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УВОД
Након другог извјештавања упитника о статистици отпада према Регулативи
2150/2002/EC (WStatR), неке мањкавости су постале очигледне и идентификована су
подручја за побољшања. Радна група (Waste WG) која је основана у јесен 2008.
године припремила је коначне препоруке за ревизију WStatR. Сви документи,
расправе и записници са састанака радне групе доступни су на CIRCA:
http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/pip/library?l=/wastesstatisticssregulat/mdeetingssofsthessubgrou&vm

Циљеви ревизије WStatR су:
- поједноставити одредбе Регулативе у највећој могућој мјери,
- ускладити Регулативу са другим обавезама извјештавања које су укључене у
законодавство управљања отпадом заједнице,
- узети у обзир потребе корисника.
Главни резултати и предложене промјене су презентоване на састанку DIMESA у
јуну и новембру 2009.
( радни документ ENV_DIMESA_11.2_Revision_of_WStatR_060509.doc ).
Недостаци у тренутној верзији Регулативе су укључени у извјештај за Европски
Парламент и Вијеће [COM (2008) 355]. Осим тога, ревидирана Оквирна директива о
отпаду (2008/98/EC) успоставља нове потребе за информацијама (нпр. индикатори
рециклирања), те измијењене дефиниције (нпр. поврат енергије).
Регулатива 2150/2002/EC о статистици отпада (WStatR) је прошла кроз неколико
ревизија.Стога је препоручљиво упоредити садржај овог документа и ревизија
направљених као правни приједлог Регулативе (од 20.04.2009). То је доступно на
EUR-Lex страници Европске Комисије:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R2150:20090420:EN:PDF

Обавеза Агенције за статистику Босне и Херцеговине је да прати званичне промјене
класификације и на вријеме врши корекције и измјене. Примјена EWC-Stat
класификације доприноси ефикасном управљању отпадом у Босни и Херцеговини и
провођењу законодавне праксе EU у подручју управљања отпадом.

Директор:
Зденко Милиновић
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АНЕКС III
Упоредна веза класификације ЛИСТА ОТПАДА И СТАТИСТИЧКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ОТПАДА
СТАТИСТИЧКA КЛАСИФИКАЦИЈA ОТПАДА (EWCStat)
ЛИСТА ОТПАДА (LoW)

01.1 Искориштени растварачи

Опасни

Категорија
01.1

01.11 Халогенирани искориштени растварачи
1 Опасни
07 01 03*
органски халогенирани растварачи, текућине за испирање и матични раствори
07 02 03*
органски халогенирани растварачи, раствори за испирање и матични раствори
07 03 03*
органски халогенирани растварачи, раствори за испирање и матични раствори
07 04 03*
органски халогенирани растварачи, раствори за испирање и матични раствори
07 05 03*
органски халогенирани растварачи, раствори за испирање и матични раствори
07 06 03*
органски халогенирани растварачи, раствори за испирање и матични раствори
07 07 03*
органски халогенирани растварачи, раствори за испирање и матични раствори
14 06 01*
хлоро-флуороугљоводоници, HCFC, HFC
14 06 02*
остали халогенирани растварачи и мјешавине растварача
14 06 04*
муљеви или чврсти отпад који садржи халогениране раствараче
01.12 Нехалогенирани искориштени растварачи
1 Опасни
07 01 04*
остали органски растварачи, раствори за испирање и матични раствор
07 02 04*
остали органски растварачи, раствори за испирање и матични раствор
07 03 04*
остали органски растварачи, раствори за испирање и матични раствор
07 04 04*
остали органски растварачи, раствори за испирање и матични раствор
07 05 04*
остали органски растварачи, раствори за испирање и матични раствор
07 06 04*
остали органски растварачи, раствори за испирање и матични раствор
07 07 04*
остали органски растварачи, раствори за испирање и матични раствор
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14 06 03*
остали растварачи и мјешавине растварача
14 06 05*
муљеви или чврсти отпад који садржи остале раствараче
20 01 13*
растварачи
01.2 Киселине, алкални или слани отпад

Неопасни

Опасни

Категорија
01.2

01.21 Кисели отпад
1 Опасни
06 01 01*
сумпорна и сумпораста (сулфатна и сулфитна) киселина
06 01 02*
хлоридна киселина (хлороводонична киселина)
06 01 03*
флуоридна киселина (флуороводонична киселина)
06 01 04*
фосфатна киселина и фосфораста киселина
06 01 05*
азотна и азотаста (нитратна и нитритна) киселина
06 01 06*
остале киселине
06 07 04*
раствори и киселине, нпр.сумпорна киселина (код контактног процеса)
08 03 16*
отпад од раствора за гравирање
09 01 04*
раствори фиксира
09 01 05*
раствори за избјељивање и раствори за избјељивање и фиксирање
10 01 09*
сумпорна (сулфатна) киселина
11 01 05*
киселине за нагризање
11 01 06*
киселине које нису специфициране на други начин
16 06 06*
одвојено скупљани електролити из батерија и акумулатора
20 01 14*
киселине
01.22 Алкални отпад
Неопасни
03 03 09
отпадно кречно блато
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11 01 14
отпад од одмашћивања који није наведен под 11 01 13
1 Опасни
05 01 11*
отпад од чишћења горива са базама
06 02 01*
калцијум хидроксид
06 02 03*
амонијум хидроксид
06 02 04*
натријум и калијум хидроксид
06 02 05*
остале базе
09 01 01*
развијачи и активатори на воденој основи
09 01 02*
развијачи за оффсет плоче на воденој основи
09 01 03*
развијачи на бази растварача
11 01 07*
базе за нагризање
11 01 13*
отпад од одмашћивања који садржи опасне материје
11 03 01*
отпад који садржи цијаниде
19 11 04*
отпад од прочишћавања горива базама
20 01 15*
базе
01.24 Други слани отпад
0 Неопасни
05 01 16
отпад који садржи сумпор из процеса одсумпоравања нафте
05 07 02
отпад који садржи сумпор
06 03 14
соли и раствори који нису наведени у 06 03 11 и 06 03 13
06 03 16
метални оксиди који нису наведени у 06 03 15
06 06 03
отпад који садржи сулфиде и који није наведен у 06 06 02
11 02 06
отпад од хидрометалуршких процеса с бахром који није наведен под 11 02 05
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1 Опасни
06 03 11*
соли и раствори које садрже цијаниде
06 03 13*
соли и раствори које садрже тешке метале
06 03 15*
метални оксиди који садрже тешке метале
06 04 03*
отпад који садржи арсен
06 04 04*
отпад који садржи живу
06 04 05*
отпад који садржи остале тешке метале
06 06 02*
отпад који садржи опасне сулфиде
10 03 08*
слана шљака из секундарне производње
10 04 03*
калциј арсенат
11 01 08*
муљеви од фосфатирања
11 02 05*
отпад од хидрометалуршких процеса с бахром који садржи опасне материје
11 03 02*
остали отпади
11 05 04*
искориштени флукс
16 09 01*
перманганати, нпр. калијум перманганат
16 09 02*
хромати, нпр. калијум хромат, калијум или натријум дихромат

01.3 Искориштена уља

Опасни

Категорија
01.3

01.31 Искориштена моторна уља
1 Опасни
13 02 04*
минерална хлорирана моторна и погонска уља и уља за подмазивање
13 02 05*
минерална нехлорирана моторна и погонска уља и уља за подмазивање
13 02 06*
синтетичка уља за моторе, погонске уређаје и подмазивање
13 02 07*
брзо биоразградива уља за моторе, погонске уређаје и подмазивање
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13 02 08*
остала уља за моторе, погонске уређаје и подмазивање
01.32 Друга искориштена уља
1 Опасни
05 01 02*
муљеви од одсољавања
05 01 03*
муљеви из спремника
05 01 04*
кисели муљеви из алкилације
05 01 12*
уља која садрже киселине
08 03 19*
дисперзивно уље
08 04 17*
смолино уље
12 01 06*
уља за обраду на бази минерала која садрже халогене (осим емулзија и отопина)
12 01 07*
уља за обраду на бази минерала која не садрже халогене (осим емулзија и отопина)
12 01 08*
емулзије и раствори за обраду које садрже халогене
12 01 09*
емулзије и раствори за обраду које не садрже халогене
12 01 10*
синтетичка уља за обраду
12 01 12*
потрошени воскови и масти
12 01 18*
метални муљ (муљ од брушења, глодања и полирања) који садржи уље
12 01 19*
биолошки лако разградиво моторно уље
13 01 04*
хлориране емулзије
13 01 05*
нехлориране емулзије
13 01 09*
хлорирана хидраулична уља на бази минералних уља
13 01 10*
нехлорирана хидраулична уља на бази минералних уља
13 01 11*
синтетичка хидраулична уља
13 01 12*
биоразградива хидраулична уља
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13 01 13*
остала хидраулична уља
13 03 06*
хлорирана минерална уља за изолацију и пренос топлоте другачија него она споменута у 13 03 01
13 03 07*
нехлорирана изолациона уља и уље за пренос топлоте на бази минералних уља
13 03 08*
синтетичка уља и уља за пренос топлоте
13 03 09*
биоразградива изолациона уља и уља за пренос топлоте
13 03 10*
остала хидраулична уља и уља за пренос топлоте
13 05 06*
уље из раздвајача уље/вода
20 01 26*
уља и масти који нису наведени под 20 01 25
01.4, 02, 03.1 Хемијски отпад

