латекса, пластификатора, лијепка/

адхезива, искључујући такве отпаде обухваћене Листом IIB (обратити пажњу на одговарајући став у 
Листи IIB – B4020)

А3060  Отпадна нитроцелулоза 
А3070  Отпадни феноли, једињења фенола, укључујући хлорофенол у течном стању или у виду талога 
А3080  Отпадни етри, не укључујући оне са Листе IIB 
А3090  Отпаци од коже (прах, пепео, талог и фина прашина) уколико садрже шестовалентна једињења 

хрома или биоциде (обратити пажњу на одговарајући став у Листи IIB – B3100) 
А3100  Отпадне струготине и други отпад од коже или вјештачке коже која није погодна за производњу 

кожних артикала и која садржи једињења шестовалентног хрома или биоциде (обратити пажњу на 
одговарајући став у Листи IIB – B3090) 

А3110  Крзнарски отпад који садржи једињења шестовалентног хрома или биоциде или инфективне 
супстанце (обратити пажњу на Листу IIB – B3110) 

А3120  Праменови, паперје, лака фракција од резања 
А3130  Отпадна органска једињења фосфора 
А3140  Отпадни нехалогеновани органски растварачи, искључујући оне који су наведени у Листи IIB 
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А3150  Отпадни халогеновани органски растварачи 
А3160  Халогеновани и нехалогеновани неводени остаци послије дестилације органских растварача у циљу 

рекуперације 
А3170  Отпад који настаје производњом алифатичних халогенованих угљоводоника (нпр. монохлорметана, 

дихлоретана, винил-хлорида, алил-хлорида, епихлор-хидрина) 
А3180 RА010 Отпади, супстанце и артикли који садрже, састоје се или су загађени полихлорованим бифенилима 

(PCB), полихлорованим терфенилима (PCT) или полихлорованим нафталенима (PCN), или 
полибромованим бифенилима (PBB) или било којим другим аналогним полибромованим 
једињењима у концентрацији од 50 mg/kg или већој 

А3190  Отпадни смолни остаци (искључујући асфалтни цемент) који настају, дестилацијом и било каквом 
пиролитичком обрадом органских материјала 

А3200  Битуменски материјали (отпадни асфалт) од изградње путева и одржавања, који садрже тар (обрати-
ти пажњу на Листу IIB – B2130) 

 АC060 Отпад од хидрауличних флуида 
 АC070 Кочиони флуиди
 АC080 Антифриз
 АC150 Хлорофлуороугљоводоници 
 АC160 Халони 
 АC170 Отпади од третиране плуте и дрвета 
  А4. ОТПАДИ КОЈИ МОГУ ДА САДРЖЕ НЕОРГАНСКЕ И ОРГАНСКЕ САСТОЈКЕ 
А4010  Отпади из производње, припреме и коришћења фармацеутских производа, искључујући такве 

отпаде наведене у Листи IIB 
А4020  Клинички и сродни отпад; отпад настао у медицинској, болничкој, зубарској, ветеринарској или 

сличној пракси и отпад који се ствара у болницама или другим објектима приликом испитивања или 
лијечења пацијената или у истраживачким пројектима 

А4030  Отпади из производње, формулације и коришћења биоцида и фитофармацеутских производа, 
укључујући отпадне пестициде и хербициде који нису израђени по спецификацији, или им је 
истекао рок употребе или нису погодни за своју првобитну намјену 

А4040  Отпад из производње, формулације и коришћења хемикалија за заштиту дрвета 
А4050 АD040 Отпади који садрже, састоје се или су загађени било којом од сљедећих супстанци: неоргански 

цијаниди, изузев чврстих остатака који садрже племените метале, са траговима неорганских 
цијанида. Органски цијаниди 

А4060  Остаци, мјешавине и емулзије: уље/вода и угљоводоници/вода 
А4070  Отпаци из производње, формулације и коришћења мастила, боја, пигмената, премаза, уљних лакова, 

искључујући све отпаде наведене у Листи IIB – B4010 
А4080  Отпад експлозивне природе (искључујући такве отпаде на Листи IIB) 
А4090  Отпадни кисели или базни раствори, изузев оних наведених у Листи IIB – B2120 
А4100  Отпад из уређаја за контролу индустријског загађења намијењених за пречишћавање индустријских 

излазних гасова, искључујући оне са Листе IIB 
А4110  Отпади који садрже, састоје се или су загађени било којом од сљедећих супстанци: сродним 

једињењима полихлорованих дибензо-фурана, сродним једињењима дибензо-диоксина 
А4120  Отпади који садрже, састоје се или су загађени пероксидима 
А4130  Отпадна амбалажа и контејнери који су контаминирани опасним материјама из Анекса I Базелске 

конвенције у концентрацијама довољним да испоље опасна својства из Анекса III Базелске 
конвенције 

А4140  Отпади који се састоје или садрже хемикалије које нису израђене по спецификацији или им је 
истекао рок трајања, а који одговарају категоријама из Анекса I и испољавају опасна својства из 
Анекса III Базелске конвенције 

А4150  Отпадне хемијске супстанце које настају у истраживању и развоју или у новим наставним 
активностима које нису идентификоване и чији утицај на људско здравље и животну средину није 
утврђен 

А4160  Коришћени активни угљеник који није укључен у Листу IIB (обратити пажњу на B2060) 
АD090 Употребљавани фотографски апарати за једнократну употребу са батеријама које нису 

специфициране на другом мјесту 
 АD090 Отпади из производње, формулације и употребе графичких и фотографских хемикалија и материјала 

који нису специфицирани или укључени на другом мјесту 
 АD100 Отпади из система који се не базирају на употреби цијанида, као што је површинско третирање 

пластике 
 АD120 Јоноизмјењивачке смоле 
 АD150 Природни органски материјали који се користе у филтрима (као што су биофилтри) 
  А5. ОТПАДИ КОЈИ ПРЕТЕЖНО САДРЖЕ НЕОРГАНСКЕ САСТОЈКЕ, А МОГУ САДРЖАТИ 

МЕТАЛЕ И ОРГАНСКЕ МАТЕРИЈЕ 
 RB020 Влакна на бази керамике по физичко-хемијским карактеристикама слична влакнима азбеста 

Категорије опасног отпада према Базелској конвенцији о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању 
(анекси I, II и VIII Конвенције, Европском каталогу отпада 2000/532/ЕC и Регулативи Европског парламента и Савjета 2006/1013/EC о 
кретању отпада (Анекс V - Листа А))

 ПРИЛОГ 2.
ЛИСТА IIB – НЕОПАСАН ОТПАД

 ЛИСТА НЕОПАСНОГ ОТПАДА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ ДОЗВОЉЕН
Ознака отпада Назив отпада
B1010  B1. ОТПАДИ ОД МЕТАЛА И МЕТАЛНИХ ЛЕГУРА У МЕТАЛНОЈ НЕДИСПЕРГОВАНОЈ ФОРМИ 
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B1010 GА010 Племенити метали (злато, сребро, група платинских метала, али не и жива) 
B1010 GА430 Отпаци и остаци од гвожђа и челика 
B1010 GА120 Отпаци бакра 
B1010 GА130 Отпаци никла 
B1010 GА140 Отпаци алумијума
B1010 GА160 Отпаци и остаци од цинка 
B1010 GA170 Отпаци и остаци од калаја 
B1010 GА180 Отпаци и остаци од волфрама 
B1010  Отпаци и остаци од молибдена 
B1010 GА200 Отпаци тантала 
B1010 GА210 Отпаци магнезијума 
B1010 GА220 Отпаци кобалта 
B1010 GА230 Отпаци бизмута 
B1010 GА250 Отпаци титана 
B1010 GА260 Отпаци цирконијума 
B1010 GА280 Отпаци мангана 
B1010 GА310 Отпаци германијума 
B1010 GА320 Отпаци ванадијума 
B1010 GА330 Отпаци хафнијума 
 GА340 Отпаци индијума 
 GА350 Отпаци ниобијума 
 GА360 Отпаци ренијума 
 GА370 Отпаци галијума 
B1010 GА410 Отпаци торијума 
B1010 GА420 Отпаци ријетких земљаних метала 
B1010 GА300 Отпаци хрома 
B1020  Чист, незагађен метални отпад, укључујући легуре у масивном завршном облику (лимови, плоче, 

греде, шипке итд.) као: 
B1020 GА270 Отпаци од антимона 
B1020 GА290 Отпаци од берилијума 
B1020 GА240 Отпаци од кадмијума 
B1020 GА150 Отпаци од олова (изузев оловних акумулатора) 
B1020 GА400 Отпаци од селена 
B1020 GА410 Отпаци телура 
B1030  Тешко топиви метали који садрже остатке 
B1031  Отпадни молибден, волфрам, титан, тантал, ниобијум и ренијум и металне легуре у металној 

диспергованој форми (метални прах), искључујући онај који је специфициран у Листи IА – А1050 
(галвански талози) 

 GC090 Молибден 
 GC100 Волфрам 
 GC120 Титан 
 GC110 Тантал 
 GC130 Ниобијум 
 GC140 Ренијум 
B1040 GC010 Отпадни склопови из система за производњу електричне енергије, а који нису загађени уљем за 

подмазивање, PCB или PCT у таквој мјери да показују опасне карактеристике 
B1050  Мијешани обојени метали, тешки отпадни комадићи који не садрже материје из Анекса I Базелске 

конвенције у довољној концентрацији да би испољили својства из Анекса III Базелске конвенције 
B1060  Отпад од селена и телура у металном елементарном облику, укључујући прах 
B1070 АА040 Отпад од бакра и бакарних легура у диспергованој форми, осим ако садрже опасне материје у 

таквој мјери да испољава опасна својства из Анекса III Базелске конвенције 
B1080 АА020 Пепео и остаци цинка, укључујући остатке легура цинка, у диспергованом облику, осим оних који 

садрже опасне материје у концентрацијама да испољавају опасне карактеристике из Анекса III 
Базелске конвенције 

G1090 АА180 Отпадне батерије произведене према некој спецификацији, искључујући оне које садрже олово, 
кадмијум или живу 

B1100  Отпад који садржи метале који потичу од топљења, растапања руда и рафинације метала 
B1100 GB010 Цинк нижег степена чистоће 
B1100 GB020 Цинк који садржи нечистоће: шљака са врха галванизације поцинкованих плоча (> 90% Zn) 
 GB021  
B1100 GB022 Шљака са дна из галванизације поцинкованих плоча (> 92% Zn) 
B1100 GB023 Шљака из калупа за ливење цинка (> 85% Zn) 
B1100 GB024 Шљака од поцинкованих плоча из врућих галванизатора (> 92% Zn) 
B1100 GB025 Цинк који садржи отпад од површинске обраде цинка 
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B1100 GB030 Отпади од површинске обраде алуминијума, изузимајући слану шљаку 
B1100 GB040 Отпаци процесирања бакра који се могу употријебити за даље процесирање или пречишћавање, а 

који не садрже арсен, олово или кадмијум у таквој мјери да испољавају опасна својства 
B1100  Отпади од ватросталних превлака, укључујући топионичке лонце који потичу од топљења бакра 
B1100 GB040 Шљака племенитих метала која се користи за даљу рафинацију 
B1100 GB050 Шљака тантала са калајем са мање од 0,5% калаја 
B1110 GC010 Електрични и електронски склопови: 
B1110 GC010 Електрични и електронски склопови који садрже само метале или легуре
B1110  Отпадни електрични и електронски склопови или остаци (не укључујући отпатке који настају 

производњом електричне енергије), а укључујући плоче штампаних кола који не садрже 
компоненте као што су акумулатори и остале батерије наведене у Листи IА, релеје са живом, стакло 
катодних цијеви и друго активирано стакло и PCB кондензаторе, односно који нису контаминирани 
опасним материјама са Листе IА (нпр. кадмијумом, живом, оловом или хлорованим бифенилима), 
односно који су очишћени од наведених супстанци у таквој мјери да не посједују опасне 
карактеристике из Анекса III Базелске конвенције (обратити пажњу на Листу IА – А1180)

B1110 GC020 Електрични и електронски склопови (укључујући штампане плоче, електронске компоненте и 
жице) намијењени за директно поновно коришћење, а не за рециклирање или коначно одлагање 

B1115  Отпадни метални каблови пресвучени или изолирани пластиком, који нису укључени на Листи 
IА – А1190, искључујући оне које су за операције третирања или одлагања, као и неконтролисане 
термичке процесе, као што је спаљивање на отвореном 

B1120  Истрошени катализатори, искључујући течне катализаторе, који садрже: 
B1120 GC060 Коришћени катализатори са садржајем прелазних метала 
B1120  Скандијум 
B1120  Ванадијум 
B1120  Манган 
B1120  Кобалт 
B1120  Бакар 
B1120  Итријум 
B1120  Ниобијум 
B1120  Хафнијум 
B1120  Волфрам 
B1120  Титан 
B1120  Хром 
B1120  Гвожђе 
B1120  Никл 
B1120  Цинк 
B1120  Цирконијум 
B1120  Молибден 
B1120  Тантал 
B1120  Ренијум 
B1120  Лантаниди (ријетких земљаних метала): 
B1120  Лантан 
B1120  Празеодијум 
B1120  Самаријум 
B1120  Гадолинијум 
B1120  Диспрозијум 
B1120  Ербијум 
B1120  Итербијум 
B1120  Церијум 
B1120  Неодимијум 
B1120  Еуропијум 
B1120  Тербијум 
B1120  Холмијум 
B1120  Тулијум 
B1120  Лутецијум 
B1130 GC060 Очишћени, коришћени катализатори који садрже племените метале 
B1140 АА150 Остаци који садрже племените метале у чврстом облику, са траговима неорганских цијанида 
B1150 АА160 Отпаци драгоцјених метала и легура (злато, сребро, група платинских метала, али не и жива) у 

расијаном, нетечном облику, уз одговарајуће паковање и обиљежавање 
B1160 АА161 Пепео племенитих метала настао спаљивањем штампаних плоча, односно штампаних кола (нео-

бухваћен Листом IА – А1150) 
B1170 АА162 Пепео од племенитих метала настао спаљивањем фотографског филма 
B1180 GО040 Отпадни фотографски филм који садржи халиде сребра и метално сребро 
B1190 GО040 Отпадна фотографска хартија која садржи халогениде сребра и метално сребро 
B1200 GC080 Гранулисана шљака која потиче од обраде гвожђа и челика 
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B1210 GC070 Шљака која остаје послије обраде гвожђа или челика – овдје су обухваћене врсте шљаке које су 
извор титанијум-диоксида и ванадијума 

B1220 АА020 Отпаци производње цинка, хемијски стабилизовани, са високим садржајем гвожђа (преко 20%) и 
процесирани у складу са индустријским спецификацијама (нпр. DIN4301), углавном за грађевинску 
индустрију 

B1230 АА010 Дробљена коварина која настаје у производњи гвожђа и челика 
B1240  Пиљевина бакар-оксида 
B1250 Олупине моторних возила из којих је испуштена течност (бензин, дизел-уља, течност за кочнице, 

акумулаторска течност, контролисане супстанце које уништавају озонски омотач и слично) 
 GC030 Бродови и други пловни објекти који не служе намјени, прикладно испражњени од било каквог 

терета и других материјала насталих експлоатацијом бродова, који могу бити класификовани као 
опасна супстанца или отпад 

  Б2. ОТПАДИ КОЈИ УГЛАВНОМ САДРЖЕ НЕОРГАНСКЕ САСТОЈКЕ, А МОГУ ДА САДРЖЕ 
МЕТАЛЕ И ОРГАНСКЕ МАТЕРИЈЕ 

B2010 GD010 Отпад из експлоатације рудника у недиспергованој форми: 
  Отпаци природног графита 
 GD020 Отпад шкриљаца, било да јесу или нису грубо тесани или само резани, тестерисани и слично
 GD030 Отпаци од лискуне 
 GD040 Отпаци леуцита, нефелина и нефелин-сијенита 
 GD050 Отпаци фелдспата 
 GD060 Отпаци флуорита 
 GD070 Отпаци силицијум-оксида у чврстом стању, осим оних који се користе у процесима ливења 
B2020 GE010 Отпаци стакла у недиспергованом облику: 
B2020  Стаклени крш и други отпаци и крхотине стакла, осим стакла од катодних цијеви и других 

активираних стакала 
 GЕ020 Влакнасти отпаци стакла 
B2030  Керамички отпад у недиспергованом облику: 
B2030 GF010 Отпаци од керамике жарени послије обликовања, укључујући керамичке судове (прије и/или 

