Врз основа на член 25, став 2, од Законот за управување со отпадот (″Службен весник
на Република Македонија″ бр. 68/2004 и 71/2004), министерот за животна средина и просторно планирање, пропишува
ЛИСТА
НА ВИДОВИ ОТПАДИ
1. Со Листата на видови отпади, (во понатамошниот текст Листа), се пропишуваат видовите на отпад, кој е класифициран според изворот на создавање и карактеристиките.
2. Во Листата отпадот е групиран во дваесет групи со соодветни подгрупи.
Основните групи и подгрупи на отпадот во Листата се означени соодветно со двоцифрени и четирицифрени шифри.
Секој вид отпад во Листата е еднозначно дефиниран со шестоцифрена шифра.
Сите видови отпади од Листата се систематизирани во зависност од:
- изворот на создавање на отпадот (стопанска дејност), во групите од 01 до 12 и од 17
до 20.
- видот на отпадот, во групите 13, 14 и 15 и
- сите останати видови отпад, во групата 16.
3. Класификацијата на отпадот се врши со избор на шестоцифрена шифра од Листата со
запазување на следниот редослед:
- се проверуваат групите од 01 до 12 и од 17 до 20, исклучувајќи ги шифрите на отпад
кои завршуваат со цифрите „99".
- ако не постои соодветна шифра на отпадот во наведените групи од точка 1, се проверуваат
групите 13, 14 и 15.
- доколку не постои соодветна шифра на отпадот во наведените групи од точка 1 и точка 2, се проверува во групата 16.
- во случај да нема соодветна шифра на отпадот ниту во групата 16, се користи шифрата што завршува на цифрите „99" - „друг отпад" од групата определена соодветно на изворот на создавање на отпадот наведена во точка 1 на овој член.
Различните видови отпади треба да се разгледуваат во контекст на групата во која што
припаѓаат.
Отпадот од некои дејности потребно е да се класифицира во неколку групи - на пример
отпадот од производство на автомобили може да се класифицира во групите 08, 11 и 12.
Одделно собраниот отпад од пакување, вклучувајќи компоненти од материјалите за пакување, треба да се класифицира во подгрупата 15.01, а не во 20.01.
Акумулаторите и батериите наведени во подгрупата 16.06 и означени како опасни; живини лампи, стаклени катодни цевки и други загадени стакла може да се вклучат кон опасните компоненти од електричната и електронската опрема (16 02 13* и 20 01 35*).
Процесот на стабилизација ја менува опасноста на супстанциите на отпадот, претворајќи го на тој начин опасниот во неопасен отпад.
Процесот на стврднување ја менува само физичката состојба на отпадот (пр. течен во
цврст) со користење на адитиви, без притоа да се променат хемиските својства на отпадот.
Отпадот се смета како делумно стабилизиран доколку, после процесот на стабилизација, опасните супстанции на отпадот не се целосно претворени во неопасни супстанции, но
отпадот може да биде испуштен во животната средина на краткорочен, среднорочен или
долгорочен временски период.
Нова класификација на отпадот се врши во случај на промена на суровините и/или технолошките процеси што резултира во промена на составот и карактеристиките на отпадот.
Опасниот отпад во Листата е означен со ѕвездичка (*) после шестоцифрената шифра.
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4. Групи на Листата:
01 Отпад што се создава при истражување,
ископување и физичка и хемиска обработка на
минерални суровини
02 Отпад од земјоделство, хортикултура,
шумарство, лов и риболов, подготовка и
преработка на храна
03 Отпад од преработка на дрво и производство
на панели и мебел, пулпа, хартија и картон
04 Отпад од кожарска, крзнарска и
текстилна индустрија
05 Отпад од рафинирање нафта, прочистување
природен гас и пиролиза на јаглен
06 Отпад од неоргански хемиски процеси
07 Отпад од органски хемиски процеси
08 Отпад од производство, формулирање,
пакување, транспортирање и употреба
(ПФПТУ) на превлеки (бои, лакови и
стаклести емајли), лепила, заптивни смеси и
печатарски бои
09 Отпад од индустријата на фотографски
материјали
10 Отпад од термички процеси
11 Отпад од хемиска обработка на површината
и нанесување превлеки врз метали и други
материјали, како и од хидрометалуршка
обработка на обоени метали
12 Отпад од обликување и физичка и механичка
површинска обработка на метали и пластика
13 Отпад од масла и од течни горива
(освен од масла за јадење, 05 и 12)
14 Отпадни органски растворачи,
разладни средства и ракетни горива
(освен 07 и 08)
15 Отпад од пакување, апсорбенти, крпи за
бришење, материјали за филтрирање и
заштитна облека, кој не е поинаку специфициран
16 Отпад што не е поинаку специфициран
17 Шут од градење и рушење
(вклучувајќи ископана почва од загадени подрачја)
18 Отпад од здравствена заштита на луѓето или
животните и/или истражувања од областа на
здравствената заштита (освен отпад од кујни и
ресторани што не произлегува од
непосредната здравствена заштита)
19 Отпад од постројки за преработка на отпад,
од постројките за обработка на отпадна вода
надвор од кругот на инсталациите кои ја
создаваат и за подготовка на вода за пиење и
на вода за индустриска употреба