Неопасни

Опасни

Категорија
01.4, 02, 03.1

01.4 Потрошени хемијски катализатори
01.41 Потрошени хемијски катализатори
0 Неопасни
16 08 01
потрошени катализатори који садрже злато, сребро, рениј, родиј, паладиј, иридиј или платину (осим 16 08 07)
16 08 03
потрошени катализатори који садрже пријелазне ковине или спојеве пријелазних ковина који нису спец.на други начин
16 08 04
потрошени течни катализатори за пиролизу флуида (осим 16 08 07)
1 Опасни
16 08 02*
потрошени катализатори који садрже опасне измјењене метале или опасне спојеве измјењених метала
16 08 05*
потрошени катализатори који садрже фосфорну киселину
16 08 06*
потрошене течности кориштене као катализатори
16 08 07*
потрошени катализатори онечишћени опасним материјама
02 Отпад од хемијске обраде
02.1 Неспецифицирани хемијски отпад
02.11 Агрохемијски отпад
0 Неопасни
02 01 09
агрохемијски отпад а који није наведен под 02 01 08
1 Опасни
02 01 08*
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агрохемијски отпад који садржи опасне материје
06 13 01*
аноргански производи за заштиту биља, средстава за заштиту дрвета и други биоциди
20 01 19*
пестициди
02.12 Неискориштени лијекови
0 Неопасни
07 05 14
чврсти отпад који није наведен под 07 05 13
18 01 09
лијекови који нису наведени под 18 01 08
18 02 08
лијекови који нису наведени под 18 02 07
20 01 32
лијекови који нису наведени под 20 01 31
1 Опасни
07 05 13*
чврсти отпад који садржи опасне материје
18 01 08*
цитотоксици и цитостатици
18 02 07*
цитотоксици и цитостатици
20 01 31*
цитотоксици и цитостатици
02.13 Боје, лакови, штампарске боје и отпад од адхезивних материјала
0 Неопасни
04 02 17
средства за бојење и пигменти који нису наведени под 04 02 16
08 01 12
отпадне боје и лакови који нису наведени под 08 01 11
08 01 14
муљеви од боја или лакова који нису наведени под 08 01 13
08 01 16
водени муљеви који садрже боје или лакове који нису наведени под 08 01 15
08 01 18
отпад од уклањања боја или лакова који није наведен под 08 01 17
08 01 20
водене суспензије које садрже боје или лакове а које нису наведене под 08 01 19
08 02 01
отпадна обложна прашина
08 03 07
водени муљеви који садрже штампарске боје
08 03 08
водени текући отпад који садржи штампарске боје
08 03 13
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отпад од штампарске боје који није наведен под 08 03 12
08 03 15
муљеви од штампарске боје који нису наведени под 08 03 14
08 03 18
отпадни штампарски тонер који није наведен под 08 03 17
08 04 10
отпадна љепила и средства за заптивање која нису наведена под 08 04 09
08 04 12
муљеви од љепила и средстава за заптивање који нису наведени под 08 04 11
08 04 14
водени муљеви који садрже љепила или средства за заптивање а који нису наведени под 08 04 13
08 04 16
течни воденасти отпад који садржи љепила или средства за заптивање која нису наведена под 08 04 15
20 01 28
боје, штампарске боје, љепила и смоле које нису наведене под 20 01 27
1 Опасни
04 02 16*
средства за бојење и пигменти који садрже опасне материје
08 01 11*
отпадне боје и лакови који садрже органске раствараче или друге опасне материје
08 01 13*
муљеви од боја или лакова који садрже органске раствараче или друге опасне материје
08 01 15*
водени муљеви који садрже боје или лакове који садрже органске раствараче или друге опасне материје
08 01 17*
отпад од уклањања боја или лакова који садрже органске раствараче или друге опасне материје
08 01 19*
водене суспензије које садрже боје или лакове који садрже органске раствараче или друге опасне материје
08 03 12*
отпад од штампарске боје који садржи опасне материје
08 03 14*
муљеви од штампарске боје који садрже опасне материје
08 03 17*
отпадни штампарски тонер који садржи опасне материје
08 04 09*
отпадна љепила и средства за заптивање која садрже органске раствараче или друге опасне материје
08 04 11*
муљеви од љепила и средстава за заптивање која садрже органске раствараче или друге опасне материје
08 04 13*
водени муљеви који садрже љепила или средства за заптивање која садрже органске раствараче или др. опасне материје
08 04 15*
водени текући отпад који садржи љепила или средства за заптивање која садрже орг. раствараче или др. опасне материје
20 01 27*
боје, штампарске боје , љепила и смоле које садрже опасне материје
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02.14 Други отпад од хемијске обраде
0 Неопасни
02 07 03
отпад од хемијске обраде
03 02 99
средства за заштиту дрвета која нису специфицирана на други начин
04 01 09
отпад од обраде и завршне обраде
04 02 15
отпад од завршне обраде који није наведен под 04 02 14
07 02 15
отпад из адитива који није наведен под 07 02 14
07 02 17
отпад који садржи силицоне осим оних који су наведени под 07 02 16
10 09 16
отпадна средства за откривање пукотина која нису наведена под 10 09 15
10 10 14
отпадна везива која нису наведена под 10 10 13
10 10 16
отпадна средства за откривање пукотина која нису наведена под 10 10 15
16 01 15
антифриз течности које нису наведене под 16 01 14
16 05 05
гасови у посудама под притиском који нису наведени под 16 05 04
18 01 07
хемикалије које нису наведене под 18 01 06
18 02 06
хемикалије које нису наведене под 18 02 05
20 01 30
детерџенти који нису наведена под 20 01 29
Опасни
03 02 01*
нехалогенирана органска средства за заштиту дрвета
03 02 02*
органо-хлорна средства за заштиту дрвета
03 02 03*
органо-метална средства за заштиту дрвета
03 02 04*
анорганска средства за заштиту дрвета
03 02 05*
остала средства за заштиту дрва која садрже опасне материје
04 02 14*
отпад од завршне обраде који садржи органска отапала
05 07 01*
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отпад који садржи живу
06 08 02*
отпад који садржи опасне силиконе
06 10 02*
отпад који садржи опасне материје
07 02 14*
отпад из адитива који садрже опасне материје
07 02 16*
отпад који садржи опасне силиконе
07 04 13*
чврсти отпад који садржи опасне материје
08 01 21*
отпад од средстава за отклањање боја или лакова
08 05 01*
отпад од изоцијаната
10 09 13*
отпадна везива која садрже опасне материје
10 09 15*
отпадна средства за откривање пукотина, која садрже опасне материје
10 10 13*
отпадна везива која садрже опасне материје
10 10 15*
отпадна средства за откривање пукотина, која садрже опасне материје
11 01 16*
засићене или потрошене смоле јонских измјењивача
11 01 98*
остали отпад који садржи опасне материје
16 01 13*
течности за кочнице
16 01 14*
антифриз течности које садрже опасне материје
16 05 04*
гасови у посудама под притиском (укључујући халоне) који садрже опасне материје
16 09 03*
пероксиди, нпр. водоник пероксид
16 09 04*
оксидирајуће материје које нису специфициране на други начин
18 01 06*
хемикалије које се састоје од или садрже опасне материје
18 02 05*
хемикалије које се састоје од или садрже опасне материје
20 01 17*
фотографске хемикалије
20 01 29*
детерџенти који садрже опасне материје
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02.2 Неискориштени експлозиви
02.21 Експлозивини и пиротехнички отпад
1 Опасни
16 04 02*
пиротехнички отпад
16 04 03*
остали отпад од експлозивних предмета
02.22 Отпадна муниција
1 Опасни
16 04 01*
отпадна муниција
02.3 Измијешани хемијски отпад
02.31 Мањи измијешани хемијски отпад
0 Неопасни
16 05 09
одбачене хемикалије које нису наведене под 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08
1 Опасни
16 05 06*
лабораторијске хемикалије које се састоје од опасних материја или их садрже, укључујући мјешавине лабораторијских
хемикалија
16 05 07*
одбачене анорганске хемикалије које се састоје од опасних материја или их садрже
16 05 08*
одбачене органске хемикалије које се састоје од опасних материја или их садрже
02.33 Амбалажа загађена опасним супстанцама
1 Опасни
15 01 10*
амбалажа која садржи остатке опасних материја или је онечишћена опасним материјама
03 Остали хемијски отпад
03.1 Хемијски талози и остаци
03.11 Катрани и карбонатни отпад
0 Неопасни
05 01 17
битумен
06 13 03
угљена чађ
10 01 25
отпад од складиштења горива и обраде електрана које раде на угаљ
10 03 02
остаци анода
10 03 18
отпад из производње анода, који садржи угљик и који није наведен под 10 03 17
10 08 13
отпад из производње анода који садржи угљик и који није наведен под 10 08 12
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10 08 14
потрошене аноде
11 02 03
отпад од производње анода за електролитичке процесе у воденом медију
20 01 41
отпад од чишћења димњака
1 Опасни
05 01 07*
кисели катрани
05 01 08*
остали катрани
05 06 01*
кисели катрани
05 06 03*
остали катрани
06 13 05*
чађ
10 03 17*
отпад из производње анода који садржи катран
10 08 12*
отпад из производње анода који садржи катран
19 11 02*
кисели катрани
03.12 Зауљени талози од емулзија
1 Опасни
05 01 06*
зауљени муљеви од одржавања уређаја и опреме
13 04 01*
каљужна уља из ријечних пловила
13 04 02*
каљужна уља из одводних канала у пристаништима
13 04 03*
каљужна уља из других пловила
13 05 01*
чврсти отпад од пјешчаних комора и одвајача уље/вода
13 05 02*
муљеви из одвајача уље/вода
13 05 03*
муљеви из заштитних таложника
13 05 07*
зауљена вода из одвајача уље/вода
13 05 08*
мјешавине отпада из пјешчаних комора и одвајача уље/вода
13 07 01*