послије употребе) 
 GF020 Отпаци и остаци од кермета (композитна металокерамика) 
B2030 GF030 Влакна на бази керамике која нису наведена или укључена на другом мјесту 
B2040  Остали отпад који углавном чине неоргански састојци: 
B2040 GG010 Дјелимично рафинисани калцијум-сулфат – продукт десулфуризације издувног гаса (FGD) 
B2040 GG020 Отпад гипсаних плоча или преградних зидова који остаје послије рушења зграде 
 GG030 Пепео са дна и шљака из термоелектрана на угаљ 
 GG040 Летећи пепео из термоелектрана на угаљ, уколико није обухваћено на друго мјесто 
B2040 GG080 Шљака из производње бакра, хемијски стабилизована, садржи велики проценат гвожђа (пре-

ко 20%), према индустријским стандардима (DIN 4301 и DIN 8201), а служи углавном у 
грађевинарству и за абразивне примјене 

B2040 GG090 Сумпор у чврстом стању 
B2040 GG100 Кречњак из производње калцијум-цијанамида (pH мања од 9) 
B2040 GG120 Натријум, калијум, калцијум-хлориди 
B2040 GG130 Карборундум (силицијум-карбид) 
B2040 GG140 Изломљени бетон 
B2040 GG150 Крхотине стакла које садрже литијум-тантал и литијум-ниобијум 
B2050 GG040 Летећи пепео из термоелектрана на угаљ који није на Листи IА – А2060 
B2060 GG060 Истрошени активни угаљ који настаје прерадом воде за пиће, као и у процесима прехрамбене 

индустрије и индустријске производње витамина, ако није наведен на Листи IА – А4160 
B2070  Отпаци калцијум-флуорида 
B2080 AB140 Отпадни гипс који настаје у процесима хемијске индустрије, а није обухваћен Листом IА – А2040 
B2090 GG050 Анодни отпаци из производње челика и алуминијума од кокса или битумена, пречишћени према 

уобичајеним индустријским спецификацијама (искључујући анодне отпатке који настају алкалном 
електролизом хлора у металуршкој индустрији) 

B2100  Отпадни хидрати алуминијума и отпадни алуминијум и остаци производње алуминијума, 
искључујући такве материјале који се користе за процесе пречишћавања гасова, флокулације и 
филтрирања 

B2110 GG110 Остаци боксита (“црвено блато”), (са pH вриједношћу сведеном на испод 11,5) 
B2120  Отпадни кисели или базни раствори са pH вриједношћу између 2 и 11,5 који нису корозивни или 

имају неко друго опасно својство (обратити пажњу на одговарајући став у Листи IА – А4090) 
B2130  Битуменски материјал (отпадни асфалт) од изградње путева и одржавања, који не садржи катран 

(обратити пажњу на одговарајући став у Листи IА – А3200) 
  Б3. ОТПАДИ КОЈИ УГЛАВНОМ САДРЖЕ НЕОРГАНСКЕ САСТОЈКЕ, А МОГУ ДА САДРЖЕ 

МЕТАЛЕ И НЕОРГАНСКЕ МАТЕРИЈЕ 
B3010  Чврсти отпад пластике: 
B3010  Сљедећи материјали од пластике или мјешавине пластичних материјала, под условом да нису 

мијешани са другим отпадом и да су израђени према некој спецификацији: 
  Отпаци пластике нехалогенизованих полимера и кополимера, укључујући, али не ограничавајући 

се на: 
B3010 GH010 ЕТИЛЕН 
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B3010 GH011 СТИРОЛ 
B3010 GH012 ПОЛИПРОПИЛЕН 
 GH013 ПОЛИМЕРИ ВИНИЛ-ХЛОРИДА 
B3010 GH014 ПОЛИЕТИЛЕН-ТЕРЕФТАЛАТ 
B3010 GH014 АКРИЛОНИТРИЛ 
B3010 GH014 БУТАДИЕН 
B3010 GH014 ПОЛИАЦЕТАЛИ 
B3010 GH014 ПОЛИАМИДИ 
B3010 GH014 ПОЛИБУТИЛЕН-ТЕРЕФТАЛАТ 
B3010 GH014 ПОЛИКАРБОНАТИ 
B3010 GH014 ПОЛИЕТРИ 
B3010 GH014 ПОЛИФЕНИЛ-СУЛФИДИ 
B3010  АКРИЛНИ ПОЛИМЕРИ 
B3010  АЛКАНИ C10-C13 (ПЛАСТИФИКАТОРИ) 
B3010 GH014 ПОЛИУРЕТАНИ (КОЈИ НЕ САДРЖЕ ХЛОРО-ФЛУОРО УГЉОВОДОНИКЕ – ФРЕОНЕ) 
B3010 GH014 ПОЛИСИЛОКСАНИ (СИЛИКОНИ) 
B3010 GH014 ПОЛИМЕТИЛ-МЕТАКРИЛАТ 
B3010 GH014 ПОЛИВИНИЛ-АЛКОХОЛ 
B3010 GH014 ПОЛИВИНИЛ-БУТИРАЛ 
B3010  ПОЛИВИНИЛ-АЦЕТАТ 
B3010 GH015 ОТПАДНЕ ОТВРДЊЕНЕ СМОЛЕ ИЛИ ПРОДУКТИ КОНДЕНЗАЦИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ 

СЉЕДЕЋЕ: 
B3010  УРЕА-ФОРМАЛДЕХИДНЕ СМОЛЕ (КАРБАМИДНЕ) 
B3010  ФЕНОЛ-ФОРМАЛДЕХИДНЕ СМОЛЕ 
B3010  МЕЛАМИН-ФОРМАЛДЕХИДНЕ СМОЛЕ 
B3010  ЕПОКСИ СМОЛЕ 
B3010  АЛКИДНЕ СМОЛЕ 
B3010  ПОЛИАМИДИ 
B3010  СЉЕДЕЋИ ОТПАДИ ФЛУОРОВАНИХ ПОЛИМЕРА: 
B3010  ПЕРФЛУОРО ЕТИЛЕН/ПРОПИЛЕН (FЕP) 
B3010  ПЕРФЛУОРОКСИ-АЛКАН (PFА) 
B3010  Тетрафлуороетилен/перфлуоровинил етар (PFА) 
  Тетрафлуороетилен/перфлуорометилвинил етар (МFA) 
B3010  ПОЛИВИНИЛФЛУОРИД (PVF) 
B3010  ПОЛИВИНИЛИДЕН-ФЛУОРИД (PVDF) 
B3020  Отпад папира, картона и производа од папира 
  Сљедећи материјали, под условом да нису помијешани са опасним отпадом: 
B3020  Отпаци и остаци папира и картона од: 
B3020 GI010 Небијељеног папира или картона или од таласастог папира или картона 
B3020 GI011 Осталих папира и картона, направљених углавном од бијељене хемијске целулозе, необојене у маси 
B3020 GI012 Папира и картона, направљених углавном од механичке целулозе (нпр. новине, журнали и сличан 

штампани материјали) 
B3020 GI013 Остали, укључујући, али не и ограничавајући на: 
  1. ламинирани картон 
  2. несортиране отпатке 
B3030 GI014 ТЕКСТИЛНИ ОТПАД 
  Сљедећи материјали, под условом да нису помијешани са другим отпадом или су припремљени по 

спецификацији: 
B3030  Отпад од свиле (укључујући и чауре непогодне за одмотавање, отпатке предива и рашчупане 

текстилне материјале) 
B3030 GЈ010 Невлачени или нечешљани 
B3030 GЈ011 Остали 
B3030 GЈ012 Отпаци вуне и фине или грубе животињске длаке, укључујући отпатке предива, али искључујући 

рашчупане текстилне материјале 
B3030 GЈ020 Ишчешак вуне или фине животињске длаке 
B3030 GЈ021 Остали отпад од вуне или фине животињске длаке 
B3030 GJ022 Отпад од грубе животињске длаке 
B3030 GЈ023 Отпад од памука (укључујући отпатке предива и рашчупане текстилне материјале) 
B030 GЈ030 Отпаци од предива 
B030 GЈ031 Рашчупани текстилни материјали 
BB030 GЈ032 Остало 
B3030 GJ033 Кучина и отпаци од лана 
B3030 GЈ040 Кучина и отпаци (укључујући и отпатке предива) од конопље (Cannabis sativa L.)
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B3030 GЈ050 Кучина и отпаци од јуте и других текстилних ликастих влакана (укључујући отпатке предива и 
рашчупане текстилне материјале) 

B3030 GJ060 Кучина и отпаци (укључујући отпатке предива и рашчупане текстилне материјале) од сисала и 
осталих текстилних влакана рода агаве 

B3030 GJ070 Кучина, ишчешак и отпаци од кокосовог влакна (укључујући отпатке предива и рашчупане 
текстилне материјале) 

B3030 GJ080 Кучина, ишчешак и отпаци од абаке (manila или musa textilis nee), (укључујући отпатке предива и 
рашчупаних текстилних материјала) 

B3030 GJ090 Кучина, ишчешак и отпаци од рамије и осталих биљних текстилних материјала, на другом мјесту 
непоменута, нити обухваћена (укључујући отпатке предива и рашчупаних текстилних материјала) 

B3030 GJ100 Отпад (укључујући ишчешак, отпад од предива и рашчупани текстилни материјали) од вјештачких 
и синтетичких влакана 

B3030 GJ111 Од синтетичких влакана 
B3030 GJ112 Од вјештачких влакана 
B3030 GJ120 Изношена – дотрајала одјећа и други дотрајали производи од текстила 
B3030  Коришћене крпе, отпаци конца, ужади и гајтани и изношени артикли од конца, ужади и гајтана од 

текстилних материјала 
B3030 GJ130 Коришћени дроњци, отпади од конца, ужади, гајтани и изношени артикли од конца, ужади и гајтана 

од текстилних материјала 
B3030 GJ131 Сортирани 
B3030 GJ132 Остали 
B3035  Отпад текстилних подних прекривача, ћилими, теписи 
B3040  Отпаци гуме 
  Сљедећи материјали, под условом да нису мијешани са другим отпадом: 
B3040  Отпаци и остаци од тврде гуме и струготине (нпр. ебонит) 
B3040  Остали отпад од гуме (искључујући специфициране на другом мјесту) 
B3050 GL010 Нетретирани отпаци плуте и дрвета:
B3050  Отпаци и остаци од дрвета, агломерисани или неагломерисани у облике, брикете, палете и сличне 

облике 
B3050 GL020 Отпаци од плуте: дробљени, гранулисани или мљевени 
B3060 GM070 Отпаци пољопривредно-прехрамбене индустрије, под условом да нису инфективни: 
B3060  Талог од вина 
B3060 GМ080 Осушени и стерилизовани биљни отпаци, остаци и споредни продукти, било да јесу или нису у 

облику пелета, у облику који се користи за исхрану животиња, који нису поменути или укључени 
на другом мјесту 

B3060 GМ090 Дегра: остаци добијени при преради масних материја и воскова животињског или биљног 
поријекла 

B3060 GМ100 Отпад од кости и спржирогова, сирови, одмашћени, просто припремљени (али не исјечени у 
облике), третирани киселином или дежелатинисани 

B3060 GМ110 Рибљи отпад 
B3060 GМ120 Љуске, коре, опне и остали отпаци од какаа 
B3060  Остали отпад из пољопривредно-прехрамбене индустрије, искључујући нуспродукте који 

задовољавају националне и међународне стандарде за људску или животињску храну 
B3065 GМ130 Отпад од јестивих уља и масти биљног или животињског поријекла (нпр. уље од пржења), ако не 

показују опасне карактеристике из Анекса III Базелске конвенције 
 GN010 Отпаци од чекиња и длаке свиња, крмача или вепрова или јазавца и других врста чекињасте длаке. 

Остали отпад агропрехрамбене индустрије, искључујући споредне производе који испуњавају 
националне и међународне захтјеве и стандарде за људску и животињску исхрану 

 GN020 Отпад од коњске длаке било да јесте или није уваљана, са подлогом или без подлоге 
 GN030 Отпад од кожа и других дијелова птица, са перјем и дијеловима перја (опкројеног или не) и 

паперјем, које није прерађивано послије чишћења, дезинфекције или конзервације 
B3070  Остали отпад 
B3070 GО010 Отпад од људске косе 
B3070 GО020 Отпад сламе 
B3070 GО030 Деактивиране фунгус мицелијум из производње пеницилина, намијењене исхрани животиња 
B3080 GK010 Отпадна струготина и отпаци гуме 
B3090 GH040 Струготина и остали отпад коже или мијешане коже који нису погодни за производњу кожних 

артикала, искључујући кожни муљ који не садржи шестовалентна једињења хрома и биоциде (обра-
тите пажњу на одговарајући став у Листи IА – А3100) 

B3100 AC180 Кожна прашина, пепео, талог или фини прах, који не садрже једињења шестовалентног хрома и 
биоциде (не они са Листе IА – А3090) 

B3110  Крзнарски отпад који не садржи једињења шестовалентног хрома и биоциде или инфективне 
супстанце (не они који су повезани са Листом IА – А3110) 

B3120  Отпад који се састоји од боје за храну 
B3130  Отпадни етри полимера и отпадни етри мономера који нису опасни и нису у стању да граде 

пероксиде 
B3140 GK020 Истрошене пнеуматске гуме (искључујући оне предвиђене за операције из Анекса IVА Базелске 

конвенције) 



 

12 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 86 21.10.2015.

  Б4. ОТПАДИ КОЈИ МОГУ ДА САДРЖЕ ИЛИ ОРГАНСКЕ ИЛИ НЕОРГАНСКЕ САСТОЈКЕ 
B4010 AC090 Отпади који се првенствено састоје од боја, мастила и чврстих лакова на бази воде или латекса 

који не садрже органске раствараче, тешке метале или биоциде у таквој мјери да имају опасне 
карактеристике (обратити пажњу на Листу IА – А4070) 

B4020  Отпади производње, формулације и коришћења смола, латекса, пластификатора, лијепака, адхезива, 
који нису специфицирани на Листи IА, који не садрже раствараче и друге опасне материје у таквој 
мјери да испољавају опасне карактеристике из Анекса III Базелске конвенције, односно базирани 
на води или лијепци базирани на казеинском скробу, декстрину, целулозним етрима, поливинил-
алкохолима (обратити пажњу на Листу IA – 3050) 

B4030 GО050 Употребљавани фотографски апарати за једнократну употребу без батерија (са батеријама које нису 
укључене у Листи IА) 

Категорије отпада који није опасан према Базелској конвенцији о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом 
одлагању (Анекс IX Конвенције, односно Листа IIB ове уредбе) који може бити опасан ако има неко од опасних карактеристика из 
Анекса III Конвенције, Европском каталогу отпада 2000/532/ЕC и Регулативи Европског парламента и Савjета 2006/1013/ЕC о кретању 
отпада (Анекс V – Листа В)

ПРИЛОГ 3.