2

20 Комунален отпад (отпад од домаќинства и
сличен отпад од комерцијална, индустриска и
административна дејност) вклучувајќи ги
фракциите селектиран отпад
01 ОТПАД ШТО СЕ СОЗДАВААТ ПРИ ИСТРАЖУВАЊЕ, ИСКОПУВАЊЕ И ФИЗИЧКА И ХЕМИСКА ОБРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
01 01
отпад од ископување на минерали
01 01 01 отпад од ископување на минерални
суровини за црната металургија
01 01 02 отпад од ископување на минерални
суровини на обоени метали
01 03
отпад од физичка и хемиска
преработка на минерални
суровини за црната металургија
01 03 04* јаловина од преработка на сулфидни
руди што создава кисел отпад
01 03 05* друга јаловина што содржи опасни
супстанци
01 03 06 јаловина неспомната во 01 03 04 и 01
03 05
01 03 07* друг отпад од физичка и хемиска
преработка на минерални суровини
за црната металургија што содржи
опасни супстанци
01 03 08 отпадна прашина поинаква од онаа во
01 03 07
01 03 09 црвена тиња од производството на
глиница, поинаква од онаа во
01 03 07
01 03 99 друг отпад
01 04
отпад од физичка и хемиска
преработка на минерални
суровини на обоени метали
01 04 07* отпад од физичка и хемиска преработка
на минерални суровини на обоени
метали што содржи опасни супстанци
01 04 08 отпаден чакал и издробени карпи што
не е опфатен со 01 04 07
01 04 09 отпаден песок и глини
01 04 10 отпадна прашина поинаква од онаа во
01 04 07
01 04 11 отпад од сода поташа (калиумкарбонат)
и преработка на камена сол
(натриумхлорид) поинаков од оној во
01 04 07
01 04 12 јаловина и друг отпад од миење и
чистење на минерални суровини
поинаков од оној во 01 04 07 и
01 04 11
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01 04 13