Агенција за статистику Босне и Херцеговине

РАДНИ ДОКУМЕНТ

14

EWCStat – Статистичка класификација отпада

2010

мазут и дизел
13 07 02*
бензин
13 07 03*
остала горива (укључујући мјешавине)
13 08 01*
муљеви или емулзије из одсољивача
13 08 02*
остале емулзије
13 08 99*
отпад који није специфициран на други начин
16 07 09*
отпад који садржи остале опасне супстанце
19 02 07*
уља и концентрати из процеса одвајања
03.13 Остаци од хемијских реакција
0 Неопасни
03 03 02
муљеви од обраде сулфитних раствора (од употребе компоненти из текућина за кухање)
04 01 04
текућине од штављења које садрже хром
04 01 05
текућине од штављења које не садрже хром
11 01 12
водене текућине за испирање које нису наведене под 11 01 11
1 Опасни
04 01 03*
отпад од одмашћивања који садржи отапала без течне фазе
06 07 03*
муљ баријум сулфата који садржи живу
07 01 01*
водени раствори за испирање и матични раствори
07 01 07*
халогенирани остаци од реакција и дестилација
07 01 08*
остали талози и остаци реакција и дестилација
07 02 01*
водени раствори за испирање и матични раствори
07 02 07*
халогенирани остаци од реакција и дестилација
07 02 08*
остали талози и остаци реакција и дестилација
07 03 01*
водени раствори за испирање и матични раствори
07 03 07*
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халогенирани остаци реакција и дестилација
07 03 08*
остали талози и остаци реакција и дестилација
07 04 01*
водени раствори за испирање и матични раствори
07 04 07*
халогенирани остаци реакција и дестилација
07 04 08*
остали талози и остаци од реакција и дестилација
07 05 01*
водени раствори за испирање и матични раствори
07 05 07*
халогенирани остаци од реакција и дестилација
07 05 08*
остали талози и остаци од реакција и дестилација
07 06 01*
водени раствори за испирање и матични раствори
07 06 07*
халогенирани остаци од реакција и дестилација
07 06 08*
остали талози и остаци од реакција и дестилација
07 07 01*
водени раствори за испирање и матични раствори
07 07 07*
халогенирани остаци од реакција и дестилација
07 07 08*
остали талози и остаци од реакција и дестилација
09 01 13*
отпадне воде од регенерације сребра на мјесту настанка који није наведен под 09 01 06
11 01 11*
водене текућине за испирање које садрже опасне материје
03.14 Потрошена филтрација и упијајући материјали
0 Неопасни
15 02 03
апсорбенси, филтарски материјали, тканине и средства за брисање и упијање и заштитна одјећа,који нису наведени 15 02 02
19 09 03
муљ од декарбонизације
19 09 04
потрошени активни угљен
19 09 05
засићене или потрошене смоле јонских измјењивача
19 09 06
раствори и муљеви од регенерације јонских измјењивача
1 Опасни
05 01 15*
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потрошена глина за филтрацију
06 07 02*
активни угљен из производње хлора
06 13 02*
потрошени активни угљен (осим 06 07 02)
07 01 09*
халогенирани филтерски колачи, и потрошени апсорбенси
07 01 10*
остали филтерски колачи, потрошени апсорбенси
07 02 09*
халогенирани филтерски колачи, потрошени апсорбенси
07 02 10*
остали филтерски колачи, потрошени апсорбенси
07 03 09*
халогенирани филтерски колачи, потрошени апсорбенси
07 03 10*
остали филтерски колачи, потрошени апсорбенси
07 04 09*
халогенирани филтерски колачи, потрошени апсорбенси
07 04 10*
остали филтерски колачи, потрошени апсорбенси
07 05 09*
халогенирани филтерски колачи, потрошени апсорбенси
07 05 10*
остали филтерски колачи, потрошени апсорбенси
07 06 09*
халогенирани филтерски колачи, потрошени апсорбенси
07 06 10*
остали филтерски колачи, потрошени апсорбенси
07 07 09*
халогенирани филтерски колачи, потрошени апсорбенси
07 07 10*
остали филтерски колачи, потрошени апсорбенси
11 01 15*
елуати и муљеви из мембранских система или система јонских измјењивача, који садрже опасне материје
15 02 02*
апсорбенси, филтарски материјали (укључујући филтере за уље који нису специфицирани на други начин), тканине и средства за
брисање и упијање и заштитна одјећа, онечишћени опасним материјама
19 01 10*
потрошени активни угљен од пречишћавања отпадних гасова
19 08 06*
засићене или потрошене смоле из јонских измјењивача
19 08 07*
раствори и муљеви од регенерације јонских измјењивача
19 08 08*
отпад из мембранских система који садржи тешке метале
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19 11 01*
потрошене филтерске глине
03.2 Индустријски отпадни талози