 Образац 1
САДРЖИНА, ИЗГЛЕД И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О ПРЕКОГРАНИЧНОМ КРЕТАЊУ ОТПАДА

 Обавjештење (нотификација) о прекограничном кретању отпада
1. Извозник 
– нотификационо лице
Регистрација бр.:
Назив:
Адреса:

Лице за
контакт:
Тел.:                                                                  Факс:
е-mail:

3. Обавјештење бр.:
Обавјештење се односи на:
а)(i)      Једнократну                      (ii)         Вишекратне 
             испоруку:                                        испоруке:

b)(i)      Одлагање                          (ii)          Поновно
             отпада (1):                                        искоришћење:
c)          Претходно овлашћени 
             објекат/постројење                        Да                         Не
             (2,3)
4. Укупан планирани број пошиљки:

2. Увозник – прималац 
Регистрација бр.: 
Назив:
Адреса: 

Лице за
контакт: 
Тел.:                                        Факс: 
е-mail:

5. Укупна планирана количина (4): 
Тона (Mg): 
m3:
6. Планирани датум или и период испоруке(-а) (4):

Прва испорука:                                                Посљедња испорука:
7. Паковање тип(-ови), (5):

Посебни захтјеви руковања (6):                                  Да            Не
8. Планирани превозник(-ци) 
Регистрација бр.:
Назив (7): 
Адреса: 
Лице за контакт: 
Тел.: 
                                                  Факс:
е-mail: 
Начини транспорта (5):

11. Одлагање отпада/поновно искоришћење отпада (2)
Шифра D / шифра R (5): 
Технологија која се примјењује (6):

Разлози извоза (1; 6):
12. Назив и састав отпада (6):

9. Произвођач(-и) отпада (1; 7; 8) 
Регистрација бр.: 
Назив: 
Адреса: 
Лице за
контакт: 
Тел.:                                                                  Факс:
е-mail: 
Мјесто и процес у коме се ствара отпад (6)

13. Физичка својства (5):

14. Идентификација отпада (попунити одговарајућим ознакама):
(i) Базел прилог VIII (или IX ако је примјењив):
(ii) OECD ознака (ако је другачија од (i)):
(iii) Ознака отпада из Каталога отпада:
(iv) Национална ознака у земљи извоза:
(v) Национална ознака у земљи увоза:
(vi) Друге ознаке (спецификуј):
(vii) Y-ознака:
(viii) H-ознака (5):
(ix) UN класа (5):
(x) UN број:
(xii) UN назив пошиљке:
(xii) Царински број(-еви), (HS):

10. Одлагач (2):                                                      
Прерађивач (2): 
                        Регистрација бр.: 
Назив:
Адреса: 
Лице за контакт: 
Тел.:                                                                   Факс: 
е-mail: 
Актуелно мјесто одлагања отпада/поновног 
искоришћења отпада:
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15. (а) Укључене земље/државе, (b) Ознака надлежних органа према потреби, (c) Конкретни пунктови уласка и изласка (гранични 
прелаз или лука)

Држава извоза – отпреме Држава(-е) транзита (уласка и изласка) Држава увоза – одредиште

(а) 
 

   

(b)     
(c)       
16. Царинске испоставе уласка и/или изласка (Европска унија): 
Улазак: Излазак: Извоз: 
17. Изјава извозника/нотификационог лица – произвођача отпада (1):
Овим потврђујем да су дати подаци, према мојим најбољим сазнањима, тачни и потпуни. Такође, потврђујем да су преузете законски 
примјењиве уговорне обавезе и да прекогранично кретање јесте или ће бити покривено свим потребним осигурањима или другим 
финансијским гаранцијама.
 18. Број прилога: 
Име извозника /
нотификационог лица: 

Датум: Потпис: 

Име произвођача: Датум: Потпис: 
ПОПУЊАВАЈУ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ 

19. Потврђивање од релевантног надле-
жног органа земље
увоза – одредишта /
транзита (1) /
извоза – отпреме (9): 

20. Писмена сагласност (1; 8) за кретање, издата од стране надлежног органа (земље): 

Земља:
Обавјештење примљено дана:

Потврда пријема послата дана:

Назив надлежног органа:
Печат и/или потпис: 

Сагласност дата:
Сагласност важи 
од:                                                                                            до: 

Специфични услови: 
                                                                          Не:
                                                                          Да:       У случају Да, погледајте Поље 21 (6): 

Назив надлежног органа:
Печат и/или потпис:

21. Посебни услови уз сагласност на документ о кретању или разлози за одбијање

(1) Базелска конвенција захтијева
(2) У случају да је R12/R13 или D13–D15 поступак, исто приложити одго-
варајуће информације за било какву R12/R13 или D13–D15 постројења и за 
наредне R1-R11 или D1–D12 постројења кад је потребно 
(3) Да буде попуњено за кретања у оквиру OECD области и ако се B(ii) 
примјењује 
(4) Приложити детаљну листу ако је вишекратно кретање 

(5) Погледајте Листу скраћеница и ознака на сљедећој 
страни 
(6) Приложити још података ако је потребно 

(7) Приложити листу ако су више од једног 

(8) Ако је потребно по националној легислативи 

(9) Ако је примјенљива OECD одлука 

Листа скраћеница и ознака коришћених у нотификационом документу

Операције одлагања отпада (Поље 11)
D1 Депоновање отпада у зељиште или на земљиште (нпр. депонија) 
D2 Излагање процесима у земљишту (нпр. биодеградација течног отпада или  муљева у земљишту) 
D3 Дубоко убризгавање (нпр. убризгавање отпада који се може пумпати у бунаре, напуштене руднике соли или природне депое 

итд.) 
D4 Површинско депоновање (нпр. стављање течних и муљевитих врста отпада у јаме, базене или лагуне итд.) 
D5 Одлагање отпада у посебно пројектоване депоније (нпр. стављање у линеарно поредане засебне ћелије које су поклопљене и 

међусобно изоловане и изоловане од животне средине) 
D6 Испуштање у воду, осим у мора, односно океане 
D7 Испуштање у мора, односно океане, укључујући утискивање у морско дно 
D8 Биолошки третмани који нису назначени на другом мјесту у овој листи, а чији су коначни производ једињења или смјесе 

које се одбацују било којом од операција под ознакама од D1 до D12 
D9 Физичко-хемијски третмани који нису назначени на другом мјесту у овој листи, а чији су коначни производи једињења или 

смјесе које се одбацују било којом од операција под ознакама од D1 до D12 (нпр. испаравање, сушење, калцинација) 
D10 Спаљивање (инсинерација) на тлу 
D11 Спаљивање (инсинерација) на  мору 
D12 Трајно складиштење (нпр. смјештање контејнера у рудник итд.) 
D13 Мијешање прије подвргавања било којој од операција под ознакама од D1 до D12 
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D14 Препакивање прије подвргавања било којој од операција под ознакама од D1 до D13 
D15 Складиштење отпада које претходи било којој од операција под ознакама од D1 до D14 (изузимајући привремено 

складиштење, током сакупљања, на мјесту гдје је произведен отпад) 
Операције поновног искоришћења отпада (Поље 11)
R1 Коришћење као горива (осим у директном спаљивању) или на други начин за производњу енергије (Базел/OECD) – 

Коришћење углавном као гориво или на други начин за производњу енергије
R2 Прерада  или регенерација растварача
R3 Рециклирање или прерада органских материја које се не користе као растварачи (укључујући компостирање и остале 

процесе  биолошке трансформације) 
R Рециклирање или прерада метала и једињења метала 
R5 Рециклирање  или прерада осталих неорганских материјала 
R6 Регенерација киселина или база 
R7 Обнављање компонената које се користе за смањење загађења 
R8 Обнављање компонената катализатора 
R9 Рерафинерација или други начин поновног искоришћења отпадног уља
R Излагање отпада процесима у земљишту који дају корист за пољопривреду или еколошки напредак 
R11 Коришћење отпада добијеног било којом операцијом под ознакама од R1 до R10 
R12 Промјене отпада ради подвргавања било којој од операција под ознакама од R1 до R11 
R1
 

Складиштење отпада намијењених за било коју операцију под ознакама од R1 до R12 (искључујући привремено 
складиштење отпада на локацији његовог настанка)

НАЧИНИ ПАКОВАЊА
(Поље 7)

H-ОЗНАКА И UN КЛАСА (Поље 14)

1. Бачва 
2. Дрвено буре 
3. Канистер 
4. Сандук 
5. Кеса 
6. Композитно паковање
7. Посуда по притиском 
8. У расутом стању 
9. Остало (прецизирати)

UN класа H-ознака својcтва 
1  H1  Експлозивно 
3  H3  Запаљиве течнсти 
4.1  H41  Запаљиве чврсте материје 
4.2  H4.2 Супстане или отпаци подложни спонтаном сагоријевању 
4.3  H4.3  Супстанце или отпаци који у контакту са водом ослобађају 
  запаљиве гасове 
5.1  H.1 Оксидацијске супстанце 
5.2  H5.2  Органски пероксиди 
6.1 H6.1  Отровне супстанце (акутне) 
6.2  H62  Инфективне сустанце 
8 H8  Корозивне супстанце 
9  H10  Ослобађање отровних гасова у контакту са ваздухом или водом 
9  H11  Токсичне супстанце са одложеним или хроничним дјеловањем 

НАЧИНИ ТРАНСПОРТА
(Поље 8)

9  H12  Екотоксичне супстнце

R = друмски
Т = воз/жељезница
S = морски
А = ваздушни
W = унутрашњим пловним путевима

9 H13 Супстанце које су у стању да након одлагања произведу другу 
  материју, нпр. процједна течност, која посједује било које од 
  наведених својстава

ФИЗИЧКА СВОЈСТВА
(Поље 13)
1. Прашкасто/прах
2. Чврста материја 
3. Вискозна/паста 
4. Талог 
5. Течна материја 
6. Гасовита 
7. Остало (прецизирати) 

Notifi cation document for transboundary movements/shipments of waste

1. Exporter - notifi er Registration No: 
Name:
Address:

Contact person:
Tel:                                         Fax:
E-mail:

3. Notifi cation No:
Notifi cation concerning
A.(i) Individual shipment:         (ii)    Multiple shipments:
B.(i) Disposal (1):                          (ii) Recovery:                       
C. Pre-consented recovery facility (2;3)               Yes            No
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2. Importer - consignee Registration No:
Name:
Address:

Contact person:
Tel:                                         Fax:
E-mail:

4. Total intended number of shipments:                   10
5. Total intended quantity (4):
Tonnes (Mg):
m3:
6. Intended period of time for shipment(s) (4):
First departure:                                                 Last departure:
7. Packaging type(s) (5):                    1
Special handling requirements (6):                  Yes:       No:
11. Disposal / recovery operation(s) (2)
D-code / R-code (5):
Technology employed (6):
Incineration on land
Reason for export (1;6):
There are no disposal possibilities for this waste material in Bosnia I Herzego-
vina

8. Intended carrier(s) RegistrationNo:
Name(7): 
Address:

Contact person: 
Tel:                                          Fax:
E-mail:
Means of transport (5):      R (road)

12. Designation and composition of the waste (6):

Pharmaceutical waste and discarded medicines9. Waste generator(s) - producer(s) (1;7;8) Registration No:
Name:
Address:
Contact person:
Tel:
Fax:
E-mail:
Site and process of generation (6)
Waste collecting in 

13. Physical characteristics (5):

14. Waste identifi cation (fi ll in relevant codes)
(i) Basel Annex VIII (or IX if applicable):
(ii) OECD code (if different from (i)):

(iii) EC list of wastes:

10. Disposal facility (2):        or recovery facility (2):         
Registration No:
Name:
Address:

Contact person:
Tel:                                                  Fax:
E-mail:
Actual site of disposal/recovery:

(iv) National code in country of export:
 
(v) National code in country of import:
 
(vi) Other (specify):
(vii) Y-code:
(viii) H-code (5):
(ix) UN class (5):
(x) UN Number:
(xi) UN Shipping name:
(xii) Customs code(s) (HS):

15. (a) Countries/States concerned, (b) Code no. of competent authorities where applicable, (c) Specifi c points of exit or entry (border crossing 
or port)

State of export - dispatch State(s) of transit (entry and exit) State of import - destination
(a) 
(b)
(c) 
16.Customs offi ces of entry and/or exit and/or export (European Community):
Entry: Gruskovje Exit: Export:
17. Exporter‘s - notifi er‘s / generator‘s - producer‘s (1) declaration: 
I certify that the information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations 
have been
entered into and that any applicable insurance or other fi nancial guarantee is or shall be in force covering 
the transboundary movement.

18. Number of annexes attached

Exporter‘s - notifi er‘s name: Date: Signature:
Generator‘s - producer‘s 
name: Date: Signature:

FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES
19. Acknowledgement from the relevant competent 
authority of countries of import - destination / transit 
(1) / export - dispatch (9):
Country:
Notifi cation received on:
Acknowledgement sent on:
Name of competent authority:
Stamp and/or signature:

20. Written consent (1;8) to the movement provided by the competent authority of (co-
untry):
Consent given on:
Consent valid from:                                                      until:
Specifi c conditions:    No:     If Yes, see block 21 (6):        
Name of competent authority:
Stamp and/or signature:

21. Specifi c conditions on consenting to the movement document or reasons for objecting
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(1) Required by the Basel Convention
(2) In the case of an R12/R13 or D13-D15 operation, also attach 
corresponding information on any subsequent
R12/R13 or D13-D15 facilities and on the subsequent R1-R11 
or D1-D12 facilit(y)ies when required
(3) To be completed for movements within the OECD area and 
only if B(ii) applies
(4) Attach detailed list if multiple shipments

(5) See list of abbreviations and codes on the next page
(6) Attach details if necessary
(7) Attach list if more than one
(8) If required by national legislation
(9) If applicable under the OECD Decision

List of abbreviations and codes used in the notifi cation document
DISPOSAL OPERATIONS (block 11)
D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfi ll, etc.)
D2 Land treatment, (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)
D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)
D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)
D5 Specially engineered landfi ll, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, 
etc.)
D6 Release into a water body except seas/oceans
D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion
D8 Biological treatment not specifi ed elsewhere in this list which results in fi nal compounds or mixtures which are discarded by means of any 
of the operations in this list
D9 Physico-chemical treatment not specifi ed elsewhere in this list which results in fi nal compounds or mixtures which are discarded by means 
of any of the operations in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.)
D10 Incineration on land
D11 Incineration at sea
D12 Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)
D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list
D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list
D15 Storage pending any of the operations in this list
RECOVERY OPERATIONS (block 11)
R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy (Basel/OECD) - Use principally as a fuel or other means 
to generate energy (EU)
R2 Solvent reclamation/regeneration
R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents
R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds
R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials
R6 Regeneration of acids or bases
R7 Recovery of components used for pollution abatement
R8 Recovery of components from catalysts
R9 Used oil re-refi ning or other reuses of previously used oil
R10 Land treatment resulting in benefi t to agriculture or ecological improvement
R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10
R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11
R13 Accumulation of material intended for any operation in this list.
PACKAGING TYPES (block 7)
1. Drum
2. Wooden barrel
3. Jerrican
4. Box
5. Bag
6. Composite packaging
7. Pressure receptacle
8. Bulk
9. Other (specify)

H-CODE AND UN CLASS (block 14)
UN Class H-code Characteristics

1 H1 Explosive
3 H3 Flammable liquids
4.1 H4.1 Flammable solids
4.2 H4.2 Substances or wastes liable to spontaneous combustion
4.3 H4.3 Substances or wastes which, in contact with water, emit fl ammable gases
5.1 H5.1 Oxidizing
5.2 H5.2 Organic peroxides
6.1 H6.1 Poisonous (acute)
6.2 H6.2 Infectious substances
8 H8 Corrosives
9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or water
9 H11 Toxic (delayed or chronic)
9 H12 Ecotoxic
9 H13 Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e. g., leachate, 
which possesses any of the characteristics listed above

MEANS OF TRANSPORT (block 8)
R = Road
T = Train/rail
S = Sea
A = Air
W = Inland waterways
PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)
1. Powdery/powder
2. Solid
3. Viscous/paste
4. Sludgy
5. Liquid
6. Gaseous
7. Other (specify)
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Further information, in particular related to waste identifi cation 

(block 14), i.e. on Basel Annexes VIII and IX codes, OECD codes and 
Y-codes, can be found in a Guidance/Instruction Manual available from 
the OECD and the Secretariat of the Basel Convention.

Упутство за попуњавање
Обавјештења о прекограничном кретању отпада

I - Увод
Ово упутство даје потребна објашњења за попуњавање Оба-

вјештења о прекограничном кретању отпада и Документа о пре-
кограничном кретању отпада. Оба документа су у складу са Базел-
ском конвенцијом и Одлуком OECD-а и Одлуком ЕУ. Документи 
обухватају захтјеве сва три инструмента, иако сва поља у доку-
ментима није потребно попуњавати у датом случају. Специфични 
захтјеви који се односе само на један контролни систем дати су у 
фуснотама. Могуће је да се по националном законодавству упо-
требљава терминологија која се разликује од Базелске конвенције 
и Одлуке OECD-а.

Документи укључују оба израза “одлагање” и “прерада”, зато 
што се ови изрази дефинишу различито у сва три инструмента. 
Одлука ЕУ и Одлука OECD-а употребљавају израз “одлагање” да 
би приказали операције одлагања приказане у Прилогу IV.А Ба-
зелске конвенције и Прилогу 5.А из Одлуке OECD-а. У Базелској 
конвенцији израз “одлагање” се употребљава да би приказао и опе-
рације одлагања и операције прераде.

Национални надлежни орган одговоран је за обезбјеђење и 
издавање нотификације и документа о кретању (и у папирној и у 
електронској форми). У том циљу користи се нумерички систем, 
који омогућава да се уђе у траг свакој посебној пошиљци. Нуме-
рички систем носи префикс ознаке државе који може да се нађе у 
ISО стандарду, листа 3166 са скраћеницама. Државе могу да издају 
документа у величини папира и формата који захтијева њихово на-
ционално законодавство (обично ISО А4, како је и препоручено од 
Уједињених нација).

Са циљем да се омогући њихова интернационална употреба, 
узимајући у обзир разлике између ISО А4 и величине папира који 
је у употреби у Сјеверној Америци, оквирне величине формулара 
не би смјеле бити веће од 183 mm ∙ 262 mm, са ободима означеним 
на врху и на лијевој страни папира.