отпад од кршење и сечење на камен
поинаков од оној во 01 04 07
01 04 99 друг отпад
01 05
тиња и друг отпад од дупчење
01 05 04 тиња и отпад од дупчење со свежа вода
01 05 05* тиња и отпад од дупчење што
содржат масла
01 05 06* тиња и отпад од дупчења што
содржат опасни супстанци
01 05 07 тиња и отпад од дупчење што содржат
барит, поинакви од оние наброени во
01 05 05 и 01 05 06
01 05 08 тиња и отпад од дупчење што
содржат хлориди, поинакви од
оние наброени во 01 05 05 и 01 05 06
01 05 99 друг отпад
02 ОТПАД ОД ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ХОРТИКУЛТУРА, АКВАКУЛТУРА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ, ПОДГОТОВКА И ПРЕРАБОТКА НА ХРАНА
02 01
отпад од земјоделство, хортикултура,
аквакултура, шумарство, лов и
риболов
02 01 01 мил од миење и чистење
02 01 02 отпад од животинско ткиво
02 01 03 отпад од растително ткиво
02 01 04 отпад од пластика (освен пакување)
02 01 06 животински измет, урина и ѓубриво
(гној) (измешани со слама), отпадни
води, посебно собрани и третирани
вон од местото на создавање
02 01 07 отпад од експлоатација на шумите
02 01 08* агрохемиски отпад што содржи опасни супстанци
02 01 09 агрохемиски отпад неспоменат во 02 01 08
02 01 10 метален отпад
02 01 99 друг отпад
02 02
отпад од подготовка и преработка
на месо, риба и друга храна од животинско потекло
02 02 01 мил од миење и чистење
02 02 02 отпад од животинско ткиво
02 02 03 материјали несоодветни за
консумирање или преработка
02 02 04 мил од третирање на отпадни води на
местото каде се создаваат
02 02 99 друг отпад
02 03
отпад од подготовка и преработка
на овошје, зеленчук, житни култури,
масла за јадење, какао, кафе, чај и
тутун; производство на конзерви;
производство на квасец и екстракт
од квасец, подготовка и ферментација на меласа
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02 03 01
02 03 02
02 03 03
02 03 04
02 03 05
02 03 99
02 04
02 04 01
02 04 02
02 04 03
02 04 99
02 05
02 05 01
02 05 02
02 05 99
02 06
02 06 01
02 06 02
02 06 03
02 06 99
02 07
02 07 01
02 07 02
02 07 03
02 07 04
02 07 05
02 07 99

мил од миење, чистење, лупење,
центрифугирање и сепарирање
отпад од средства за конзервирање
отпад од екстракција со растворувачи
материјали несоодветни за
консумирање или преработка
мил од третирање на отпадни води на
местото каде што се создаваат
друг отпад
отпад од преработка на шеќер
земја од чистење и миење репки
калциум карбонат кој не ја задоволува
спецификацијата за квалитет
мил од третирање на отпадни води на
местото каде што се создаваат
друг отпад
отпад од индустрија за млечни
производи
материјали несоодветни за консумирање
или преработка
мил од третирање на отпадни води на
местото каде што се создаваат
друг отпад
отпад од индустрија за пецива и
слатки
материјали несоодветни за консумирање
или преработка
отпад од средства за конзервирање
мил од третирање на отпадни води на
местото каде што се создаваат
друг отпад
отпад од производство на алкохолни
и безалкохолни пијалоци (освен кафе,
чај и какао)
отпад од миење, чистење и механичка
редукција на суровини
отпад од дестилација на алкохоли
отпад од хемиски третман
материјали несоодветни за консумирање
или преработка
мил од третирање на отпадни води на
местото каде што се создаваат
друг отпад

03 ОТПАД ОД ПРЕРАБОТКА НА ДРВО И ПРОИЗВОДСТВО НА ПАНЕЛИ И МЕБЕЛ, ПУЛПА, ХАРТИЈА И КАРТОН
03 01
отпад од преработка на дрво и
производство на панели и мебел
03 01 01 отпадна кора и плута
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03 01 04* стружинки, сеченки, деланки, дрво,
делови од даски и фурнир што
содржат опасни супстанци
03 01 05 стружинки, сеченки, деланки, дрво,
делови од даски и фурнир неспомнати
во 03 01 04
03 01 99 друг отпад
03 02
отпад од заштита на дрво
03 02 01* нехалогенирани органски средства за
заштита на дрво
03 02 02* органохлорирани средства за заштита
на дрво
03 02 03* органометални средства за заштита
на дрво
03 02 04* неоргански средства за заштита на
дрво
03 02 05* други средства за заштита на дрво
што содржат опасни супстанци
03 02 99 други средства за заштита на дрво
03 03
отпад од производство и преработка
на пулпа, хартија и картон
03 03 01 отпадна кора од дрво и дрво
03 03 02 зелена мил (од преработка на течност
за извривање)
03 03 05 мил од обезбојување при рециклирање
на хартија
03 03 07 механички сепарирани остатоци од
приготвување на пулпа од отпадна
хартија и картон
03 03 08 отпад од сортирање на хартија и
картони наменети за рециклирање
03 03 09 отпадна варна тиња
03 03 10 остатоци од влакна, мил од влакна, полнила и превлеки од механичка
сепарација
03 03 11 Мил од третирање на отпадни води
на местото каде што се создаваат
поинаков од оној во 03 03 10
03 03 99 друг отпад
04 ОТПАД ОД КОЖАРСКА, КРЗНАРСКА И ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА
04 01
отпад од кожарска и крзнарска
индустрија
04 01 01 отпад од остатоци од месо и лужење
со вар
04 01 02 отпад од третирање со вар
04 01 03* отпад од обезмастување што содржи
растворувачи, но без течна фаза
04 01 04 течност за штавење што содржи хром
04 01 05 течност за штавење што не содржи
хром
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04 01 06