Неопасни

Опасни

Категорија
3.2

03.21 Талози из индустријских процеса и отпадне воде
0 Неопасни
03 03 05
муљеви од обезбојења код рециклирања папира
03 03 10
отпадна влакна и муљеви од влакана, пунила и превлаке, који настају при механичкој сепарацији
04 01 06
муљеви, посебно од обраде ефлуената на мјесту настанка, који садрже хром
04 01 07
муљеви, посебно од обраде ефлуената на мјесту настанка, који не садрже хром
04 02 20
муљеви од обраде ефлуената на мјесту њихова настанка који нису наведени под 04 02 19
05 01 10
муљеви од обраде ефлуената на мјесту њихова настанка, који нису наведени под 05 01 09
05 01 14
отпад од колона за хлађење
05 06 04
отпад од колона за хлађење
06 05 03
муљеви од обраде ефлуената на мјесту њихова настанка, који нису наведени у 06 05 02
07 01 12
муљеви од обраде ефлуената на мјесту њихова настанка, који нису наведени под 07 01 11
07 02 12
муљеви од обраде ефлуената на мјесту њихова настанка, који нису наведени под 07 02 11
07 03 12
муљеви од прочишћавања ефлуената на мјесту њихова настанка, који нису наведени под 07 03 11
07 04 12
муљеви од прочишћавања ефлуената на мјесту њихова настанка, који нису наведени под 07 04 11
07 05 12
муљеви од прочишћавања ефлуената на мјесту њихова настанка који нису наведени под 07 05 11
07 06 12
муљеви од прочишћавања ефлуената на мјесту њихова настанка који нису наведени под 07 06 11
07 07 12
муљеви од прочишћавања ефлуената на мјесту њихова настанка који нису наведени под 07 07 11
10 01 21
муљеви од обраде ефлуената на мјесту њихова настанка, који нису наведени под 10 01 20
10 01 23
водени муљеви од чишћења котла који нису наведени под 10 01 22
10 01 26
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отпад од пречишћавања расхладне воде
10 02 12
отпад од пречишћавања отпадне воде који није наведен под 10 02 11
10 02 15
остали муљеви и филтерски колачи
10 03 28
отпад од пречишћавања расхладне воде који није наведен под 10 03 27
10 04 10
отпад од пречишћавања расхладне воде који није наведен под 10 04 09
10 05 09
отпад од пречишћавања расхладне воде који није наведен под 10 05 08
10 06 10
отпад од пречишћавања расхладне воде који није наведен под 10 06 09
10 07 08
отпад од пречишћавања расхладне воде који није наведен под 10 07 07
10 08 20
отпад од пречишћавања расхладне воде који није наведен под 10 08 19
10 11 20
чврсти отпад од пречишћавања ефлуената на мјесту њихова настанка који није наведен под 10 11 19
10 12 13
муљ од обраде ефлуената на мјесту њихова настанка
11 01 10
муљеви и филтерски колачи који нису наведени под 11 01 09
12 01 15
муљеви од машинске обраде који нису наведени под 12 01 14
16 10 02
водени текући отпад који није наведен под 16 10 01
16 10 04
водени концентрати који нису наведени под 16 10 03
19 08 12
муљеви из биолошке обраде индустријских отпадних вода који нису наведени под 19 08 11
19 08 14
муљеви из осталих обрада индустријских отпадних вода који нису наведени под 19 08 13
19 13 04
муљеви настали при санацији тла који нису наведени под 19 13 03
19 13 06
муљеви настали при санацији подземних вода који нису наведени под 19 13 05
19 13 08
водени текући отпад и водени концентрати настали при санацији подземних вода ненаведени под 19 13 07
1 Опасни
04 02 19*
муљеви од станица за пречишћавање отпадних вода који садрже опасне материје
05 01 09*
муљеви од станица за пречишћавање отпадних вода који садрже опасне материје
06 05 02*
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муљеви од станица за пречишћавање отпадних вода који садрже опасне материје
07 01 11*
муљеви од станица за пречишћавање отпадних вода који садрже опасне материје
07 02 11*
муљеви од станица за пречишћавање отпадних вода који садрже опасне материје
07 03 11*
муљеви од станица за пречишћавање отпадних вода који садрже опасне материје
07 04 11*
муљеви од станица за пречишћавање отпадних вода који садрже опасне материје
07 05 11*
муљеви од станица за пречишћавање отпадних вода који садрже опасне материје
07 06 11*
муљеви од станица за пречишћавање отпадних вода који садрже опасне материје
07 07 11*
муљеви од станица за пречишћавање отпадних вода који садрже опасне материје
10 01 20*
муљеви од станица за пречишћавање отпадних вода који садрже опасне материје
10 01 22*
водени муљеви од чишћења котла који садржи опасне материје
10 11 19*
чврсти отпад од пречишћавања ефлуената на мјесту њихова настанка који садржи опасне материје
11 01 09*
муљеви и филтерски колачи који садрже опасне материје
11 02 07*
остали отпад који садржи опасне материје
12 01 14*
муљеви од машинске обраде који садрже опасне материје
16 10 01*
водени текући отпад који садржи опасне материје
16 10 03*
водени концентрати који садрже опасне материје
19 08 11*
муљеви који саџе опасне материје из биолошке обраде индустријских отпадних вода
19 08 13*
муљеви из биолошке обраде индустријских отпадних вода, који садрже опасне материје
19 13 03*
муљеви настали при санацији тла који садрже опасне материје
19 13 05*
муљеви настали при санацији подземних вода који садрже опасне материје
19 13 07*
водени текући отпад и водени концентрати настали при санацији подземних вода, који садрже опасне материје
03.22 Талози који садрже угљиководике
1 Опасни
01 05 05*
исплачни муљеви и други отпад од бушења, који садрже уља
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10 02 11*
отпад од обраде расхладних вода који садржи уље
10 03 27*
отпад од обраде расхладне воде који садржи уље
10 04 09*
отпад од обраде расхладне воде који садржи уље
10 05 08*
отпад од обраде расхладне воде који садржи уље
10 06 09*
отпад од обраде расхладне воде који садржи уље
10 07 07*
отпад од обраде расхладне воде који садржи уље
10 08 19*
отпад од обраде расхладне воде који садржи уље
12 03 01*
водене текућине за испирање
12 03 02*
отпад од одмашћивања паром
16 07 08*
отпад који садржи уља
19 08 10*
мјешавине масти и уља из одвајача уље/вода које нису наведене под 19 08 09
19 11 03*
водени текући отпад
03.3 Муљеви и текући отпад од обраде отпада

Неопасни

Опасни

Категорија
03.3.

03.31 Муљеви и текући отпад од обраде отпада
0 Неопасни
19 02 06
муљеви од физичко/хемијске обраде који нису наведени под 19 02 05
19 04 04
водени текући отпад од темперирања витрифицираног отпада
19 06 03
текућина од анаеробне обраде комуналног отпада
19 06 04
производ дигестије од анаеробне обраде комуналног отпада
19 06 05
текућине од анаеробне обраде животињског и биљног отпада
19 06 06
производ дигестије од анаеробне обраде животињског и биљног отпада
19 07 03
процједне воде са депонија које нису наведене под 19 07 02
19 11 06
муљеви од обраде ефлуената на мјесту њихова настанка који нису наведени под 19 11 05
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1 Опасни
19 02 05*
муљеви од физичко/хемијске обраде који садрже опасне материје
19 02 08*
текући запаљиви отпад који садржи опасне материје
19 02 11*
друге врсте отпада које садрже опасне материје
19 07 02*
процједне воде са депонија које садрже опасне материје
19 11 05*
муљеви од обраде ефлуената на мјесту њихова настанка, који садрже опасне материје
05 Отпад из здравствене заштите и биолошки отпад

Неопасни

Опасни

Категорија
05

05.1 Инфективни отпад који настаје приликом пружања здравствене заштите
05.11 Инфективни отпад који настаје приликом лијечења болести људи
1 Опасни
18 01 03*
отпад чије сакупљање и одлагање подлијеже специјалним захтјевима ради превенције инфекције
05.12 Инфективни отпад који настаје приликом лијечења болести животиња
1 Опасни
18 02 02*
отпад чије сакупљање и одлагање подлијеже специјалним захтјевима ради превенције инфекције
05.2 Неинфективни отпад који настаје приликом пружања здравствене заштите
05.21 Неинфективни отпад који настаје приликом лијечења болести људи
0 Неопасни
18 01 01
оштри предмети (осим 18 01 03)
18 01 02
дијелови људског тијела и органи, укључујући врећице и конзерве крви (осим 18 01 03)
18 01 04
отпад чије скупљање и одлагање није подвргнуто специјалним захтјевима ради превенције инфекције (нпр. рубље, завоји од
гипса, постељина, одјећа за једнократну употребу, платно, пелене…)
05.22 Неинфективни отпад који настаје приликом лијечења болести животиња
0 Неопасни
18 02 01
оштри предмети (осим 18 02 02)
18 02 03
отпад чије сакупљање и одлагање не подлијеже специјалним захтјевима ради превенције инфекције
06 Метални отпад
06.1 Отпад од обојених метала и жељеза

Неопасни

Категорија
06.1

06.11 Отпад од обојених метала и старо жељезо
0 Неопасни
10 02 10
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огорине
10 12 06
искориштени калупи
12 01 01
струготине и опиљци који садрже жељезо
12 01 02
прашина и честице које садрже жељезо
16 01 17
жељезне ковине
17 04 05
жељезо и челик
19 01 02
жељезни материјали издвојени из шљаке
19 10 01
отпад од жељеза и челика
19 12 02
обојени метали
06.2 Отпад од необојених метала

Неопасни

Категорија
06.2

06.23 Други алуминијски отпад
0 Неопасни
17 04 02
алуминијум
06.24 Бакрени отпад
0 Неопасни
17 04 01
бакар, бронза, месинг
06.25 Оловни отпад
0 Неопасни
17 04 03
олово
06.26 Други метални отпад
0 Неопасни
11 05 01
тврди цинк
12 01 03
струготине и опиљци обојених метала
12 01 04
прашина и честице обојених метала
16 01 18
обојени метали
17 04 04
цинк
17 04 06
лим
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17 04 11
каблови који нису наведени под 17 04 10
19 10 02
отпад од необојених метала
19 12 03
необојени метали
06.3 Измијешани метални отпад

Неопасни

Категорија
06.3

Неопасни

Опасни

06.31 Измијешана метална амбалажа
0 Неопасни
15 01 04
амбалажа од метала
06.32 Други измијешани метални отпад
0 Неопасни
02 01 10
отпадни метал
17 04 07
мијешани метали
20 01 40
метали
07 Не-метални отпад
07.1 Стаклени отпад