II - Сврха употребе Обавјештења (нотификације) и Документа о 
прекограничном кретању отпада

Нотификациони документ треба да омогући надлежним орга-
нима земаља да имају приступ информацијама које су потребне 
за процјену прихватљивости предложеног кретања отпада. Овај 
документ укључује простор за надлежне органе да потврде пријем 
нотификације и да се, ако је потребно, да писана сагласност за пре-
дложено кретање отпада.

Документ о прекограничном кретању отпада прати пошиљку 
отпада од тренутка када напушта произвођача отпада до тренутка 
када пошиљка стигне на мјесто приспијећа за одлагање или до по-
стројења за третман у другој земљи. Свако лице које је укључено 
у прекогранично кретање отпада треба да потпише овај документ, 
било да је укључено у испоруку или у пријем предметног отпада. 
У Документу о прекограничном кретању отпада, такође, постоји 
простор за детаљне информације о пролазу пошиљке кроз грани-
чне прелазе у свим земљама. Коначно, овај документ се користи 
од стране релевантног постројења за одлагање или третман, ради 
потврде да је отпад примљен и да су операције третмана или одла-
гања завршене.

III - Општи захтјеви
Планирана испорука која је предмет поступка прије писане 

нотификације и дозволе може се покренути само послије Оба-
вјештења (нотификације) и Документа о прекограничном кретању 
отпада који су попуњени у складу са овим прописом.

Попуњавање штампаних копија ових докумената треба да буде 
на писаћој машини или штампаним словима, употребљавајући хе-
мијску оловку чије се мастило не брише. Потписи увијек морају 
бити писани трајном оловком, име надлежног представника које 
слиједи потпис треба да буде великим словима.

У случају мање грешке, на примјер у ознаци отпада, корекцију 
или исправку грешке мора да потврди надлежни орган. Нови текст 
који се уноси приликом исправке треба да се означи и да се потпи-
ше или овјери. Ако су исправке или корекције веће или их има 
више, треба да се попуни нови образац.

Обрасци треба да су урађени тако да могу лако да се попуња-
вају и електронски. Тамо гдје је ово изводљиво, требало би да 
буду предузете одговарајуће мјере безбједности која ће спријечити 
злоупотребу образаца. Свака измјена која се направи у обрасцу са 
потврдом надлежних органа треба да буде јасно видљива. Када се 

користи електронска форма обрасца послата преко електронске 
поште, потребан је електронски потпис.

Да би се поједноставио превод, документ треба да садржи 
више ознака умјесто текста за попуњавање неколико поља. Тамо 
гдје је текст потребан, треба да буде на језику који је прихватљив 
надлежним органима у земљи увоза, а ако је потребно, и у осталим 
заинтересованим странама надлежних органа. Шест бројева треба 
да се користе да би се назначио датум. На примјер, 29. јануар 2006. 
треба да буде уписан у облику 29.01.2006. (дан, мјесец, година).

Тамо гдје је потребно да се додају прилози у вези са докумен-
тима из којих се могу видјети додатне информације, сваки додати 
прилог треба да има референтни број који га повезује са главним 
документом и треба да се наведе на које поље се односи тај прилог.

IV - Посебна упутства за попуњавање Обавјештења 
(нотификације)

Извозник или надлежни орган државе извоза комплетира одго-
варајућа поља од 1 до 18 (осим броја нотификације у Пољу 3). Про-
извођач отпада, гдје је изводљиво, треба да се потпише у Пољу 17.

Поља 1 и 2: Навести број регистрације (гдје је примјенљив), 
пун назив, адресу (укључујући и име државе), бројеве телефо-
на и факса (укључујући и позивни број државе) и е-mail адресу 
извозника или надлежног органа државе извоза, гдје је могуће и 
податке увозника* податке и име контакт-особе одговорне за пре-
когранично кретање.

Увозник је лице који врши третман или одлагање наведено у 
Пољу 10. У неким случајевима, увозник може бити и друго лице, 
као на примјер познати трговац, дилер, посредник или друго 
правно лице, као што је дирекција, или е-mail адреса постројења 
за одлагање или третман у Пољу 10. Са циљем да се укаже да је 
увозник и да ангажује препознатљивог посредника или правно 
лице који су под надлежностима државе увоза и да посједују или 
имају правну контролу за отпад од момента кад испорука стигне 
у државу увоза. У оваквим случајевима потребне информације за 
уговореног посредника или друго правно лице треба да се попуни 
у Пољу 2.

Поље 3: Када се издаје нотификациони докуменат, надлежни 
орган, у складу са својим системом, издаје нотификациони број 
који ће бити назначен у овом пољу. Одговарајућа поља треба да 
означе:

(а) да ли је нотификација за једну испоруку (једнократно оба-
вјештење) или за више испорука (опште обавјештење);

(б) да ли се отпад испоручује за одлагање (могуће је да се у 
случају испоруке одвијају према Базелској конвенцији или по 
Уредби ЕУ, али не и по Одлуци OECD-а) или за третман.

Поља 4, 5 и 6: За једнократну или вишекратне испоруке наве-
сти број испорука у Пољу 4 и планирани датум једнократне испо-
руке или у Пољу 6 за вишекратне испоруке, датум прве и посљедње 
испоруке. У Пољу 5. уписати тежину у тонама или запремину у 
кубним метрима отпада. Друге јединице метричког система, као 
што су килограми или литри, исто тако су прихватљиви. Када се 
употребљавају, јединичне мјере треба да се назначе, јединица која 
је назначена у документу да се прецрта. Неке државе траже да се 
назначи и одређена квота. За вишекратне испоруке укупна количи-
на која ће се испоручити не смије да пређе назначену количину за 
коју је наглашена у Пољу 5. Намјеравани или планирани период за 
кретања у Пољу 6 не може бити дужи од једне године, са изузетком 
када се ради о вишекратним испорукама за постројење којем су 
потребне дозволе и претходна сагласност за третман у складу са 
Одлуком OECD-а, за које намјеравани период испоруке не може 
да буде дужи од три године. У случају да се вишекратне испору-
ке одвијају у складу са Базелском конвенцијом, очекивани датуми 
или очекивана фреквенција кретања и процијењена количина сваке 
испоруке треба да се наведе у пољима 5 и 6 или да се наведе у 
прилогу. Тамо гдје надлежни органи издају писмену сагласност о 
кретању и периоду трајања те сагласности у Пољу 20 разликује 
се од периода који је наведен у Пољу 6, одлука надлежног органа 
прелази преко информације из Поља 6.

Поље 7: Начини паковања треба да се наведу како је понуђено 
у прилогу, у Листи скраћеница нотификационог документа. Ако су 
потребни посебни услови руковања са отпадом, као што су наве-
дени у инструкцијама руковања произвођача за запослене, а тичу 
се здравља и сигурносних мјера, укључујући информације о томе 
како поступити у случају проливања, и у вези са транспортним 
картицама, потребно је означити и додати потребне информације 
у прилогу.

Поље 8: Навести потребне информације о превознику или 
превозницима који су укључени у испорукама: регистрациони 
број (ако је доступан), пун назив, адреса (укључујући име држа-
ве), телефон и бројеви факса (укључујући и позивни број државе), 
адресе интернет поште и имена контакт-особа које су одговорне 
за испоруке. Ако је више превозника укључено, додати у Оба-



 

18 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 86 21.10.2015.

вјештењу комплетну листу са потребним информацијама за сваког 
превозника. Тамо гдје се транспорт организује преко посредника, 
наводе се потребни подаци о томе у Пољу 8, а детаљи који се одно-
се на стварног превозника наводе се у прилогу. Начин транспорта 
наводи се скраћеницама које су дате у додатку Листе скраћеница и 
ознака у нотификационом документу.

Поље 9: Навести одговарајуће податке о произвођачу отпада. 
Ова информација се захтијева у складу са Базелском конвенцијом 
и многе државе је могу тражити по њиховом националном зако-
нодавству. Овакве информације нису потребне за кретања отпада 
намијењеног третману по Одлуци OECD-а. Број регистрације про-
извођача уписује се ако је доступан. Ако је извозник истовремено 
и произвођач отпада, онда се упишу ријечи: “Исто као у Пољу 1”. 
Ако отпад потиче од више произвођача, онда треба да се напи-
ше: “Видјети приложену листу” и додати листу уз документ као 
прилог са информацијама за сваког произвођача отпада. У слу-
чају када произвођач није познат, наводи се име власника отпада 
или сакупљача или онога који контролише тај отпад. Дефиниција 
“произвођач” у Базелској конвенцији допушта да, у случају кад је 
произвођач отпада непознат, то лице буде оно лице које је власник 
отпада или лице које га контролише. Такође, доставити информа-
ције о томе како настаје отпад и мјесто гдје се генерише отпад. 
Неке државе могу прихватити такву информацију за произвођача 
отпада, одвојено у прилогу и то ће бити доступно само надлежним 
органима.

Поље 10: Навести потребне информације (мјесто пријема 
испоруке), било да се ради о постројењу за одлагање или третман, 
број регистрације, ако је доступан и мјесто одлагања или третма-
на уколико је различито од адресе постројења. Ако је лице које 
врши одлагање или третман истовремено и увозник, онда се упи-
шу ријечи: “Исто као у Пољу 2”. Ако су операције одлагања или 
третмана под ознаком од D13 до D15 или R12 или R13 (у складу са 
дефиницијама операција из Листе скраћеница и ознака, у прило-
гу нотификационог документа), постројење које изводи операције 
потребно је навести у Пољу 10, као и локацију где ће се операције 
одвијати. У том случају, одговарајуће информације за свако наред-
но постројење или постројења, гдје се одвијају операције под озна-
ком од D13 до D15 или R12 или R13 и D1 до D12 или R1 до R11, 
или операције које се одвијају или ће се одвијати, треба да се наве-
ду у прилогу. Обавезно се наводе и информације о стварном мјесту 
за одлагање или третман ако се разликује од адресе постројења.

Поље 11: Навести тип третман или одлагања употребљавајући 
R-ознаке или D-ознаке, које су понуђене у Листи скраћеница. 
Одлуком OECD-а покривају се само прекогранична кретања отпа-
да која су намијењена за операције третмана R-ознака у области 
OECD. Ако су операције одлагања или третмана под ознакама D13 
до D15 или R12 или R13, треба обавезно да се наведу одговарајуће 
информације о наредним операцијама (било која ознака R12/R13 
или D13 до D15, као и D1 до D12 или R1 до R11). Такође, треба 
приказати технологију која ће бити примијењена. Спецификовати 
и разлоге извоза (ово, међутим, није потребно по Одлуци OECD-а).

Поље 12: Навести назив или називе материјала са именом под 
којим се најчешће користи, комерцијалним именом и називима 
главних састојака (у смислу количине и/или опасности) и њихове 
релативне концентрације (изразити у процентима), ако су доступ-
не. У случају да се ради о смјеши отпада, доставити те информа-
ције за сваку различиту фракцију и означити која фракција је на-
мијењена за третман. Хемијска анализа о саставу отпада може се 
тражити у складу са националним законодавством. Приложити и 
друге информације ако су потребне.

Поље 13: Означити физичке карактеристике отпада на нормал-
ним температурама и притисцима употребљавајући скраћенице и 
ознаке понуђене у Листи скраћеница у прилогу нотификационог 
документа.

Поље 14: Потврдити ознаку отпада у складу са Базелском кон-
венцијом (у поднаслову (i) у Пољу 14 и, ако је доступно, систем 
усвојен Одлуком OECD-а (у поднаслову (ii) и друге прихваћене 
системе класификације (у поднасловима (iii) до (xii)). У складу са 
Одлуком OECD-а, довољно је дати само једну ознаку отпада (од 
система Базела или OECD-а), осим за отпаде који су мијешани и 
за које не постоји јединствена ознака. У том случају ознаке сваке 
фракције мијешаног отпада треба да се наводе по редослиједу ва-
жности (и ако је потребно, и њих приложити).

(а) Поднаслов (i): Ознаке из Анекса VIII Базелске конвенције 
могу се употријебити за предметни отпад који је под контролом 
Базелске конвенције и Одлуке OECD-а. Ознаке из Анекса IX Ба-
зелске конвенције могу се употријебити за отпаде који нису под 
контролом у складу са Базелском конвенцијом и Одлуком OECD-
а, али који због специфичних разлога као што су контаминација 
опасним супстанцама или другачија класификација у складу са на-
ционалним законодавством који су предмет контроле. Анекси VIII 
и IX Базелске конвенције могу се наћи у тексту Конвенције, као и 
инструкције доступне у Секретаријату Базелске конвенције. Ако 

се назив отпада не налази ни на једној листи Базелске конвенције, 
онда треба да се упишу ријечи: “Није на листи”.

(б) Поднаслов (ii): Чланице земаља OECD-а употребљавају 
OECD ознаке за отпаде који су на листи у Дијелу II, поглавља 3. 
и 4. из Одлуке OECD-а, као на примјер, ако отпад који нема исту 
или одговарајућу ознаку у Базелској листи или има другачији сте-
пен контроле у складу са Одлуком ОЕCD-а од оне које се захтијева 
у Базелској конвенцији. Ако у дијеловима Одлуке ОECD-а нема 
ознаке за предметни отпад, онда се уписују ријечи: “Није на лис-
ти”.

(в) Поднаслов (iii): Државе чланице ЕУ употребљавају ознаке 
отпада које су дате у Европском каталогу отпада (погледати Одлу-
ку комисије бр. 2000/532/EC).

(г) Поднаслов (iv) и (v): Тамо гдје је доступно, могу се при-
мијенити националне ознаке отпада у држави извоза и ако је по-
знато, из државе увоза.

(д) Поднаслов (vi): Ако је корисно или ако се захтијева од на-
длежних органа, ту се додају и друге ознаке или додатне информа-
ције које би боље окарактерисале отпад.

(ђ) Поднаслов (vii): Приложити одговарајуће Y-ознаке или 
ознаку у складу са “категоријама отпада који се контролишу” 
(видјети у Анексу I Базелске конвенције и Додатак 1 из Одлуке 
OECD-а) или у складу са “Категоријама отпада за које је потребно 
посебно разматрање” дати у Анексу II Базелске конвенције. Y-оз-
наке нису потребне по Одлуци OECD-а, осим у случајевима кад 
је потребно да за испоруке отпада који спадају у једну од двије 
категорије за које је потребно посебно разматрање (Y46 и Y47 или 
Анекс II – отпад), у том случају Базелска Y-ознака треба да се на-
веде.

(е) Поднаслов (viii): Ако је примјенљиво, унијети одговарајуће 
H ознаке или ознаку, којима се наводе опасне карактеристике от-
пада (видети у Листи скраћеница понуђених у прилогу нотифика-
ционог документа).

(ж) Поднаслов (ix): Ако је примјенљиво, унијети UN класу или 
класе које означавају опасне карактеристике отпада у складу са 
класификацијом UN. Видјети Листу скраћеница и ознака у при-
логу нотификационог документа, ако се тражи да је у складу са 
међународним прописима за транспорт опасних материја (погле-
дајте Препоруке UN за транспорт опасне робе, Модел уредбе (“На-
ранџаста књига”, посљедње издање).

(з) Поднаслови (x) и (xi): Ако је применљиво, унијети одго-
варајуће бројеве за називе или назив испорука према UN. Они се 
употребљавају да идентификују отпад у складу са класификацио-
ним системом UN, који је у складу са међународним прописима за 
транспорт опасних материја и Препоруке UN за транспорт опасних 
роба, Модел уредбе (“Наранџаста књига”, посљедње издање).

(и) Поднаслов (xii): Ако је примјенљиво, унијети царинску 
ознаку или ознаке, које омогућавају царинским испоставама да 
идентификују отпад (видјети листу ознака у документу “Хармони-
зован опис робе и систем ознака”, који је издала Свјетска царинска 
организација).

Поље 15: У Базелској конвенцији употребљава се израз “др-
жаве”, у Одлуци OECD-а израз “земље чланице”, а Европска унија 
употребљава израз “државе чланице”. У линији (а) Поља 15 по-
требно је навести назив земаља или држава извоза, транзита и 
увоза или ознаке сваке земље или државе употребљавајући скраће-
нице из ISО стандарда 3166. У линији (b) истог поља наводи се 
ознака надлежних органа сваке земље гдје је потребно, по нацио-
налном законодавству, а у линији (c) уносе се називи граничних 
прелаза или граничних лука, ако је доступно, граничне испоставе 
са ознакама као тачке уласка или изласка из одређене земље. За 
транзитне земље навести информације у линији (c) за улазне и 
излазне тачке. Ако је више од три транзитне земље укључено у 
предметно кретање, доставити потребне информације у прилогу.

Поље 16: Ово поље се попуњава за кретања у којима постоји 
улаз, транзит или напуштање државе чланице Европске уније.