мил од сопствена пречистителна станица
за отпадна вода што содржи хром
04 01 07
мил од сопствена пречистителна станица
за отпадна вода што не содржи хром
04 01 08 отпадни штавени кожи (сини пластови,
од стругање, отсечоци, прав од мека
кожа) што содржат хлор
04 01 09 отпад од обработка (апретирање) и
финализирање
04 01 99 друг отпад
04 02
отпад од текстилна индустрија
04 02 09 отпад од композитни материјали
(импрегниран текстил, еластомер,
пластомер)
04 02 10 органски материи од природни
производи (пр. лој, восок)
04 02 14* отпад од доработка што содржи
органски растворувачи
04 02 15 отпад од доработка поинаков од
оној во 04 02 14
04 02 16* средства за боење и пигменти што
содржат опасни супстанци
04 02 17 средства за боење и пигменти
поинакви од оние во 04 02 16
04 02 19* мил од сопствени пречистителни
станици за отпадни води што содржи
опасни супстанци
04 02 20 мил од сопствено пречистување на загадувачи поинаков од оној во 04 02 19
04 02 21 отпад од непреработени текстилни влакна
04 02 22 отпад од преработени отпадни влакна
04 02 99 друг отпад
05 ОТПАД ОД РАФИНИРАЊЕ НАФТА, ПРЕЧИСТУВАЊЕ ПРИРОДЕН ГАС И
ПИРОЛИЗА НА ЈАГЛЕН
05 01
отпад од рафинирање нафта
05 01 02* мил од одсолување
05 01 03* мил од дното на цистерните
05 01 04* кисел алкилен мил
05 01 05* истурено масло
05 01 06* замастен мил од одржување на
постројките и опремата
05 01 07* кисели катрани
05 01 08* други катрани
05 01 09* мил од сопствен третман на загадувачи
што содржи опасни супстанци
05 01 10 мил од сопствен третман на загадувачи
поинаков од оној во 05 01 09
05 01 11* отпад од чистење на горива со бази
05 01 12* киселини што содржат масла
05 01 13 мил од водата за снабдување на котлите
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05 01 14 отпад од колоните за ладење
05 01 15* искористена глина за филтрирање
05 01 16 отпад што содржи сулфур од
десулфуризација на нафта
05 01 17 битумен
05 01 99 друг отпад
05 06
отпад од пиролиза на јаглен
05 06 01* кисели катрани
05 06 03* други катрани
05 06 04 отпад од колони за ладење
05 06 99 друг отпад
05 07
отпад од прочистување на
природни гасови
05 07 01* отпад што содржи жива
05 07 02 отпад што содржи сулфур
05 07 99 друг отпад
06 ОТПАД ОД НЕОРГАНСКИ ХЕМИСКИ
ПРОЦЕСИ
06 01
отпад од производство, формулирање,
пакување, транспортирање и
употреба (ПФПТУ) на киселини
06 01 01* сулфурна киселина и сулфуреста
киселина
06 01 02* хлороводородна киселина
06 01 03* флуороводородна киселина
06 01 04* фосфорна и фосфореста киселина
06 01 05* азотна киселина и азотеста киселина
06 01 06* други киселини
06 01 99 друг отпад
06 02
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на бази
06 02 01* калциум хидроксид
06 02 03* амониум хидроксид
06 02 04* натриум хидроксид и калиум хидроксид
06 02 05* други бази
06 02 99 друг отпад
06 03
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на соли
и нивни раствори и на метални оксиди
06 03 11* соли (во цврста состојба или во
раствори) што содржат цијаниди
06 03 13* соли (во цврста состојба или во
раствори) што содржат тешки метали
06 03 14 соли (во цврста состојба или во
раствори) поинакви од оние во
06 03 11 и 06 03 13
06 03 15* метални оксиди што содржат тешки метали
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06 03 16
06 03 99
06 04
06 04 03*
06 04 04*
06 04 05*
06 04 99
06 05
06 05 02*
06 05 03
06 06