Категорија
07.1

07.11 Стаклена амбалажа
0 Неопасни
15 01 07
стаклена амбалажа
07.12 Други стаклени отпад
0 Неопасни
10 11 12
отпад од стакла који није наведен под 10 11 11
16 01 20
стакло
17 02 02
стакло
19 12 05
стакло
20 01 02
стакло
1 Опасни
10 11 11*
отпад од стакла у малим честицама и стаклени прах који садржи тешке метале (нпр. од катодних цијеви)

Агенција за статистику Босне и Херцеговине

РАДНИ ДОКУМЕНТ

24

EWCStat – Статистичка класификација отпада

07.2 Отпад од папира и картона

2010

Неопасни

Категорија
07.2

Неопасни

Категорија
07.3

Неопасни

Категорија
07.4

07.21 Отпад од папира и картонске амбалаже
0 Неопасни
15 01 01
амбалажа од папира и картона
07.23 Други папирни и картонски отпад
0 Неопасни
19 12 01
папир и картон
20 01 01
папир и картон
07.3 Отпад од гума
07.31 Искориштене гуме
0 Неопасни
16 01 03
истрошене гуме
07.4 Пластични отпад
07.41 Отпад од пластичне амбалаже
0 Неопасни
15 01 02
амбалажа од пластике
07.42 Други пластични отпад
0 Неопасни
02 01 04
отпадна пластика (искључујући амбалажу)
07 02 13
отпадна пластика
12 01 05
струготине од (блањања и токарења) пластике
16 01 19
пластика
17 02 03
пластика
19 12 04
пластика и гуме
20 01 39
пластика
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2010

Неопасни

Опасни

Категорија
07.4

07.51 Дрвена амбалажа
0 Неопасни
15 01 03
амбалажа од дрвета
07.52 Пиљевина и струготина
0 Неопасни
03 01 05
пиљевина, струготине, отпаци од резања дрва, дрво, отпаци дасака и фурнира, који нису наведени под 03 01 04
1 Опасни
03 01 04*
пиљевина, струготине, отпаци од резања дрва, дрво, отпаци дасака и фурнира, који садрже опасне материје
07.53 Други дрвени отпад
0 Неопасни
03 01 01
отпадна кора и плуто
03 03 01
отпадна кора и отпаци дрвета
17 02 01
дрво
19 12 07
дрво које није наведено под19 12 06
20 01 38
дрво које није наведено под 20 01 37
1 Опасни
19 12 06*
дрво које садржи опасне материје
20 01 37*
дрво које садржи опасне материје
07.6 Текстилни отпад

Неопасни

Категорија
07.6

07.61 Изношена (стара) одјећа
0 Неопасни
20 01 10
одјећа
07.62 Разни текстилни отпад
0 Неопасни
04 02 09
отпад од мјешовитих (композитних) материјала (импрегнирани текстил, еластомери, пластомери)
04 02 10
органске материје из природних производа (нпр. маст, восак)
04 02 21
отпад од непрерађених текстилних влакана
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04 02 22
отпад од прерађених текстилних влакана
15 01 09
текстилна амбалажа
19 12 08
текстил
20 01 11
текстил
07.63 Отпад од коже
0 Неопасни
04 01 01
отпад од уклањања поткожног ткива и разлагања кречом
04 01 02
отпад од кречења сирове коже
04 01 08
отпадна штављења кожа (плава платна, струготине, отпаци, прах за полирање) која садржи хром
07.7 Отпад који садржи PCB

Опасни

Категорија
07.7

07.71 Уља која садрже PCBе
1 Опасни
13 01 01*
хидраулична уља која садрже полихлориране бифениле (PCB)
13 03 01*
отпадна изолациона уља и уља за пренос топлоте, која садрже PCB -е
07.72 Опрема која садржи или је онечишћена са PCB-ом
1 Опасни
16 01 09*
компоненте које садрже PCB -е
16 02 09*
трансформатори и кондензатори који садрже PCB -е
16 02 10*
одбачена опрема која садржи PCB -е или је онечишћена истима, а није наведена под 16 02 09
07.73 Грађевински отпад и отпад од рушења који садржи PCB
1 Опасни
17 09 02*
грађевински отпад и отпад од рушења који садржи полихлориране бифениле (PCB) (нпр. средства за заптивање која садрже PCB
-е, подне облоге на бази смола које садрже PCB-е непропусни прозорски елементи од изостакла који садрже PCB-е,
кондензатори који садрже PCB-е
08 Одбачена опрема (искључујући 08.1 и 08.41- одбачена возила, батерије и
акумулатори)

Неопасни

Опасни

08.2 Одбачена електрична и електронска опрема
08.21 Одбачени велики отпад из домаћинства
1 Опасни
16 02 11*
одбачена опрема која садржи хлоро-флуороугљоводонике, HCFC, HFC

Агенција за статистику Босне и Херцеговине

РАДНИ ДОКУМЕНТ

27

EWCStat – Статистичка класификација отпада

2010

20 01 23*
одбачена опрема која садржи флуоро-хлороугљоводонике
08.23 Други одбачени електрични и електронски отпад
0 Неопасни
09 01 10
фотографски апарати за једнократну употребу који не садрже батерије
09 01 12
фотографски апарати за једнократну употребу који садрже батерије, а који нису наведени под 09 01 11
16 02 14
одбачена опрема која није наведена под 16 02 09 до 16 02 13
20 01 36
одбачена електрична и електронска опрема која није наведена под 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35
1 Опасни
09 01 11*
фотографски апарати за једнократну употребу, који садрже батерије наведене под 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03
16 02 13*
одбачена опрема која садржи опасне компоненте и које нису наведене под 16 02 09 до 16 02 12
20 01 35*
одбачена електрична и електронска опрема наведена под 20 01 21 и 20 01 23 која садржи опасне компоненте
08.1 Одбачена возила

Неопасни

Опасни

Категорија
08.41

Опасни

Категорија
08.41

08.12 Остала одбачена возила
0 Неопасни
16 01 06
искориштена возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте
1 Опасни
16 01 04*
искориштена возила
08.41 Батерије и акумулаторски отпад

Неопасни

08.4 Одбачене машине и опрема за компоненте
0 Неопасни
16 06 04
алкалне батерије (осим 16 06 03)
16 06 05
остале батерије и акумулатори
20 01 34
батерије и акумулатори који нису наведени под 20 01 33
1 Опасни
16 06 01*
оловне батерије
16 06 02*
никл-кадмијум батерије
16 06 03*
батерије које садрже живу
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20 01 33*
батерије и акумулатори обухваћени под 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и несортиране батерије и акумулатори који садрже те
батерије
08.43 Друге одбачене машине и компоненте од опреме
0 Неопасни
16 01 12
кочионе облоге које нису наведене под 16 01 11
16 01 16
спремници за течни гас
16 01 22
компоненте које нису специфициране на други начин
16 02 16
компоненте извађене из одбачене опреме које нису наведене под 16 02 15
1 Опасни
16 01 07*
филтери за уље
16 01 08*
компоненте које садрже живу
16 01 10*
експлозивне компоненте (нпр. зрачни јастуци)
16 01 21*
опасне компоненте које нису наведене под 16 01 07 до 16 01 11 и 16 01 13 и 16 01 14
16 02 15*
опасне компоненте извађене из одбачене опреме
20 01 21*
флуоресцентне цијеви и остали отпад који садржи живу
09 Отпад од биљног и животињског поријекла
09.1 Отпад од обраде хране и прерађевина

Неопасни

Категорија
09.1

09.11 Животињски отпад од обраде хране и прерађевина
0 Неопасни
02 01 02
отпадна животињска ткива
02 02 01
муљеви од прања и чишћења
02 02 02
отпадно животињско ткиво
02 02 03
материјали неприкладни за потрошњу или прераду
02 05 01
материјали неприкладни за потрошњу или прераду
09.12 Биљни отпад од обраде хране и прерађевина
0 Неопасни
02 03 02
отпад од средстава за конзервирање
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02 06 02
отпад од средстава за конзервирање
19 08 09
мјешавине масти и уља из одвајача уље/вода које садрже само јестиво уље и масноће
20 01 08
биоразградиви отпад из кухиња и кантина
20 01 25
јестива уља и масти
09.2 Зелени отпад