Поље 17: Свака копија – примјерак нотификације треба да је 
потписана и овјерена од стране извозника (или препознатљивог 
трговца, посредника, дилера или брокера ако се пријављује као 
извозник) или надлежног органа државе извоза, гдје је потреб-
но, прије него што се пошаље осталим надлежним органима који 
су укључени. У складу са Базелском конвенцијом, у обавези је и 
произвођач да достави потписану изјаву, уз напомену да то није 
практично могуће када постоји више од једног произвођача отпа-
да (дефиниције које се односе на практичност могу бити садржа-
не у националном законодавству). Такође, ако произвођачи нису 
познати, потписује лице које посједује отпад или га контролише. 
Поједине државе могу тражити изјаве и потврде о осигурањима и 
гаранцијама и уговор који прати нотификациони докуменат.

Поље 18: Навести број прилога који су достављени са додат-
ним информацијама уз нотификациони документ (погледати поља 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 или 21). Сваки прилог треба да има 



21.10.2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 86 19
везу и са бројем нотификације на који се односи, а који је назначен 
у углу Поља 3.

Поље 19: Ово поље је за потребе надлежних органа да би 
потврдили пријем нотификације. У складу са Базелском конвен-
цијом, надлежни органи или орган државе извоза (тамо гдје је 
доступно) у државе транзита издају такву потврду да су примили 
Обавјештење. У складу са Одлуком OECD-а, надлежни орган др-
жаве увоза издаје потврду о пријему. Поједине државе, у складу са 
својим националним законодавством, могу да траже да надлежни 
орган државе извоза изда потврду.

Поља 20 и 21: Поље 20 је предвиђено да се користи за надле-
жне органе, када дају писмену сагласност за прекогранично кре-
тање отпада. Базелском конвенцијом (осим ако држава одлучи да 

не даје писану сагласност када се ради о транзиту и о томе инфор-
мише Стране у складу са чланом 6(4), Базелске конвенције) и про-
писима одређених држава увијек се тражи писана сагласност тамо 
гдје није на снази Одлука OECD-а, која не захтијева писану сагла-
сност. Навести назив државе (или ознаку државе употребљавајући 
скраћенице из ISO стандарда 3166), датум када је сагласност дата 
и датум када истиче. Ако је кретање предмет специфичних услова, 
предметни надлежни орган ће означити одговарајуће поље и наве-
сти услове посебног руковања у Пољу 21 или у прилогу нотифика-
ционог документа. Ако се надлежни орган не слаже са кретањем, 
може да упише ријечи: “Не одобрава (не слаже се, има примједбу)” 
у Пољу 20. У Пољу 21 или посебним писмом објашњавају се ра-
злози за неслагање или примједбу.

 Образац 2
САДРЖИНА, ИЗГЛЕД И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДОКУМЕНТА О ПРЕКОГРАНИЧНОМ КРЕТАЊУ ОТПАДА

 Документ о прекограничном кретању отпада 

1. У складу са Обавјештењем / нотификацијом бр.: 2. Серијски / укупан број испоруке:
3. Извозник – нотификационо лице

Регистрација бр.:
Назив:

Адреса:  

 4. Увозник – прималац

Регистрација бр.:
Назив:

Адреса: 
Лице за контакт:
Тел.:                                               Факс:
е-mail:

Лице за контакт:
Тел.:                                                                        Факс:
е-mail:

5. Стварна количина:                
Тоне
(Mg): 

m3: 6. Стварни датум испоруке:

7. Паковање                                                  Тип(-ови),(1):   Број паковања: 
Посебни захтјеви за руковање (2)  Да:
                                                                       Не: 
8.(а) Први превозник (3): 

Регистрација бр.: 

Назив:

Адреса:

Тел.:

Факс:

е-mail: 

8.(b) Други превозник: 

Регистрација бр.: 

Назив:

Адреса:

Тел.:

Факс:

е-mail: 

8.(c) Посљедњи 
превозник:
Регистрација бр.:

Назив:

Адреса:

Тел.:

Факс:

е-mail: 

---Попуњава представник превозника-----
Више од 3
превозника
(2) 

Начин транспорта (1):

Датум превоза:

Потпис: 

Начин транспорта (1):

Датум превоза:

Потпис: 

Начин транспорта 
(1):

Датум превоза:

Потпис: 
9. Произвођач(-и) отпада (4; 5; 6):
Регистрација бр.:

Назив:
Адреса:

12. Назив и састав отпада (2):

Лице за контакт:
Тел.:                                                                 Факс:

13. Физичка својства (1):

е-mail:

Мјесто настајања генерисања отпада (2)

14. Идентификација отпада (попунити одговарајућим ознакама)
(i) Базел прилог VIII (или IX ако је примјењив):

10. Одлагач: ⍰ Прерађивач: ⍰ (ii) OECD ознака (ако је другачија од (i)):
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Регистрација бр.:

Назив:

Адреса:

(iii) EC листа отпада:
(iv) Национална ознака у земљи извоза:
(v) Национална ознака у земљи увоза:
(vi) Друге ознаке (спецификовати):
(vii) Y-ознака
(viii) H-ознака (1):
(ix) UN класа (1):
(x) UN број:
(xi) UN назив пошиљке:
(xii) Царински број(-еви), (HS):

Лице за контакт:

Тел.:                                                                                           Факс:

e-mail:
Стварно мјесто одлагања / процесирања (2):
11. Операција(-е) одлагања отпада / поновног искоришћења от-
пада

e-mail:
Стварно мјесто одлагања отпада / поновног искоришћења отпада 
(2):

D-ознака/R-ознака (1):
15. Изјава извозника – нотификационог лица/произвођача (4):
Овим потврђујем да су дати подаци, према мојим најбољим сазнањима, тачни и потпуни. Такође, потврђујем да су преузете законски 
примјенљиве уговорне обавезе и да прекогранично кретање јесте или ће бити покривено свим потребним осигурањима или другим 
финансијским гаранцијама, као и да сагласности које су потребне од надлежних органа укључених држава, добијене. 
Назив:                                                                           Датум:                                                                                Потпис:
16. Попуњава особа која је на било који начин повезана са прекограничним кретањем у случају да су потребне додатне информације.
17. Испорука је примљена од                                                         Датум:                                   Назив:                                         Потпис:
увозника – примаоца (ако не, постројење):

ПОПУЊАВА СЕ НА ОДЛАГАЛИШТУ / ПОСТОРЈЕЊУ ЗА ТРЕТМАН
18. Испорука примљена на одлагалишту или постројењу за третман
Датум пријема:                                                                                    Прихваћено:                 Одбијено*:
* Одмах назвати
надлежне органе
Примљена количина:                                           Тона                                      (Mg) m3:

Приближан датум
одлагања / поновног искоришћења:

Одлагање отпада / операција поновног
искоришћења отпада (1):
Назив:
Датум:
Потпис:

19. Потврђујем 
да је одложен /
извршена прера-
да горе описаног 
отпада.

Назив:

Датум:
Потпис и печат:

(1) Погледајте Листу скраћеница и ознака на сљедећој страни.
(2) Приложити детаље ако је потребно.
(3) Ако су више од три превозника, приложити информацију како 
је тражено у Пољу 8 (a, b, c).

(4) Базелска конвенција захтијева.
(5) Приложити листу ако је више од један.
(6) Ако је потребно, по националном законодавству.

ПОПУЊАВА ЦАРИНА (ако је потребно по националном законодавству)
20. Земља извоза – отпреме или излазна царинска испостава

Предметни отпад у овом документу о кретању је напустио земљу 
дана:

Потпис:
Печат:

21. Земља увоза – одредиште или улазна царинска испостава

Предметни отпад из овог документа о кретању је ушао у земљу 
дана:

Потпис:
Печат: 

22. Печати царинских испостава земље транзита 
Назив државе: Назив државе:
Улазак: Излазак: Улазак: Излазак:
Назив државе: Назив државе:
Улазак: Излазак: Улазак: Излазак:

Листа скраћеница и ознака које се користе у Документу о прекограничном кретању отпада

Операције одлагања отпада (Поље 11) Операције поновног искоришћења отпада (Поље 11)
D1 Депоновање отпада у земљиште или на земљиште (нпр. депо-
није и друго)

R1 Коришћење као горива (осим у директном спаљивању) или на 
други начин за производњу енергије (Базел/OECD) – коришћење 
углавном као гориво или на други начин за производњу енергије
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D2 Излагање процесима у земљишту (нпр. биодеградација течног 
отпада или муљева у земљишту итд.)

R2 Прерада/регенерација растварача 

D3 Дубоко убризгавање
(нпр. депоновање отпада који се пумпама може пумпати у бунаре, 
напуштене руднике соли или у природне депое)

R3 Рециклирање/прерада органских материја које се не користе 
као растварачи (укључујући компостирање и остале процесе био-
лошке трансформације) 

D4 Површинско депоновање
(нпр. стављање течних или муљевитих врста отпада у јаме, базене 
или лагуне итд.)

R4 Рециклирање/прерада метала и једињења метала 

D5 Одлагање отпада у посебно пројектоване депоније
(нпр. стављање у линеарно поредане засебне ћелије које су покло-
пљене, у међусобно изоловане и изоловане од животне средине)

R5 Рециклирање/прерада осталих неорганских материјала

D6 Испуштање у воду, осим у мора, односно океане R6 Регенерација киселина или база 
D7 Испуштање у мора, односно океане, укључујући утискивање у 
морско дно

R7 Обнављање компонената које се користе за смањење загађења 

D8 Биолошки третмани који нису назначени на другом мјесту у 
овој листи, а чији су коначни производи једињења или смјесе које 
се одбацују у било којој од операција под ознакама од D1 до D12

R8 Обнављање компонената катализатора 

D9 Физичко-хемијски третмани који нису назначени на другом 
мјесту у овој листи, а чији су коначни производи једињења или 
смјесе које се одбацују у било којој од операција под ознакама од 
D1 до D12 (нпр. испаравање, сушење, калцинација)

R9 Рерафинација или други начин поновног искоришћења отпад-
ног уља

D10 Спаљивање (инсинерација) на тлу R10 Излагање отпада процесима у земљишту који имају корист за 
пољопривреду или еколошки напредак 

D11 Спаљивање (инсинерација) на мору R11 Коришћење отпада добијеног било којом операцијом под 
ознакама од R1 до R10

D12 Трајно складиштење (нпр. смјештање контејнера у рудник 
итд.)

R12 Промјене отпада за подвргавање било којој од операција под 
ознакама од R1 до R11

D13 Мијешање отпада прије подвргавања било којој од операција 
под ознакама од D1 до D12

R13 Складиштење отпада намијењених за било коју операцију под 
ознакама од R1 до R12 (искључујући привремено складиштење 
отпада на локацији његовог настанка) D14 Препакивање отпада прије подвргавања било којој од опера-

ција под ознакама од D1 до D13
D15 Складиштење отпада које претходи било којој од операција 
под ознакама од D1 до D14 (изузимајући привремено скла-
диштење, током сакупљања, на мјесту гдје је произведен)
НАЧИНИ ПАКОВАЊА
(Поље 7)

H-ОЗНАКА И UN КЛАСА (Поље 14)

1. Бачва 
2. Дрвено буре 
3. Канистер 
4. Сандук 
5. Кеса 
6. Композитно паковање 
7. Посуда под притиском 
8. У расутом стању 
Остало (прецизирати)

UN класа  H-ознака Својства 
1  H1  Експлозивно 
3  H3  Запаљиве течности 
4.1  H4.1  Запаљиве чврсте материје 
4.2  H4.2  Супстанце или отпаци подложни спонтаном 
  сагоријевању 
4.3  H4.3  Супстанце или отпаци који у контакту са 
  водом 
  ослобађају запаљиве гасове 
5.1  H5.1  Оксидацијске супстанце 
5.2  H5.2  Органски пероксиди 
6.1  H6.1  Отровне супстанце (акутне) 
6.2  H6.2  Инфективне супстанце 
8  H8  Корозивне супстанце 
9  H10  Ослобађање отровних гасова у контакту са 
  ваздухом или водом 
9  H11  Токсичне супстанце (са одложеним или 
  хроничним дјеловањем) 
9  H12  Екотоксичне супстанце 
9  H13  Супстанце које су у стању да након одлагања 
  произведу другу материју, на примјер 
  процједна течност, која посједује било које 
  од наведених својстава

НАЧИНИ ТРАНСПОРТА
(Поље 8)
R = друмски
Т = воз/жељезница
S = морски
А = ваздушни
W = унутрашњим пловним путевима
ФИЗИЧКА СВОЈСТВА
(Поље 13)
1. Прашкасто/прах 
2. Чврста материја 
3. Вискозна/паста 
4. Талог 
5. Течна материја 
6. Гасовита 
7. Остало (прецизирати) 

Остале информације, поготово у вези са идентификацијом отпада (Поље 14), ознаке у прилозима Базелске конвенције VIII и IX, 
ОECD ознакама и Y-ознакама, могу се наћи у приручницима ОЕCD-а и Секретаријата Базелске конвенције.
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Movement document for transboundary movements/shipments of waste

1. Corresponding to notifi cation No: 2. Serial/total number of shipments:                 /
3. Exporter - notifi er Registration No: 
Name:
Address:
Contact person:
Tel:
Fax:
E-mail:
kemis.srs@kemis.ba

4. Importer - consignee Registration No: 
Name:
Address:
Contact person:
Tel:
Fax:
E-mail:

5. Actual quantity:      Tonnes (Mg):           m3: 6. Actual date of shipment:
7. Packaging               Type(s) (1):                               Number of packages:
Special handling requirements: (2)                  Yes:     No:
8.(a) 1st Carrier (3):
Registration No:
Name:
Address:

Tel:
Fax:
E-mail:

8.(b) 2nd Carrier:
Registration No:
Name:
Address:

Tel:
Fax:
E-mail:

8.(c) Last Carrier:
Registration No:
Name:
Address:

Tel:
Fax:
E-mail:

- - - - - - - To be completed by carrier’s representative - - - - - - - More than 3 carriers (2)                               
Means of transport (1):         R (road)
Date of transfer:
Signature:

Means of transport (1):
Date of transfer:
Signature:

Means of transport (1):
Date of transfer:
Signature:

9. Waste generator(s) - producer(s) (4;5;6):
Registration No:
Name:
Address:
Contact person:
Tel:                                                 Fax:
E-mail:
Site of generation (2):

12. Designation and composition of the waste (2):
13. Physical characteristics (1):
14.Waste identifi cation (fi ll in relevant codes)

(i) Basel Annex VIII (or IX if applicable):

10. Disposal facility   or recovery facility   (ii) OECD code (if different from (i)):
(iii) EC list of wastes:
(iv) National code in country of export:
(v) National code in country of import:
(vi) Other (specify):
(vii) Y-code:
(viii) H-code (1):
(ix) UN class (1):
(x) UN Number:
(xi) UN Shipping name:
(xii) Customs code(s) (HS):

Registration No: 
Name:
Address:

Contact person:
Tel:                                     Fax: 
E-mail:
Actual site of disposal/recovery (2)
11. Disposal/recovery operation(s)
D-code / R-code (1):
15. Exporter‘s - notifi er‘s / generator‘s - producer‘s (4) declaration:
I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual 
obligations have been entered into, that any applicable insurance or other fi nancial guarantee is in force covering the transboundary movement 
and that all necessary consents have been received from the competent authorities of the countries concerned.
Name:     Date:     Signature: 
16. For use by any person involved in the transboundary movement in case additional information is required 
17. Shipment received by importer - consignee (if not facility): Date: Name: Signature:

TO BE COMPLETED BY DISPOSAL / RECOVERY FACILITY
18. Shipment received at disposal facility                                     or recovery facility   

19. I certify that the disposal/recovery of the 
waste described above has been completed.

Date of recep-
tion:

Accepted:      Rejected*:    

Quantity 
received:

Tonnes (Mg): m3: *immediately 
contact competent 
authorities

Name:

Approximate date of disposal/recovery:
Disposal/recovery operation (1): Date:
Name: Signature and stamp:
Date:

(1) See list of abbreviations and codes on the next page    (4) Required by the Basel Convention
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(2) Attach details if necessary      (5) Attach list if more than one
(3) If more than 3 carriers, attach information as required in blocks 8 (a,b,c).   (6) If required by national legislation

FOR USE BY CUSTOMS OFFICES (if required by national legislation)
20. Country of export - dispatch or customs offi ce of exit
The waste described in this movement document left the country on:
Signature:
Stamp:

21. Country of import - destination or customs offi ce of entry
The waste described in this movement document entered the country 
on:
Signature:
Stamp:

22. Stamps of customs offi ces of transit countries
Name of country: Name of country:
Entry: Exit: Entry: Exit:
Name of country: Name of country:
Entry: Exit: Entry: Exit:

List of Abbreviations and Codes Used in the Movement Document

DISPOSAL OPERATIONS (block 11)
D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfi ll, etc.)
D2 Land treatment, (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)
D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or 
naturally occurring repositories, etc.)
D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, 
ponds or lagoons, etc.)
D5 Specially engineered landfi ll, (e.g., placement into lined discrete cells which 
are capped and isolated from one another and the environment), etc.
D6 Release into a water body except seas/oceans
D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion
D8 Biological treatment not specifi ed elsewhere in this list which results in fi nal 
compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in 
this list
D9 Physico-chemical treatment not specifi ed elsewhere in this list which results in 
fi nal compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operati-
ons in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.)
D10 Incineration on land
D11 Incineration at sea
D12 Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)
D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list
D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list
D15 Storage pending any of the operations in this list

RECOVERY OPERATIONS (block 11)
R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other 
means to generate energy (Basel/OECD) - Use principally 
as a fuel or other means to generate energy (EU)
R2 Solvent reclamation/regeneration
R3 Recycling/reclamation of organic substances which are 
not used as solvents
R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds
R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials
R6 Regeneration of acids or bases
R7 Recovery of components used for pollution abatement
R8 Recovery of components from catalysts
R9 Used oil re-refi ning or other reuses of previously used 
oil
R10 Land treatment resulting in benefi t to agriculture or 
ecological improvement
R11 Uses of residual materials obtained from any of the 
operations numbered R1-R10
R12 Exchange of wastes for submission to any of the ope-
rations numbered R1-R11
R13 Accumulation of material intended for any operation 
in this list

PACKAGING TYPES (block 7)
1. Drum
2. Wooden barrel
3. Jerrican
4. Box
5. Bag
6. Composite packaging
7. Pressure receptacle
8. Bulk
9. Other (specify)

H-CODE AND UN CLASS (block 14)
UN class H-code Characteristics
1 H1 Explosive
3 H3 Flammable liquids
4.1 H4.1 Flammable solids
4.2 H4.2 Substances or wastes liable to spontaneous combustion
4.3 H4.3 Substances or wastes which, in contact with water,
emit fl ammable gases
5.1 H5.1 Oxidizing
5.2 H5.2 Organic peroxides
6.1 H6.1 Poisonous (acute)
6.2 H6.2 Infectious substances
8 H8 Corrosives
9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or water
9 H11 Toxic (delayed or chronic)
9 H12 Ecotoxic
9 H13 Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e. g.,
leachate, which possesses any of the characteristics listed above

MEANS OF TRANSPORT (block 8)
R = Road A = Air
T = Train/rail W = Inland waterways
S = Sea 
PHYSICAL CHARACTERISTICS 
(block 13)
1. Powdery / powder 5. Liquid
2. Solid 6. Gaseous
3. Viscous / paste 7. Other (specify)
4. Sludgy

Further information, in particular related to waste identifi cation (block 14), i.e. on Basel Annexes VIII and IX codes, OECD codes and Y-codes, 
can be found in a Guidance/Instruction Manual available from the OECD and the Secretariat of the Basel Convention. 

Упутство за попуњавање
Документа о прекограничном кретању отпада

 I - Увод
Ово упутство даје потребна објашњења за попуњавање Оба-

вјештења о прекограничном кретању отпада и Документа о пре-

кограничном кретању отпада. Оба документа су у складу са Базел-
ском конвенцијом,  Одлуком ОECD-а и Одлуком ЕУ. Документи 
обухватају захтјеве сва три инструмента, иако сва поља у доку-
ментима није потребно попуњавати у датом случају. Специфични 
захтјеви који се односе само на један контролни систем су дати у 
фуснотама. Могуће је да се по националном законодавству упо-
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требљава терминологија која се разликује од Базелске конвенције 
и Одлуке ОECD-а.

Документи укључују оба израза “одлагање”и “прерада”, зато 
што се ови изрази дефинишу различито у сва три инструмента. 
Одлука ЕУ и Одлука ОЕCD-а употребљавају израз “одлагање” да 
би приказали операције одлагања приказане у Прилогу IV.А Ба-
зелске конвенције и Прилогу 5.А из Одлуке ОЕCD-а. У Базелској 
конвенцији израз “одлагање” се употребљава да би приказао и опе-
рације одлагања и операције прераде.

Национални надлежни орган одговоран је за обезбјеђење и 
издавање нотификације и документа о кретању (и у папирној и у 
електронској форми). У циљу овога користи се нумерички систем, 
који омогућава да се уђе у траг свакој посебној пошиљци. Нуме-
рички систем носи префикс ознаке државе који може да се нађе у 
ISО стандарду, листа 3166 са скраћеницама. Државе могу да издају 
документа у величини папира и формата који захтијева њихово на-
ционално законодавство (обично ISО А4, како је и препоручено од 
Уједињених нација).

Са циљем да се омогући њихова интернационална употреба, 
узимајући у обзир разлике између ISО А4 и величине папира који 
је у употреби у Сјеверној Америци, оквирне величине формулара 
не би смјеле бити веће од 183 mm ∙ 262 mm, са ободима означеним 
на врху и на лијевој страни папира.

 II - Сврха употребе нотификације и документа о кретању
Нотификациони документ треба да омогући надлежним орга-

нима земаља да имају приступ информацијама које су потребне 
за процјену прихватљивости предложеног кретања отпада. Овај 
документ укључује простор за надлежне органе да потврде пријем 
нотификације и да се, ако је потребно, да писана сагласност за пре-
дложено кретање отпада.

Документ о прекограничном кретању отпада прати пошиљку 
отпада од тренутка када напушта произвођача отпада до тренутка 
када пошиљка стигне на мјесто приспiјећа за одлагање или да по-
стројења за третман у другој земљи. Свако лице које је укључено 
у прекогранично кретање отпада треба да потпише овај документ, 
било да је укључено у испоруку или у пријем предметног отпада. 
У Документу о прекограничном кретању отпада, такође, постоји 
простор за детаљне информације о пролазу пошиљке кроз грани-
чне прелазе у свим земљама. Коначно, овај документ се користи 
од стране релевантног постројења за одлагање или третман, ради 
потврде да је отпад примљен и да су операције третмана или одла-
гања завршене.

 III - Општи захтјеви
Планирана испорука која је предмет поступка прије писане 

нотификације и дозволе може се покренути само послије нотифи-
кације и документа о кретању који су попуњени у складу са овим 
прописом.

Попуњавање штампаних копија ових докумената треба да буде 
на писаћој машини или штампаним словима употребљавајући хе-
мијску оловку чије се мастило не брише. Потписи увијек морају 
бити писани трајном оловком, име надлежног представника које 
слиједи потпис треба да буде великим словима.

У случају мање грешке, на примјер у ознаци отпада, корекцију 
или исправку грешке мора да потврди надлежни орган. Нови текст 
који се уноси приликом исправке треба да се означи и да се потпи-
ше или овјери. Ако су исправке или корекције веће или их има 
више, треба да се попуни нови образац.

Обрасци треба да су урађени тако да могу лако да се попуња-
вају и електронски. Тамо гдје је ово изводљиво, требало би да 
буду предузете одговарајуће мјере безбједности којe ће спријечити 
злоупотребу образаца. Свака измјена која се направи у обрасцу са 
потврдом надлежних органа треба да буде јасно видљива. Када се 
користи електронска форма обрасца послата преко електронске 
поште, потребан је електронски потпис.

Да би се поједноставио превод, документ треба да садржи 
више ознака умјесто текста за попуњавање неколико поља. Тамо 
гдје је текст потребан, треба да буде на језику који је прихватљив 
надлежним органима у земљи увоза, а ако је потребно, и у осталим 
заинтересованим странама надлежних органа. Шест бројева треба 
да се користе да би се назначио датум. На примјер, 29. јануар 2006. 
треба да буде уписан у облику 29.01.2006. (дан, мјесец, година).

Тамо гдје је потребно да се додају прилози у вези са докумен-
тима из којих се могу видјети додатне информације, сваки додати 
прилог треба да има референтни број који га повезује са главним 
документом и треба да се наведе на које поље се односи тај прилог.

 IV - Посебна упутства за попуњавање Документа о 
прекограничном кретању отпада

Извозник или надлежни орган државе извоза попуњава поља 
2 до 16, изузев средстава транспорта, датума испоруке и потписа, 

који се појављују у Пољу 8(а) и Пољу 8(c), а које треба да попуни 
превозник или његов представник. Увозник попуњава Поље 17. и 
у случају да није лице које врши одлагање или третман, преузима 
одговорност испоруке отпада послије пристизања отпада у земљу 
увоза и ако је потребно, попуњава Поље 16.

Поље 1: Унијети број нотификације о испоруци отпада. Ово је 
копирано из Поља 3. у нотификационом документу.

Поље 2: За опште обавјештење о вишекратним испорукама 
отпада, унијети серијски број испоруке отпада и укупан број на-
мјераваних испорука, како је назначено у Пољу 4. у нотифика-
цији (нпр. напишите “4” и “11” за четврту испоруку отпада од 
једанаест намјераваних испорука како је наведено у општем оба-
вјештењу). У случају да је једнократна испорука, уноси се ознака 
“1/1”.

Поља 3. и 4: Наводе се исте одговарајуће информације о изво-
знику или надлежном органу државе извоза, и о увознику, како је 
наведено у пољима 1 и 2 у нотификационом документу.

Поље 5: Унијети стварну количину отпада у тонама или запре-
мине у кубним метрима. Друге јединице мјере, као што су кило-
грами или литри, исто тако су прихватљиви, а када се употријебе, 
треба да се назначе, иако је јединица у формулару прецртана. Поје-
дине државе могу тражити копију потврде са колске (мостне) ваге, 
ако су квоте у питању. Приложити их, ако је могуће.

Поље 6: Унијети стварни датум када испорука почиње. Датум 
поласка свих испорука треба да је у складу са периодом који су 
одобрили надлежни органи. Када различити надлежни органи дају 
сагласност за различите периоде, испорука или испоруке могу се 
одвијати у периоду који траје и за који су се сагласили сви надле-
жни органи.

Поље 7: Типови/начини паковања могу се означити упо-
требљавајући ознаке које су наведене у Листи скраћеница и ознака 
у прилогу Документа о кретању. Ако су потребни посебни услови 
руковања, као што су они које произвођачи дају у инструкцијама 
запосленима, заштита здравља и сигурносне мјере, укључујући и 
информације о поступању са просутим материјалом и карте за хит-
не случајеве, потребно је означити одговарајућу кућицу и навести 
потребне информације у прилогу. Исто тако, ставити број пакета 
који чини испоруку.

Поља 8(а), 8(b) и 8(c): Унијети број регистрације (у случају 
када је доступан), назив, адресу (укључујући и земљу), телефон и 
бројеве факса (укључујући позивни број земље) и е-mail адресу за 
сваког превозника. Када је укључено више од три превозника, од-
говарајуће информације о сваком превознику потребно је навести 
у прилогу заједно са Документом о кретању. Када вид транспорта 
организује посредник, онда се његови подаци наводе у Пољу 8, а у 
прилогу се наводе информације око превозника који ће превозити. 
Начин транспорта, датум преласка и потписе ће дати овлашћени 
представник превозника који ће вршити испоруке. Копију потпи-
саних докумената о кретању чува извозник. По свакој сљедећој 
испоруци, нови превозник или представник превозника треба да 
се сложи са захтјевом и исто тако да потпише докуменат о кретању. 
Копију потписаних докумената исто треба да сачува претходни 
превозник.

Поље 9: Поновити информације наведене у Пољу 9. у ноти-
фикационом документу.

Поља 10 и 11: Поновити информације наведене у пољу 10 и 
11. у нотификационом документу. Ако су операције одлагања или 
третмана под ознакама од D13 до D15 или R12 или R13 (у складу 
са дефиницијама операција које су дате у прилогу Листе скраћени-
ца и ознака у Документу о кретању), онда су довољне информације 
које треба пружити из постројења за третман дате у Пољу 10. Дру-
ге информације које укључују извођење операција под ознакама 
R12/R13 или D13 до D15 и накнадне операције постројења за изво-
ђење операција под ознакама од D1 до D12 или R1-R11 не морају 
бити укључене у Документ о прекограничном кретању отпада.

Поља 12, 13. и 14: Поновити информације наведене у пољима 
12, 13 и 14 у нотификационом документу.

Поље 15: У вријеме испоруке, извозник (или познати трговац 
или посредник или брокер у улози извозника) или надлежни орган 
државе извоза, како одговара, или произвођач отпада у складу са 
Базелском конвенцијом, потписује и ставља датум на Документу 
о кретању. Поједине државе могу тражити копије или оригинале 
Докумената о кретању који садрже дату сагласност, укључујући 
и неке посебне услове, од надлежних органа који су укључени у 
прекогранично кретање.

Поље 16: Ово поље може да попуни било које лице које је 
укључено у предметно прекогранично кретање (извозник или на-
длежни орган државе извоза, одговарајући учесник, увозник, било 
који надлежни орган, превозник) у специфичним случајевима, 
када је потребно више информација у вези са националним зако-
нодавством за конкретну тачку (нпр. информације о луци гдје се 
мијења начин транспорта, број контејнера и њихови идентифика-
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циони бројеви или друге додатне доказе да би се назначило да је 
кретање одобрено од надлежних органа).

Поље 17: Ово поље треба да попуни увозник, иако он није 
лице које врши одлагање или третман, и у случају да он преузима 
одговорност за отпад који је стигао у државу увоза.

Поље 18: Ово поље попуњава овлашћени представник по-
стројења за одлагање или третман по пријему послате робе. Озна-
чити кућицу за одговарајуће постројење. У односу на примљену 
количину, навести посебна упутства у Пољу 5. Потписана копија 
Документа о прекограничном кретању отпада даје се посљедњем 
превознику. Ако се испорука одбија из неког разлога, представник 
постројења мора одмах да контактира са надлежним органом. У 
складу са Одлуком ОЕCD-а, потписане копије документа о кре-
тању морају бити послате у року од три радна дана извознику и 
надлежним органима који су укључени (са изузетком оних ОЕCD 
транзитних земаља које су се изјасниле да неће примати такве 
информације). Оригинал Документа о прекограничном кретању 
отпада задржава постројење за одлагање или третман. Пријем 
испорученог отпада потврђује постројење које обавља операције 
одлагања или третмана, укључујући оне под ознакама од D13 до 
D15 или R12 или R13. Постројење које изводи било коју опера-
цију под ознакама од D13 до D15 или R12/R13 или под ознакама од 
D1 до D12 или R1 до R11, а затим операције под ознакама од D13 
до D15 или R12 или R13 у истој земљи, о томе не издаје потврде. 
У том случају посљедњи прималац испоруке не попуњава Поље 
18. Означити, такође, типове операције одлагања или третмана, 
користећи D-ознаке или R-ознаке које су наведене у прилогу Доку-
мента о прекограничном кретању отпада и приближни датум када 
ће испоруке бити комплетиране (ово није потребно по Одлуци 
ОЕCD-а).

Поље 19: Ово поље попуњава лице које врши одлагање или 
третман да би потврдило да су одлагање или третман извршени. 
У складу са Базелском конвенцијом, потписане копије у Пољу 19. 
треба да се пошаљу извознику и надлежном органу државе изво-
за. У складу са Одлуком ОЕCD-а, потписане копије документа о 
кретању са попуњеним Пољем 19 треба да се пошаљу извознику 
и надлежном органу земље извоза и увоза што је прије могуће, а 
не касније од 30 дана послије завршетка операције третмана или 
одлагања и не касније од једне календарске године након прије-
ма отпада. За операције одлагања и третмана под ознакама од D13 
до D15 или R12 или R13, информације које се прилажу у Пољу 
10. довољне су и нису потребне накнадне потврде о третману који 
обухвата операције под ознакама R12/R13 или од D13 до D15, а 
накнадне операције под ознакама од D1 до D12 или R1 до R11, 
потребно је да се укључе (прикажу) у овом документу. Одлагање 
или третман отпада мора бити у овлашћеном постројењу у коме 
се изводе операције одлагања или третмана, укључујући и опера-
ције под ознакама од D13 до D15 или R12 или Р13. Према томе, 
постројења која изводе операције под ознакама од D13 до D15 или 
R12 или R13 или D1 до 12 или R1 до R11, као сљедеће операције 
под ознакама од D13 до D15 или R12 или R13 у истој земљи, не 
треба да користе Поље 19. да би потврдили операцију третмана 
или одлагање отпада, зато што је ово поље већ попуњено од стране 
лица које врши третман или одлагање под ознакама од D13 до D15 
или R12 или R13. Начин потврђивања одлагања или третмана сва-
ка земља у овом случају мора да потврди.