Неопасни

Категорија
09.2

Неопасни

Категорија
09.3

09.21 Зелени отпад
0 Неопасни
02 01 07
отпад из шумарства
20 02 01
биоразградиви отпад
09.22 Биљни отпад од обраде хране и прерађевина
0 Неопасни
02 01 01
муљеви од прања и чишћења
02 01 03
отпадна биљна ткива
02 03 01
муљеви од прања, чишћења, гуљења, центрифугирања и сепарације
02 03 03
отпад од екстракције отапалом
02 03 04
материјали неприкладни за потрошњу или прераду
02 06 01
материјали неприкладни за потрошњу или прераду
02 07 01
отпад од прања, чишћења и механичке обраде сировина
02 07 02
отпад од дестилације алкохола
02 07 04
материјали неприкладни за потрошњу или прераду
09.3 Стајско ђубриво
09.31 Стајско ђубриво
0 Неопасни
02 01 06
животињске фекалије, урин и гној (укључујући онечишћену сламу) и ефлуенти, који се посебно скупљају и обрађују изван мјеста
њихова настанка
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10 Обични измијешани отпад
10.1 Отпад из домаћинства и слични отпад

Неопасни

Категорија
10.1

Неопасни

Опасни

10.11 Отпад из домаћинства
0 Неопасни
20 03 01
мијешани комунални отпад
20 03 02
отпад с тржница
20 03 07
кабасти отпад
20 03 99
комунални отпад који није специфициран на други начин
10.12 Отпад од чишћења улица
0 Неопасни
20 03 03
остаци од чишћења улица
10.2 Измијешани материјали који се не могу разликовати

Категорија
10. 2

10.21 Измијешана амбалажа
0 Неопасни
15 01 05
вишеслојна (композитна) амбалажа
15 01 06
мијешана амбалажа
10.22 Други измијешани и материјали који се не могу разликовати
0 Неопасни
01 03 99
отпад који није специфициран на други начин
01 04 99
отпад који није специфициран на други начин
01 05 99
отпад који није специфициран на други начин
02 01 99
отпад који није специфициран на други начин
02 02 99
отпад који није специфициран на други начин
02 03 99
отпад који није специфициран на други начин
02 04 99
отпад који није специфициран на други начин
02 05 99
отпад који није специфициран на други начин
02 06 99
отпад који није специфициран на други начин
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02 07 99
отпад који није специфициран на други начин
03 01 99
отпад који није специфициран на други начин
03 03 07
механички издвојени шкарт од обраде целулозе отпадног папира и картона
03 03 08
отпад од сортирања папира и картона намијењеног за рециклирање
03 03 99
отпад који није специфициран на други начин
04 01 99
отпад који није специфициран на други начин
04 02 99
отпад који није специфициран на други начин
05 01 99
отпад који није специфициран на други начин
05 06 99
отпад који није специфициран на други начин
05 07 99
отпад који није специфициран на други начин
06 01 99
отпад који није специфициран на други начин
06 02 99
отпад који није специфициран на други начин
06 03 99
отпад који није специфициран на други начин
06 04 99
отпад који није специфициран на други начин
06 06 99
отпад који није специфициран на други начин
06 07 99
отпад који није специфициран на други начин
06 08 99
отпад који није специфициран на други начин
06 09 99
отпад који није специфициран на други начин
06 10 99
отпад који није специфициран на други начин
06 11 99
отпад који није специфициран на други начин
06 13 99
отпад који није специфициран на други начин
07 01 99
отпад који није специфициран на други начин
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07 02 99
отпад који није специфициран на други начин
07 03 99
отпад који није специфициран на други начин
07 04 99
отпад који није специфициран на други начин
07 05 99
отпад који није специфициран на други начин
07 06 99
отпад који није специфициран на други начин
07 07 99
отпад који није специфициран на други начин
08 01 99
отпад који није специфициран на други начин
08 02 99
отпад који није специфициран на други начин
08 03 99
отпад који није специфициран на други начин
08 04 99
отпад који није специфициран на други начин
09 01 07
фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра
09 01 08
фотографски филм и папир, који не садрже сребро или једињења сребра
09 01 99
отпад који није специфициран на други начин
10 01 99
отпад који није специфициран на други начин
10 02 99
отпад који није специфициран на други начин
10 03 99
отпад који није специфициран на други начин
10 04 99
отпад који није специфициран на други начин
10 05 99
отпад који није специфициран на други начин
10 06 99
отпад који није специфициран на други начин
10 07 99
отпад који није специфициран на други начин
10 08 99
отпад који није специфициран на други начин
10 09 99
отпад који није специфициран на други начин
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10 10 99
отпад који није специфициран на други начин
10 11 99
отпад који није специфициран на други начин
10 12 99
отпад који није специфициран на други начин
10 13 99
отпад који није специфициран на други начин
11 01 99
отпад који није специфициран на други начин
11 02 99
отпад који није специфициран на други начин
11 05 99
отпад који није специфициран на други начин
12 01 13
отпад од заваривања
12 01 99
отпад који није специфициран на други начин
16 01 99
отпад који није специфициран на други начин
16 03 04
аноргански отпад који није наведен под 16 03 03
16 03 06
органски отпад који није наведен под 16 03 05
16 07 99
отпад који није специфициран на други начин
19 01 99
отпад који није специфициран на други начин
19 02 99
отпад који није специфициран на други начин
19 05 99
отпад који није специфициран на други начин
19 06 99
отпад који није специфициран на други начин
19 08 01
остаци на ситима и грабљама
19 08 99
отпад који није специфициран на други начин
19 09 99
отпад који није специфициран на други начин
19 11 99
отпад који није специфициран на други начин
20 01 99
остали састојци који нису специфицирани на други начин
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1 Опасни
09 01 06*
отпад који садржи сребро, а потиче од обраде фотографског отпада на мјесту настанка
16 03 03*
аноргански отпад који садржи опасне материје
16 03 05*
органски отпад који садржи опасне материје
17 04 09*
метални отпад онечишћен опасним материјама
17 04 10*
кабелски водичи који садрже уље, угљени катран и друге опасне материје
18 01 10*
алмалгамски отпад из стоматолошке заштите
10.3 Разврстани остатак

Неопасни

Опасни

Категорија
10.3

10.32 Други разврстани остатак
0 Неопасни
19 02 03
измијешани отпад састављен само од неопасних отпада
19 02 10
запаљиви отпад који није наведен под 19 02 08 и 19 02 09
19 05 01
некомпостирана фракција комуналног и сличног отпада
19 05 02
некомпостирана фракција животињског и биљног отпада
19 05 03
компост који није у складу са спецификацијом
19 10 04
ситнозрнаста фракција и прашина која није наведена под 19 10 03
19 10 06
остале фракције које нису наведене под 19 10 05
19 12 10
запаљиви отпад (гориво настало из отпада)
19 12 12
остали отпад (укључ. и мјешавине материјала) од механичке обраде отпада који није наведен под 19 12 11
1 Опасни
19 02 04*
измијешани отпад састављен од најмање једне врсте опасног отпада
19 02 09*
чврсти запаљиви отпад који садржи опасне материје
19 04 03*
невитрифициране чврста фаза
19 10 03*
ситнозрнаста фракција и прашина која садржи опасне материје
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19 10 05*
остале фракције које садрже опасне материје
19 12 11*
остали отпад (укључујући мјешавине материјала) од механичке обраде отпада који садржи опасне материје
11 Обични талози

Неопасни

Категорија
11

11.1 Талози од пречишћавања отпадних вода
11.11 Талози од пречишћавања комуналних отпадних вода
0 Неопасни
19 08 05
муљеви од обраде комуналних отпадних вода
11.12 Биоразградиви талози од пречишћавања других отпадних вода
0 Неопасни
02 02 04
муљеви од обраде ефлуената на мјесту њихова настанка
02 03 05
муљеви од обраде ефлуената на мјесту њихова настанка
02 04 03
муљеви од обраде ефлуената на мјесту њихова настанка
02 05 02
муљеви од обраде ефлуената на мјесту њихова настанка
02 06 03
отпад од обраде ефлуената на мјесту њиховог настанка
02 07 05
муљеви од обраде ефлуената на мјесту њиховог настанка
03 03 11
муљеви од обраде ефлуената на мјесту настанка који нису наведени под 03 03 10
11.2 Талози од пречишћавања вода за пиће и технолошких вода
11.21 Талози од пречишћавања вода за пиће и технолошких вода
0 Неопасни
05 01 13
муљеви од обраде напојне воде за котлове
19 09 02
муљеви од бистрења вода
11.4 Садржај септичких јама
11.41 Садржај септичких јама
0 Неопасни
20 03 04
муљеви из септичких јама
20 03 06
отпад настао чишћењем канализације
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12 Минерални отпад
12.1 Грађевински отпад и отпад од рушења објеката