Поља 20, 21 и 22: Није потребно по Базелској конвенцији, нити 
по Одлуци ОЕCD-а попуњавати. Ова поља се могу користити за 
контролу на царинским испоставама на граници државе извоза, 
транзита и увоза ако је потребно по националном законодавству.

ПРИЛОГ 4.

ЛИСТА IIB-1.

НЕОПАСАН ОТПАД ЗА КОЈИ СЕ НЕ ИЗДАЈE ДОЗВОЛA ЗА ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА ПРИЛИКОМ ТРАНЗИТА 
ПРЕКО ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Ознака отпада Назив отпада 
B1010  B1. ОТПАДИ ОД МЕТАЛА И МЕТАЛНИХ ЛЕГУРА У МЕТАЛНОЈ НЕДИСПЕРГОВАНОЈ ФОРМИ 
B1010 GА010 GА020 

GА030 Племенити метали (злато, сребро, група платинских метала, али не и жива) 

B1010 GА430 Отпаци и остаци од гвожђа и челика 
B1010 GА120 Отпаци бакра 
B1010 GА130 Отпаци никла 
B1010 GA140 Отпаци алуминијума 
B1010 GA160 Отпаци и остаци од цинка 
B1010 GA170 Отпаци и остаци од калаја 
B1010 GA180 Отпаци и остаци од волфрама 
B1010  Отпаци и остаци од молибдена 
B1010 GA200 Отпаци тантала 
B1010 GA210 Отпаци магнезијума 
B1010 GA220 Отпаци кобалта 
B1010 GA230 Отпаци бизмута 
B1010 GA250 Отпаци титана 
B1010 GA260 Отпаци цирконијума 
B1010 GA280 Отпаци мангана 
B1010 GA310 Отпаци германијума 
B1010 GA320 Отпаци ванадијума 
B1010 GA330

GA340
GA350
GA360
GA370 

Отпаци хафнијума, 
индијума, 
ниобијума, 
ренијума 
галијума 

B1010 GA410 Отпаци торијума 
B1010 GA420 Отпаци ријетких земљаних метала
B1010 GA300 Отпаци хрома 
B1020  Чист, незагађен метални отпад, укључујући легуре у масивном завршном облику (лимови, плоче, 

греде, шипке итд.) као: 
B1020 GA270 Отпаци од антимона 
Б1020 GA290 Отпаци од берилијума 
B1020 GA240 Отпаци од кадмијума 
B1020 GA150 Отпаци од олова (изузев оловних акумулатора) 
B1020 GA400 Отпаци од селена 
B1020 GA410 Отпаци телура 
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B1030  Тешко топиви метали који садрже остатке 
B1031  Молибден, волфрам, титан, тантал, ниобијум и ренијум и металне легуре у металној диспергованој 

форми (метални прах), искључујући онај који је спецификован у Листи IА – А1050 (галвански талози) 
 GC090 Молибден 
 GC100 Волфрам 
 GC120 Титан 
 GC110 Тантал 
 GC130 Ниобијум 
 GC140 Ренијум 
B1040 GC010 Отпадни склопови из система за производњу електричне енергије, а који нису загађени уљем за 

подмазивање, PCB или PCT у таквој мјери да показују опасне карактеристике 
B1050  Мијешани обојени метали, тешки отпадни комадићи који не садрже материје из Анекса I Базелске 

конвенције у довољној концентрацији да би испољили својства из Анекса III Базелске конвенције 
B1060 GA400

GА410 
Отпад од селена и телура у металном елементарном облику, укључујући прах 

B1070 АА040 Отпад бакра и бакарних легура у диспергованој форми, осим ако садрже опасне материје у таквој 
мјери да испољава опасна својства, из Анекса III Базелске конвенције 

B1080 АА020 Пепео и остаци цинка, укључујући остатке легура цинка, у диспергованом облику, осим оних који 
садрже опасне материје у концентрацијама да испољавају опасне карактеристике, из Анекса III 
Базелске конвенције 

B1090 АА180 Отпадне батерије произведене према некој спецификацији, искључујући оне које садрже олово, 
кадмијум или живу 

B1100  Отпад који садржи метале који потичу од топљења, растапања руда и рафинације метала 
B1100 GB010 Цинк нижег степена чистоће 
B1100 GB020GB021 Цинк који садржи нечистоће: шљака са врха галванизације поцинкованих плоча (> 90% Zn) 
B1100 GB022 Шљака са дна из галванизације поцинкованих плоча (> 92% Zn) 
B1100 GB023 Шљака из калупа за ливење цинка (> 85% Zn) 
B1100 GB024 Шљака од поцинкованих плоча из врућих галванизатора (> 92% Zn) 
B1100 GB025 Цинк који садржи отпад од површинске обраде цинка 
B1100 GB030 Отпади од површинске обраде алуминијума, изузимајући слану шљаку 
B1100 GB040 Отпаци процесирања бакра, који се могу употријебити за даље процесирање или пречишћавање, а 

који не садрже арсен, олово или кадмијум у таквој мјери да испољавају опасна својства 
B1100  Отпади од ватросталних превлака, укључујући топионичке лонце, који потичу од топљења бакра 
B1100 GB040 Шљака племенитих метала која се користи за даљу рафинацију 
B1100 GB050 Шљака тантала са калајем са мање од 0,5% калаја 
B1110 GC010 Електрични и електронски склопови: 
B1110 GC010 Електрични и електронски склопови који садрже само метале или легуре 
B1110  Отпадни електрични и електронски склопови или остаци (не укључујући отпатке који настају 

производњом електричне енергије), а укључујући плоче штампаних кола, који не садрже компоненте 
као што су акумулатори и остале батерије наведене у Листи IА, релеје са живом, стакло катодних 
цијеви и друго активирано стакло и PCB кондензаторе, односно који нису контаминирани опасним 
материјама са Листе IА (нпр. кадмијумом, живом, оловом или хлорованим бифенилима), односно који 
су очишћени од наведених супстанци у таквој мјери да не посједују опасне карактеристике из Анекса 
III Базелске конвенције (обратити пажњу на Листу IА – А1180) 

B1110 GC020 Електрични и електронски склопови (укључујући штампане плоче, електронске компоненте и жице) 
намијењени за директно поновно коришћење, а не за рециклирање или коначно одлагање 

B1115  Отпадни метални каблови пресвучени или изолирани пластиком, који нису укључени на Листи 
IА – А1190, искључујући оне које су за операције третирања или одлагања, као и неконтролисане 
термичке процесе, као што је спаљивање на отвореном 

B1120  Истрошени катализатори, искључујући течне катализаторе, који садрже: 
B1120 GC060 Коришћени катализатори са садржајем прелазних метала 
B1120  Скандијум 
B1120  Ванадијум 
B1120  Манган 
B1120  Кобалт 
B1120  Бакар 
B1120  Итријум 
B1120  Ниобијум 
B1120  Хафнијум 
B1120  Волфрам 
B1120  Титан 
B1120  Хром 
B1120  Гвожђе 
B1120  Никл 
B1120  Цинк 
B1120  Цирконијум 
B1120  Молибден 
B1120  Тантал 
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B1120  Ренијум 
B1120  Лантаниди (ријетких земљаних метала): 
B1120  Лантан 
B1120  Празеодијум 
B1120  Самаријум 
B1120  Гадолинијум 
B1120  Диспрозијум 
B1120  Ербијум 
B1120  Итербијум 
B1120  Церијум 
B1120  Неодимијум 
B1120  Еуропијум 
B1120  Тербијум 
B1120  Холмијум 
B1120  Тулијум 
B1120  Лутецијум 
B1130 GC060 Очишћени, коришћени катализатори који садрже племените метале 
B1140 АА150 Остаци који садрже племените метале у чврстом облику, са траговима неорганских цијанида 
B1150 АА160 Отпаци драгоцјених метала и легура (злато, сребро, група платинских метала, али не и жива) у 

расијаном, нетечном облику, уз одговарајуће паковање и обиљежавање 
B1160 АА161 Пепео племенитих метала настао спаљивањем штампаних плоча, односно штампаних кола 

(необухваћен Листом IА – А1150) 
B1170 АА162 Пепео од племенитих метала настао спаљивањем фотографског филма 
B1180 GО040 Отпадни фотографски филм који садржи халиде сребра и метално сребро 
B1190 GО040 Отпадна фотографска хартија која садржи халогениде сребра и метално сребро 
B1200 GC080 Гранулисана шљака која потиче од обраде гвожђа и челика 
B1210 GC070 Шљака која остаје послије обраде гвожђа или челика – овдје су обухваћене врсте шљаке које су извор 

титанијум-диоксида и ванадијума 
B1220 АА020 Отпаци производње цинка, хемијски стабилизовани, са високим садржајем гвожђа (преко 20%) и 

процесирани у складу са индустријским спецификацијама (нпр. DIN 4301), углавном за грађевинску 
индустрију 

B1230 АА010 Дробљена коварина која настаје у производњи гвожђа и челика 
B1240  Пиљевина бакар-оксида 
B1250 GC040 Олупине моторних возила из којих је испуштена течност (бензин, дизел-уља, течност за кочнице, 

акумулаторска течност, контролисане супстанце које уништавају озонски омотач и слично) 
 GC030 Бродови и други пловни објекти који не служе намјени, прикладно испражњени од било каквог терета 

и других материјала насталих експлоатацијом бродова, који могу бити класификовани као опасна 
супстанца или отпад 

  B2. ОТПАДИ КОЈИ УГЛАВНОМ САДРЖЕ НЕОРГАНСКЕ САСТОЈКЕ, А МОГУ ДА САДРЖЕ МЕ-
ТАЛЕ И ОРГАНСКЕ МАТЕРИЈЕ 

B2010 GD010 Отпад из експлоатације рудника у недиспергованој форми: 
  Отпаци природног графита 
 GD020 Отпад шкриљаца, било да јесу или нису грубо тесани или само резани, тестерисани и слично 
 GD030 Отпаци од лискуне 
 GD040 Отпаци леуцит, нефелин и нефелин-сијенит 
 GD050 Отпаци фелдспата 
 GD060 Отпаци флуорита 
 GD070 Отпаци силицијум-оксида у чврстом стању, осим оних који се користе у процесима ливења 
B2020 GE010 Отпаци стакла у недиспергованом облику: 
B2020  Стаклени крш и други отпаци и крхотине стакла, осим стакла од катодних цијеви и других 

активираних стакала 
 GЕ020 Влакнасти отпаци стакла 
B2030  Керамички отпад у недиспергованом облику: 
B2030 GF010 Отпаци од керамике жарени послије обликовања, укључујући керамичке судове (прије и/или послије 

употребе) 
 GF020 Отпаци и остаци од кермета (композитна металокерамика) 
B2030 GF030 Влакна на бази керамике која нису наведена или укључена на другом мјесту 
B2040  Остали отпад који углавном чине неоргански састојци: 
B2040 GG010 Дјелимично рафинисани калцијум-сулфат – продукт десулфуризације издувног гаса (FGD) 
B2040 GG020 Отпад гипсаних плоча или преградних зидова који остаје послије рушења зграде 
 GG030 Пепео са дна и шљака из термоелектрана на угаљ 
 GG040 Летећи пепео из термоелектрана на угаљ, уколико није обухваћено на другом мјесто 
B2040 GG080 Шљака из производње бакра, хемијски стабилизована, садржи велики проценат гвожђа (преко 20%), 

према индустријским стандардима (DIN 4301 и DIN 8201), а служи углавном у грађевинарству и за 
абразивне примјене 

B2040 GG090 Сумпор у чврстом стању 
B2040 GG100 Кречњак из производње калцијум-цијанамида (pH мања од 9) 
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B2040 GG120 Натријум; калијум; калцијум-хлориди 
B2040 GG130 Карборундум (силицијум-карбид) 
B2040 GG140 Изломљени бетон 
B2040 GG150 Крхотине стакла које садрже литијум-тантал и литијум-ниобијум 
B2050 GG040 Летећи пепео из термоелектрана на угаљ који није на Листи IА – А2060 
B2060 GG060 Истрошени активни угаљ, који настаје прерадом воде за пиће, као и у процесима прехрамбене 

индустрије и индустријске производње витамина, ако није наведен на Листи IА – А4160 
B2070 АB050 Отпаци калцијум-флуорида 
B2080 АB140 Отпадни гипс који настаје у процесима хемијске индустрије, а није обухваћен Листом IА – А2040 
B2090 GG050 Анодни отпаци из производње челика и алуминијума од кокса или битумена, пречишћени према 

уобичајеним индустријским спецификацијама (искључујући анодне отпатке који настају алкалном 
електролизом хлора у металуршкој индустрији) 

B2100  Отпадни хидрати алуминијума и отпадни алуминијум и остаци производње алуминијума, 
искључујући такве материјале који се користе за процесе пречишћавања гасова, флокулације и 
филтрирања 

B2110 GG110 Остаци боксита (“црвено блато”) са pH вриједношћу сведеном на испод 11,5 
B2120  Отпадни кисели или базни раствори са pH вриједношћу између 2 и 11,5 који нису корозивни или 

имају неко друго опасно својство (обратити пажњу на одговарајући став у Листи IA – А4090) 
B2130  Битуменски материјал (отпадни асфалт) од изградње путева и одржавања, који не садржи тар 

(обратити пажњу на одговарајући став у Листи IА – А3200) 
  B3. ОТПАДИ КОЈИ УГЛАВНОМ САДРЖЕ НЕОРГАНСКЕ САСТОЈКЕ, А МОГУ ДА САДРЖЕ МЕ-

ТАЛЕ И НЕОРГАНСКЕ МАТЕРИЈЕ 
B3010 Чврсти отпад пластике: 
B3010  Сљедећи материјали од пластике или мјешавине пластичних материјала, под условом да нису 

мијешани са другим отпадом и да су израђени према некој спецификацији: 
Отпаци пластике нехалогенизованих полимера и кополимера, укључујући, али не ограничавајући се 
на:

B3010 GH010 ЕТИЛЕН 
B3010 GH011 СТИРОЛ 
B3010 GH012 ПОЛИПРОПИЛЕН 
B3010 GH013 ПОЛИМЕРИ ОД ВИНИЛ-ХЛОРИДА 
B3010 GH014 ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ 
B3010 GH014 АКРИЛОНИТРИЛ 
B3010 GH014 БУТАДИЕН 
B3010 GH014 ПОЛИАЦЕТАЛИ 
B3010 GH014 ПОЛИАМИДИ 
B3010 GH014 ПОЛИБУТИЛЕН-ТЕРЕФТАЛАТ 
B3010 GH014 ПОЛИКАРБОНАТИ 
B3010 GH014 ПОЛИЕТРИ 
B3010 GH014 ПОЛИФЕНИЛ СУЛФИДИ 
B3010  АКРИЛНИ ПОЛИМЕРИ 
B3010  АЛКАНИ C10-C13 (ПЛАСТИФИКАТОРИ) 
B3010 GH014 ПОЛИУРЕТАНИ (КОЈИ НЕ САДРЖЕ ХЛОРО-ФЛУОРО УГЉОВОДОНИКЕ – ФРЕОНЕ) 
B3010 GH014 ПОЛИСИЛОКСАНИ (СИЛИКОНИ) 
B3010 GH014 ПОЛИМЕТИЛ МЕТАКРИЛАТ 
B3010 GH014 ПОЛИВИНИЛ-АЛКОХОЛ 
B3010 GH014 ПОЛИВИНИЛ-БУТИРАЛ 
B3010  ПОЛИВИНИЛ-АЦЕТАТ 
B3010 GH015 ОТПАДНЕ ОТВРДЊЕНЕ СМОЛЕ ИЛИ ПРОДУКТИ КОНДЕНЗАЦИЈЕ УКЉУЧУЈУЋИ СЉЕДЕЋЕ: 
B3010  УРЕА ФОРМАЛДЕХИДНЕ СМОЛЕ (КАРБАМИДНЕ) 
B3010  ФЕНОЛ ФОРМАЛДЕХИДНЕ СМОЛЕ 
B3010  МЕЛАМИН ФОРМАЛДЕХИДНЕ СМОЛЕ 
B3010  ЕПОКСИ СМОЛЕ 
B3010  АЛКИДНЕ СМОЛЕ 
B3010  ПОЛИАМИДИ 
B3010  СЉЕДЕЋИ ОТПАДИ ФЛУОРОВАНИХ ПОЛИМЕРА: 
B3010  ПЕРФЛУОРО ЕТИЛЕН/ПРОПИЛЕН (FEP) 
B3010  ПЕРФЛУОРОКСИ-АЛКАН (PFA) 
B3010  Тетрафлуороетилен/перфлуоровинил етар (PFA) 
  Тетрафлуороетилен/перфлуорометилвинил етар (MFA) 
B3010  ПОЛИВИНИЛФЛУОРИД (PVF) 
B3010  ПОЛИВИНИЛИДЕН-ФЛУОРИД (PVDF) 
B3020  Отпад папира, картона и производа од папира 

Сљедећи материјали, под условом да нису помијешани са опасним отпадом: 
B3020  Отпаци и остаци папира и картона од: 
B3020 GI010 Небијељеног папира или картона или од таласастог папира или картона 
B3020 GI011 Осталих папира и картона, направљених углавном од бијељене хемијске целулозе, необојене у маси 



21.10.2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 86 29

B3020 GI012 Папира и картона, направљених углавном од механичке целулозе (нпр. новине, журнали и сличан 
штампани материјал) 

B3020 GI013 Осталих, укључујући, али не и ограничавајући на:
1. ламинирани картон
2. несортиране отпатке 

B3030 GI014 ТЕКСТИЛНИ ОТПАД
Сљедећи материјали, под условом да нису помијешани са другим отпадом или су припремљени по 
спецификацији: 

B3030  Отпад од свиле (укључујући и чауре непогодне за одмотавање, отпатке предива и рашчупане 
текстилне материјале) 

B3030 GJ010 Невлачени или нечешљани 
B3030 GЈ011 Остали 
B3030 GЈ012 Отпаци вуне и фине или грубе животињске длаке, укључујући отпатке предива, али искључујући 

рашчупане текстилне материјале 
B3030 GЈ020 Ишчешак вуне или фине животињске длаке 
B3030 GЈ021 Остали отпад од вуне или фине животињске длаке 
B3030 GЈ022 Отпад од грубе животињске длаке 
B3030 GЈ023 Отпад од памука (укључујући отпатке предива и рашчупане текстилне материјале) 
B3030 GЈ030 Отпаци од предива 
B3030 GЈ031 Рашчупани текстилни материјали 
B3030 GЈ032 Остало 
B3030 GЈ033 Кучина и отпаци од лана 
B3030 GЈ040 Кучина и отпаци (укључујући и отпатке предива) од конопље (Cannabis sativa L.) 
B3030 GЈ050 Кучина и отпаци од јуте и других текстилних ликастих влакана (укључујући отпатке предива и 

рашчупане текстилне материјале) 
B3030 GЈ060 Кучина и отпаци (укључујући отпатке предива и рашчупане текстилне материјале) од сисал и осталих 

текстилних влакана рода агаве 
B3030 GЈ070 Кучина, ишчешак и отпаци од кокосовог влакна (укључујући отпатке предива и рашчупане текстилне 

материјале) 
B3030 GЈ080 Кучина, ишчешак и отпаци од абаке (manila или musa textiles nee), (укључујући отпатке предива и 

рашчупаних текстилних материјала) 
B3030 GЈ090 Кучина, ишчешак и отпаци од рамије и осталих биљних текстилних материјала, на другом мјесту 

непоменута, нити обухваћена (укључујући отпатке предива и рашчупаних текстилних материјала) 
B3030 GЈ100 Отпад (укључујући ишчешак, отпад од предива и рашчупани текстилни материјали) од вјештачких и 

синтетичких влакана 
B3030 GЈ111 Од синтетичких влакана 
B3030 GЈ112 Од вјештачких влакана 
B3030 GЈ 120 Изношена – дотрајала одјећа и други дотрајали производи од текстила
B3030  Коришћене крпе, отпаци конца, ужади и гајтани и изношени артикли од конца, ужади и гајтана од 

текстилних материјала 
B3030 GЈ 130 Коришћени дроњци, отпади од конца, ужади, гајтани и изношени артикли од конца, ужади и гајтана 

од текстилних материјала 
B3030 GЈ 131 Сортирани 
B3030 GЈ 132 Остали 
B3035  Отпад текстилних подних прекривача, ћилими, теписи 
B3040  Отпаци гуме 

Сљедећи материјали, под условом да нису мијешани са другим отпадом: 
B3040  Отпаци и остаци од тврде гуме и струготине (нпр. ебонит) 
B3040  Остали отпад од гуме (искључујући спецификоване на другом мјесту) 
B3050 GL010 Нетретирани отпаци плуте и дрвета 
B3050  Отпаци и остаци од дрвета, агломерисани или неагломерисани у облике, брикете, палете и сличне 

облике 
B3050 GL020 Отпаци од плуте: дробљени, гранулисани или мљевени 
B3060 GL070 Отпаци пољопривредно-прехрамбене индустрије, под условом да нису инфективни: 
B3060  Талог од вина 
B3060 GM080 Осушени и стерилизовани биљни отпаци, остаци и споредни продукти, било да јесу или нису у 

облику пелета, у облику који се користи за исхрану животиња, који нису поменути или укључени на 
другом мјесту 

B3060 GM090 Дегра: остаци добијени при преради масних материја и воскова животињског или биљног поријекла 
B3060 GM100 Отпад од кости и спржирогова, сирови, одмашћени, просто припремљени (али не исјечени у облике), 

третирани киселином или дежелатинисани 
B3060 GM110 Рибљи отпад 
B3060 GM120 Љуске, коре, опне и остали отпаци од какаа 
B3060  Остали отпад из пољопривредно-прехрамбене индустрије, искључујући нуспродукте који 

задовољавају националне и међународне стандарде за људску или животињску храну 
B3065 GM130 Отпад од јестивих уља и масти биљног или животињског поријекла (нпр. уље од пржења), ако не 

показују опасне карактеристике из Анекса III Базелске конвенције 
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 GN010 Отпаци од чекиња и длаке свиња, крмача или вепрова или јазавца и других врста чекињасте длаке. 
Остали отпад агропрехрамбене индустрије, искључујући споредне производе који испуњавају 
националне и међународне захтјеве и стандарде за људску и животињску исхрану 

 GN020 Отпад од коњске длаке било да јесте или није уваљана, са подлогом или без подлоге 
 GN030 Отпад од кожа и других дијелова птица, са перјем и дијеловима перја (опкројеног или не) и паперјем, 

које није прерађивано послије чишћења, дезинфекције или конзервације 
B3070  Остали отпад 
B3070 GО010 Отпад од људске косе 
B3070 GО020 Отпад сламе 
B3070 GО030 Деактивиране фунгус мицелијум из производње пеницилина, намијењене исхрани животиња 
B3080 GК010 Отпадна струготина и отпаци гуме 
B3090 GN040 Струготина и остали отпад коже или мијешане коже који нису погодни за производњу кожних 

артикала, искључујући кожни муљ који не садржи шестовалентна једињења хрома и биоциде 
(обратите пажњу на одговарајући став у Листи IА – А3100) 

B3100 АC180 Кожна прашина, пепео, талог или фини прах, који не садрже једињења шестовалентног хрома и 
биоциде (не они са Листе IА – А3090) 

B3110  Крзнарски отпад који не садржи једињења шестовалентног хрома и биоциде или инфективне 
супстанце (не они који су повезани са Листом IА – А3110) 

B3120  Отпад који се састоји од боје за храну 
B3130  Отпадни етри полимера и отпадни етри мономера који нису опасни и нису у стању да граде 

пероксиде 
B3140 GL 020 Истрошене пнеуматске гуме (искључујући и оне предвиђене за операције из Анекса IVА Базелске 

конвенције) 
  B4. ОТПАДИ КОЈИ МОГУ ДА САДРЖЕ ИЛИ ОРГАНСКЕ ИЛИ НЕОРГАНСКЕ САСТОЈКЕ 
B4010 AC090 Отпади који се првенствено састоје од боја, мастила и чврстих лакова на бази воде или латекса 

који не садрже органске раствараче, тешке метале или биоциде у таквој мјери да имају опасне 
карактеристике (обратити пажњу на Листу IА – А4070) 

B4020  Отпади производње, формулације и коришћења смола, латекса, пластификатора, лијепака, адхезива, 
који нису специфицирани на Листи IА, који не садрже раствараче и друге опасне материје у таквој 
мјери да испољавају опасне карактеристике, из Анекса III Базелске конвенције, односно базирани 
на води, или лијепци базирани на казеинском скробу, декстрину, целулозним етрима, поливинил-
алкохолима (обратити пажњу на Листу IА – 3050) 

B4030 GО 050 Употребљавани фотографски апарати за једнократну употребу без батерија (са батеријама које нису 
укључене у Листу IА) 

Категорије отпада који није опасан према Базелској конвенцији о контроли прекограничног кретања опасног отпада и његовом одла-
гању (Анекс IX Конвенције, односно Листа IIB ове уредбе) може бити опасан ако има неко од опасних карактеристика из Анекса III Кон-
венције, Европском каталогу отпада 2000/532/EC и Регулативи Европског парламента и Савјета 2006/1013/EC о кретању отпада (Анекс 
V – Листа B).

ПРИЛОГ 5.

Образац 3.
ДОКУМЕНТ КОЈИ ПРАТИ ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА ЗА КОЈИ СЕ НЕ ИЗДАЈЕ ДОЗВОЛА

Република Српска, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
Подаци о испорукама отпада 

1. Испоручилац отпада: 
Назив: 
Адреса: 
Лице за контакт: 
Тел.:    Факс: 
 Е-mail: 

2. Увозник/прималац 
Назив: 
Адреса: 
Лице за контакт: 
Тел.:    Факс: 
  Е-mail:   

3. Количина отпада:             Тона (Mg):     m3: 4. Датум испоруке отпада: 
5 (а) (1) Први превозник:
Назив:

Адреса:

Лице за контакт:

Тел.:  
Факс:
Е-mail: 
Начин 
транспорта: 
Датум превоза:

Потпис:  

5 (b) Други превозник:
Назив:
Адреса: 
Лице за контакт: 
Тел.:  
 Факс:
Е-mail:  
Начин транспорта: 
Датум превоза:  
Потпис:

5 (c) Трeћи превозник:
Назив:
Адреса:

Лице за контакт:

Тел.:  
Факс: 
Е-mail:  
Начин транспорта: 
Датум превоза: 
Потпис: 
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6. Произвођач отпада (2)
Стварни произвођач(-и), нови произвођач(-и) или са-
купљач:
Назив: 
Адреса: 
Лице за контакт: 
Тел.:    Факс: 
     
  Е-mail:  

8. Операције поновног искоришћења (или одлагања у случају отпада за 
лабораторијску анализу):

R-ознака/D-ознака: 
9. Опис и назив отпада:

7. Постројење за третман c        Лабораторија c
Назив:     
Адреса:     
Лице за контакт:     
Тел.:  Факс:   
  Е-mail:     

10. Идентификација отпада (уписати одговарајуће ознаке):
i)  Базел прилог IX: 
ii)  ОЕCD (ако је другачија од (I)): 
iii)  Ознака из Европског каталога отпада: 
iv)  Национална ознака: 

11. Укључене земље/државе у прекограничном кретању: 
Извоза/отпреме Транзита Увоза/одредишта
  
12. Изјава лица које организује испоруке отпада:
Потврђујем да су горе наведени подаци тачни и потпуни. Такође, потврђујем да постоје уговорне обавезе са увозником отпада.
Назив:  Датум:  Потпис: 

13. Потпис увозника/примаоца отпада: 

Назив:                                                                 Датум:                                                                         Потпис: 

ПОПУЊАВА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ТРЕТМАН ИЛИ ЛАБОРАТОРИЈА: 
14. Испорука је примљена у постројењу за третман или лабораторији         Количина:  Тона (Мg):                m3:

Назив:  Датум:  Потпис: 
______________

(1) Ако има више од три превозника, приложити податке о томе како се тражи у пољу 5 (а), (b) и (c).
(2) Ако лице које организује испоруке није произвођач или сакупљач, треба да упише податке о произвођачу или сакупљачу отпада.

 

REPUBLIC OF SRPSKA 
INFORMATION ACCOMPANYING SHIPMENT OF NON-HAZARDOUS WASTE FOR 

WHICH PERMIT IS NOT ISSUEDMinistry of physical planning,civil engenee-
ring and ecology

Consignment information 
1. Person who arranges the shipment

Name:
Address:
Contact person:
Tel.:                                                                  Fax:
E-mail:

2. Importer/consignee
Name:
Address:
Contact person:
Tel.:                                                                                           Fax:
E-mail:

3. Actual quantity:  Tonnes 
   (Mg):   m3:

4. Actual date of shipment:

5.(a) First carrier (1):
Name:
Address:
Contact person:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Means of transport: 
Date of transfer:
Signature:

5. (b) Second carrier:
Name: 
Address:
Contact person:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Means of transport: 
Date of transfer:
Signature:

5.(c) Third carrier:
Name: 
Address:
Contact person:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Means of transport:
Date of transfer:
Signature:

6. Waste generator (2)

Original producer(s), new producer(s) or collector:
Name: 
Address:
Contact person:

8. Recovery operation (or if appropriate disposal operation In the case of wa-
ste referred to in Article 3(4)):
R-code/D-code:

9. Usual description of the waste:

7. Recovery facility c Laboratory c
Name:
Address:
Contact person:
Tel.: Fax:
E-mail:

10. Waste identifi cation (fi ll in relevant codes):
(i) Basel Annex IX:
(ii) OECD (if different from (i)):
(iii) EC list of wastes:
(iv) National code:
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11. Countries/States concerned:
Export/dispatch Transit Import/destination
  
12. Declaration of the person who arranges the shipment: I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I 
also certify that effective written contractual obligations have been entered into with the consignee (not required in the case of waste referred to 
in Article 3(4)):
Name: Date:  Signature:

13. Signature upon receipt of the waste by the consignee:

Name: Date:  Signature:

TO BE COMPLETED BY THE RECOVERY FACILITY OR BY THE LABORATORY:
14. Shipment received at recovery facility ⍰ or laboratory ⍰ Quantity received: Tonnes (Mg):    m3: 

Name: Date:  Signature:
___________

(1) If more than three carriers, attach information as required in blocks 5 (a), (b), (c).
(2) When the person who arranges the shipment is not the producer or collector, information about the producer or collector shall be provided.

1501
На основу члана 22. став 1. тачка 3. и члана 23. став 2. За-

кона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 68/07 и 109/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 44. сједници, одржа-
ној 14.10.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НОВИ 
УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 

БАЊА ЛУКА

I
Јавна установа Нови урбанистички завод Републике 

Српске, Бања Лука, престаје са радом 16.10.2015. године.

II
Права и обавезе Јавне установе Нови урбанистички за-

вод Републике Српске, Бања Лука, преузима Јавна установа 
Институт за испитивање материјала и конструкција Репу-
блике Српске на основу Закључка Владе Републике Српске, 
број: 04/1-012-2-1042/15, од 28.5.2015. године, Споразума о 
преузимању права и обавеза ЈУ Нови урбанистички завод 
Републике Српске, Бања Лука, доспјелих на дан 31.5.2015. 
године, број: ОПУ 778/15, од 11.6.2015. године, и Споразу-
ма о регулисању међусобних права и обавеза у поступку 
преузимања радника, број:  ОПУ 700/15, од 1.6.2015. го-
дине, оба споразума закључена од стране Слободанке Гво-
зден, нотара из Бање Луке.

III
Задужује се директор Јавне установе Нови урбанистич-

ки завод Републике Српске, Бања Лука, да након ступања 
на снагу ове одлуке поднесе приједлог надлежном суду за 
покретање редовног ликвидационог поступка над Јавном 
установом Нови урбанистички завод Републике Српске, 
Бања Лука.

IV
Овом одлуком престају да важе Одлука о оснивању Јав-

не установе Урбанистички завод Републике Српске, број: 
04/1-012-2-793/12, од 12. априла 2012. године (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 34/12) и Одлука о допу-
нама Одлуке о оснивању Јавне установе Урбанистички за-
вод Републике Српске, број: 04/1-012-2-1215/12, од 31. маја 
2012. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 
49/12).

V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2260/15 Предсједница
14. октобра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1502
На основу чл. 34. и 35. Закона о буџетском систему Ре-

публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 121/12 и 52/14), члана 102. Закона о пензијском и ин-
валидском осигурању (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 134/11 и 82/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 44. сједници, 
одржаној 14.10.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 

2015. ГОДИНУ

I
Влада Републике Српске сагласна је са Приједлогом ре-

баланса Финансијског плана Фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање Републике Српске за 2015. годину.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2252/15 Предсједница
14. октобра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1503
На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12) и 
члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада 
Републике Српске, на 44. сједници, одржаној 14.10.2015. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Емина Комић, дипл. економиста, разрјешава се ду-
жности члана Управног одбора ЈЗУ Универзитетски кли-
нички центар Републике Српске, на лични захтјев.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2257/15 Предсједница
14. октобра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 