Неопасни

Опасни

Категорија
12.1

12.11 Отпад од бетона, циглеи гипса
0 Неопасни
17 01 01
бетон
17 01 02
цигла
17 01 03
цријеп/плочице и керамика
17 01 07
мјешавине бетона, цигле , цријепова и керамике које нису наведене под 17 01 06
17 05 08
камен тученац за насипавање пруге који није наведен под 17 05 07
17 08 02
грађевински материјали на бази гипса који нису наведени под 17 08 01
1 Опасни
17 01 06*
мјешавине или одвојене фракције бетона, цигле , цријепова и керамике које садрже опасне материје
17 05 07*
камен тученац за насипавање пруге који садржи опасне материје
17 08 01*
грађевински материјал на бази гипса онечишћен опасним материјама
12.12 Отпадни хидрокарбонизовани цестовни површински материјал
0 Неопасни
17 03 02
мјешавине битумена које нису наведене под 17 03 01
1 Опасни
17 03 01*
мјешавине битумена које садрже угљени катран
17 03 03*
угљени катран и производи који садрже катран
12.13 Измијешани грађевински отпад
0 Неопасни
17 06 04
изолациони материјали који нису наведени под 17 06 01 и 17 06 03
17 09 04
мијешани грађевински отпад и отпад од рушења објеката, који није наведен под 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
1 Опасни
17 02 04*
стакло, пластика и дрво који садрже или су онечишћени опасним материјама
17 06 03*
остали изолацијски материјали који се састоје од или садрже опасне материје
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17 09 01*
грађевински отпад и отпад од рушења објеката, који садржи живу
17 09 03*
остали грађевински отпад и отпад од рушења објеката (укључујући мијешани отпад) који садржи опасне материје
12.2 Азбестни отпад

Неопасни

Опасни

Категорија
12.2, 12.3, 12.5

12.21 Азбестни отпад
1 Опасни
06 07 01*
отпад од електролизе који садржи азбест
06 13 04*
отпад из прераде азбеста
10 13 09*
отпад од производње азбест-цемента који садржи азбест
15 01 11*
метална амбалажа која садржи опасне чврсте порозне материјале (нпр. азбест), укључујући празне спремнике под притиском
16 01 11*
кочионе облоге које садрже азбест
16 02 12*
одбачена опрема која садржи слободни азбест
17 06 01*
изолациони материјали који садрже азбест
17 06 05*
грађевински материјали који садрже азбест
12.3 Отпад од природних материјала
12.31 Отпад од природних материјала
0 Неопасни
01 01 01
отпад од ископавања металних минералних сировина
01 01 02
отпад од ископавања неметалних минералних сировина
01 03 06
отпадна јаловина која није наведена под 01 03 04 и 01 03 05
01 03 08
отпад у облику прашине и праха, који није наведен под 01 03 07
01 03 09
црвено блато из производње алуминијума које није отпад наведен под 01 03 07
01 04 08
отпадни шљунак и шљака који није наведен под 01 04 07
01 04 09
отпадни пијесак и отпадне врсте глине
01 04 10
отпад у облику прашине и праха, који није наведен под 01 04 07
01 04 11
отпад од прераде поташе и камене соли који није наведен под 01 04 07
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01 04 12
талози и други отпад од испирања и чишћења руда, који нису наведени под 01 04 07 и 01 04 11
01 04 13
отпад од резања и пиљења камена, који није наведен под 01 04 07
01 05 04
исплачни муљеви и други отпад од бушења, који садрже слатку воду
01 05 07
исплачни муљеви и други отпад од бушења, који садрже барит и нису наведени под 01 05 05 и 01 05 06
01 05 08
исплачни муљеви и други отпад од бушења,који садрже хлориде и нису наведени под 01 05 05 и 01 05 06
02 04 01
отпад од чишћења и прања шећерне репе
08 02 02
водени муљеви који садрже керамичке материјале
10 11 10
отпад од обраде мјешавине прије топлотне обраде, који није наведен под 10 11 09
10 12 01
отпадна мјешавина припремљена прије термичке обраде
10 13 01
отпадна мјешавина припремљена прије топлотне обраде
19 08 02
отпад из процеса одпјескавања
19 09 01
чврсти отпад од примарне филтрације и просијавања
19 13 02
чврсти отпад настао при санацији тла који није наведен под 19 13 01
20 02 03
остали отпад који није биоразградив
1 Опасни
01 03 04*
кисела јаловина од прераде сулфидне руде
01 03 05*
остала јаловина која садржи опасне материје
01 03 07*
друге врсте отпада са опасним материјама и настале од физичке и хемијске обраде жељезоносних руда
01 04 07*
отпад од физичке и хемијске обраде неметалних минералних сировина, који садржи опасне материје
01 05 06*
исплачни муљеви и други отпад од бушења, који садрже опасне материје
10 11 09*
отпад од обраде мјешавине прије топлотне обраде који садржи опасне материје
19 13 01*
чврсти отпад настао при санацији тла који садржи опасне материје
12.5 Разни минерални отпад
12.51 Умјетни минерални отпад
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0 Неопасни
02 04 02
калциј карбонат који није у складу са спецификацијом
06 09 04
отпад из хемијских процеса на бази калцијума који није наведен у 06 09 03
06 11 01
отпад из хемијских процеса на бази калцијума из производње титанијум диоксида
08 02 03
водене суспензије које садрже керамичке материјале
10 03 05
отпадна глиница
10 09 14
отпадна везива која нису наведена под 10 09 13
10 11 03
отпадни влакнасти материјали на бази стакла
10 11 05
честице и прашина
10 11 14
муљ од полирања и брушења стакла који није наведен под 10 11 13
10 12 08
отпад од керамике, цигли , цријепа и грађевинског материјала (након термичке обраде)
10 12 12
отпад од глазирања који није наведен под 10 12 11
10 13 04
отпад од калцинације и хидратизације креча
10 13 06
честице и прашина (осим под 10 13 12 и 10 13 13)
10 13 10
отпад од производње азбестног цемента, који није наведен под 10 13 09
10 13 11
отпад од композитних материјала на бази цемента, који није наведен под 10 13 09 и 10 13 10
10 13 14
отпадни бетон и бетонски муљ
12 01 17
отпад од пјескарења који није наведен под 12 01 16
12 01 21
потрошена брусна тијела и брусни материјали, који нису наведени под 12 01 20
1 Опасни
06 09 03*
отпад из хемијских просеца на бази калцијума, који садржи опасне материје или је онечишћен опасним материјама
10 11 13*
муљ од полирања и брушења стакла који садржи опасне материје
10 12 11*
отпад од глазирања који садржи тешке метале
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11 02 02*
муљеви од хидрометалургије цинка (укључујући јаросит и гетит)
12 01 16*
отпад од пјескарења који садржи опасне материје
12 01 20*
потрошена брусна тијела и брусни материјали, који садрже опасне материје
12.52 Отпадни ватростални материјали
0 Неопасни
10 09 06
некориштени љевачки пијесак и калупи, који нису наведени под 10 09 05
10 09 08
кориштени љевачки пијесак и калупи, који нису наведени под 10 09 07
10 10 06
некориштени љевачки пијесак и калупи, који нису наведени под 10 10 05
10 10 08
кориштени љевачки пијесак и калупи, који нису наведени под 10 10 07
16 11 02
облоге и ватростални отпад на бази угљеника, који потиче из металуршких процеса и није наведен под 16 11 01
16 11 04
остале облоге и ватростални отпад из металуршких процеса, који није наведен под 16 11 03
16 11 06
облоге и ватростални отпад из неметалуршких процеса, који није наведен под 16 11 05
1 Опасни
10 09 05*
некориштени љевачки пијесак и калупи који садрже опасне материје
10 09 07*
кориштени љевачки пијесак и калупи који садрже опасне материје
10 10 05*
некориштени љевачки пијесак и калупи који садрже опасне материје
10 10 07*
кориштени љевачки пијесак и калупи који садрже опасне материје
16 11 01*
облоге и ватростални отпад на бази угљеника, који потиче из металуршких процеса и садржи опасне материје
16 11 03*
остале облоге и ватростални отпад из металуршких процеса који садрже опасне материје
16 11 05*
облоге и ватростални отпад из неметалуршких процеса који садрже опасне материје
12.4 Отпад од сагоријевања

Неопасни

Опасни

Категорија
12.4

12.41 Отпад од пречишћавања издувних гасова
0 Неопасни
10 01 05
чврсти реакцијски остаци на бази калцијума код одсумпоравања димних гасова
10 01 07
муљевити реакцијски отпад на бази калцијума, који настаје при одсумпоравања димних гасова
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10 01 19
отпад од прочишћавања гасова који није наведен под 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18
10 02 08
чврсти отпад од прочишћавања гасова који није наведен под 10 02 07
10 02 14
муљеви и филтерски и колачи од обраде гасова, који нису наведени под 10 02 13
10 03 20
прашина из димних гасова која није наведена под 10 03 19
10 03 24
чврсти отпад од обраде гасова, који није наведен под 10 03 23
10 03 26
муљевј и филтерски колачи од обраде гасова који нису наведени под 10 03 25
10 07 03
чврсти отпад од обраде гасова
10 07 05
муљеви и филтерски колачи од обраде гасова
10 08 16
прашина из димних гасова која није наведена под 10 08 15
10 08 18
муљеви и филтерски колачи од чишћења димног гасова који нису наведени под 10 08 17
10 09 10
прашина из димних гасова која није наведена под 10 09 09
10 10 10
прашина из димних гасова која није наведена под 10 10 09
10 11 16
чврсти отпад од обраде димних гасова који није наведен под 10 11 15
10 11 18
муљеви и филтерски колачи од обраде димних гасова који није наведен под 10 11 17
10 12 05
муљеви и филтерски колачи од обраде гасова
10 12 10
чврсти отпад од обраде димних гасова који није наведен под 10 12 09
10 13 07
муљеви и филтерски колачи од обраде гасова
10 13 13
чврсти отпад од обраде гасова који није наведен под 10 13 12
1 Опасни
10 01 18*
отпад од прочишћавања гасова који садржи опасне материје
10 02 07*
чврсти отпад од чишћења гасова који садржи опасне материје
10 02 13*
муљеви и филтерски колачи од обраде гасова који садржи опасне материје
10 03 19*
прашина из димних гасова који садржи опасне материје
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10 03 23*
чврсти отпад од обраде гасова, који садржи опасне материје
10 03 25*
муљев и филтерски колачи од обраде гасова који садржи опасне материје
10 04 04*
прашина из димних гасова
10 04 06*
чврсти отпад од обраде гасова
10 04 07*
муљеви и филтерски колачи од обраде гасова
10 05 03*
прашина из димних гасова
10 05 05*
чврсти отпад од обраде гасова
10 05 06*
муљеви и филтерски колачи од обраде гасова
10 06 03*
прашина из димних гасова
10 06 06*
чврсти отпад од обраде гасова
10 06 07*
муљеви и филтерски колачи од обраде гасова
10 08 15*
прашина из димних гасова која садржи опасне материје
10 08 17*
муљеви и филтерски колачи од обраде димних гасова, који садрже опасне материје
10 09 09*
прашина из димних гасова која садржи опасне материје
10 10 09*
прашина из димних гасова која садржи опасне материје
10 11 15*
чврсти отпад од обраде димних гасова који садржи опасне материје
10 11 17*
муљеви и филтерски колачи од пречишћавања димног гасова који садржи опасне материје
10 12 09*
чврсти отпад од обраде који садржи опасне материје
10 13 12*
чврсти отпад од обраде гасова, који садржи опасне материје
10 14 01*
отпад од прочишћавања гасова који садржи живу
11 05 03*
чврсти отпад од обраде гасова

Агенција за статистику Босне и Херцеговине

РАДНИ ДОКУМЕНТ

43

EWCStat – Статистичка класификација отпада

2010

12.42 Шљака и пепео од термичке обраде и сагоријевања
0 Неопасни
06 09 02
шљака која садржи фосфор
10 01 01
пепео с решетке ложишта, талог и прашина из котла (осим прашине из котла наведене под 10 01 04)
10 01 02
лебдећи пепео од изгарања угља
10 01 03
лебдећи пепео од изгарања тресета и нетретираног дрвета
10 01 15
пепео с решетке ложишта, талог и прашина из котла од ко-сагоријевања, који нису наведени под 10 01 14
10 01 17
лебдећи пепео од ко-сагоријевања, који није наведен под 10 01 16
10 01 24
пијесак из флуидизираног слојева
10 02 01
отпад од прераде шљаке
10 02 02
непрерађена шљака
10 03 16
пливајућа пјена/шљака која није наведена под 10 03 15
10 03 22
остале честице и прашина (укључујући прашину из кугличног млина) које нису наведене под 10 03 21
10 03 30
отпад од обраде шљаке која садржи соли и обраде црне троске, а који није наведен под 10 03 29
10 05 01
троска из примарне и секундарне производње
10 05 04
остале честице и прашине
10 05 11
троска и отпадне пјена који нису наведени поду 10 05 10
10 06 01
троска из примарне и секундарне производње
10 06 02
троска из примарне и секундарне производње
10 06 04
остале честице и прашина
10 07 01
троска из примарне и секундарне производње
10 07 02
шљака и отпадна пјена из примарне и секундарне производње
10 07 04
остале честице и прашина
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10 08 04
честице и прашина
10 08 09
остала троска
10 08 11
шљака и нечиста пјена које нису наведене под 10 08 10
10 09 03
троска из високе пећи
10 09 12
остале честице које нису наведене под 10 09 11
10 10 03
шљака из високе пећи
10 10 12
остале честице које нису наведене под 10 10 11
10 12 03
честице и прашина
11 05 02
цинков пепео
1 Опасни
10 01 04*
лебдећи пепео од изгарања уља и прашина из котлова
10 01 13*
лебдећи пепео од емулгираних угљоводоника који се користе као гориво
10 01 14*
шљака са решетки ложишта, шљака и прашина из котлова од ко-сагоријевања које садрже опасне материје
10 01 16*
лебдећи пепео од спаљивања који садржи опасне материје
10 03 04*
шљака из примарне производње
10 03 09*
црна троска из секундарне производње
10 03 15*
пливајућа пјена/шљака која је запаљива или која у додиру с водом испушта запаљиве гасове у опасним количинама
10 03 21*
остале честице и прашина (укључујући прашину из кугличног млина) које садрже опасне материје
10 03 29*
отпад од обраде шљаке која садржи соли и обраде црне троске, а који садржи опасне материје
10 04 01*
троска из примарне и секундарне производње
10 04 02*
троска и отпадна пјена из примарне и секундарне производње
10 04 05*
остале честице и прашина
10 05 10*
троска и нечиста пјена које су запаљиве или које у додиру с водом испуштају запаљиве гасове у опасним количинама
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10 08 08*
троска из примарне и секундарне производње која садржи соли
10 08 10*
троска и нечиста пјена које су запаљиве или које у додиру с водом испуштају запаљиве гасове у опасним количинама
10 09 11*
остале честице које садрже опасне материје
10 10 11*
остале честице које садрже опасне материје
12.6 Земља

Неопасни

Опасни

Категорија
12.6

Неопасни

Опасни

Категорија
12.7

Неопасни

Опасни

Категорија
12.8,13

12.61 Земља
0 Неопасни
17 05 04
земља и камење који нису наведених у 17 05 03
20 02 02
земља и камење
1 Опасни
05 01 05*
разливена нафта
17 05 03*
земља и камење који садрже опасне материје
12.7 Отпад настао јаружањем
12.71 Отпад настао јаружањем
0 Неопасни
17 05 06
отпад настао јаружањем осим оних наведених у 17 05 05
1 Опасни
17 05 05*
отпад који је настао јаружањем који садржи опасне материје
12.8 Отпад од третмана отпада
12.81 Отпад од третмана отпада
0 Неопасни
19 01 12
пепео и шљака с дна који нису наведени под 19 01 11
19 01 14
лебдећи пепео који није наведен под 19 01 13
19 01 16
прашина из котлова која није наведена под 19 01 15
19 01 18
отпад од пиролизе који није наведен под 19 01 17
19 01 19
пијесак из флуидизираног слоја

Агенција за статистику Босне и Херцеговине

РАДНИ ДОКУМЕНТ

46

EWCStat – Статистичка класификација отпада

2010

19 12 09
минерали (нпр.пијесак и камење )
1 Опасни
19 01 05*
филтарски колачи од обраде отпадних гасова
19 01 06*
водени текући отпад од обраде гасова и други водени текући отпад
19 01 07*
чврсти отпад од обраде гасова
19 01 11*
пепео и шљака с дна које садрже опасне материје
19 01 13*
лебдећи пепео који садржи опасне материје
19 01 15*
прашина из котлова која садржи опасне материје
19 01 17*
отпад од пиролизе који садржи опасне материје
19 04 02*
лебдећи пепео и остали отпад од обраде димних гасова
19 11 07*
отпад од прочишћавања димних гасова
13 Стврднут, стабилизиран или витрифицирани отпад
13.1 Стврднут или стабилизирани отпад
13.11 Стврднути или стабилизирани отпад
0 Неопасни
19 03 05
стврднути отпад који није наведен под 19 03 04
19 03 07
стврднути отпад који није наведен под 19 03 06
1 Опасни
19 03 04*
отпад означен као опасан, дијелом стабилизиран
19 03 06*
отпад означен као опасан, солидифициран
13.2 Витрифицирани отпад
13.21 Витрифицирани отпад
0 Неопасни
19 04 01
отпад обложен стаклом
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