06 06 02*
06 06 03
06 06 99
06 07

06 07 01*
06 07 02*
06 07 03*
06 07 04*
06 07 99
06 08

06 08 02*
06 08 99

метални оксиди поинакви од оние
во 06 03 15
друг отпад
отпад што содржи метали
поинаков од оној во 06 03
отпад што содржи арсен
отпад што содржи жива
отпад што содржи други тешки
метали
друг отпад
мил од третирање на отпадните
води во самиот погон
мил од третирање на отпадни води во
самиот погон што содржи
опасни супстанци
мил од третирање на отпадни води во
самиот погон поинаков од оној во
06 05 02
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на
хемикалии со сулфур, како и од
хемиските процеси со употреба на
сулфур (производство и
трансформација) и процеси на
десулфуризација
отпад што содржи опасни супстанци
отпад што содржи сулфиди не
споменат во 06 06 02
друг отпад
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на
халогени како и од хемиски процеси
со употреба на халогените
отпад од електролиза што содржи азбест
активен јаглен од производство на
хлор
мил од бариум сулфат што содржи
жива
раствори и киселини, на пример
сулфурна киселина
(од контактен процес)
друг отпад
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на
силициумот и неговите соединенија
отпад што содржи опасни силикони
друг отпад
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06 09

06 09 02
06 09 03*
06 09 04
06 09 99
06 10

06 10 02*
06 10 99
06 11
06 11 01
06 11 99
06 13
06 13 01*
06 13 02*
06 13 03
06 13 04*
06 13 05*
06 13 99

отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на
хемикалии на фосфорот како и
хемиски процеси со употреба на фосфор
фосфорна згура
отпад од реакции на база на калциум
што содржи или е онечистен со
опасни супстанци
отпад од реакции на база на калциум
поинаков од оној во 06 09 03
друг отпад
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на
хемикалии на азотот, како и од
хемиски процеси со употреба на
азотот и производство на ѓубрива
отпад што содржи опасни супстанци
друг отпад
отпад од производство на неоргански
пигменти и средства за матирање
отпад на база на калциум од реакции
на производство на титан диоксид
друг отпад
отпад од неоргански хемиски процеси
кој не е поинаку специфициран
неоргански средства за заштита на
растенијата, средства за заштита на
дрво и други биоциди
искористен активен јаглен
(освен 06 07 02)
јагленово црно (царбон блацк)
отпад од преработка на азбест
саѓи
друг отпад

07 ОТПАД ОД ОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОЦЕСИ
07 01
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на
базни органски хемикалии
07 01 01* водени раствори за миење и матични
раствори
07 01 03* органски халогенирани растворачи,
течности за миење и матични раствори
07 01 04* други органски растворачи, раствори
за миење и матични раствори
07 01 07* халогенирани остатоци од дестилација и
остатоци од реакции
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07 01 08* други остатоци од дестилација и
остатоци од реакции
07 01 09* халогенирани погачи од филтри и
искористени апсорбенти
07 01 10* други погачи од филтри и
искористени апсорбенти
07 01 11* мил од третирање на отпадни води во
самиот погон што содржи опасни супстанци
07 01 12 мил од третирање на отпадни води во
самиот погон поинаков од оној во
07 01 11
07 01 99 друг отпад
07 02
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на
пластика, синтетска гума и
хемиски влакна
07 02 01* водени раствори за миење и матични
раствори
07 02 03* органски халогенирани растворачи,
раствори за миење и матични раствори
07 02 04* други органски растворачи, раствори
за миење и матични раствори
07 02 07* халогенирани остатоци од дестилација
и остатоци од хемиски реакции
07 02 08* други остатоци од дестилација и
остатоци од хемиски реакции
07 02 09* халогенирани филтер погачи,
искористени апсорбенти
07 02 10* други филтер погачи и искористени
апсорбенти
07 02 11* мил од сопствено третирање на
отпадни води во самиот погон што
содржи опасни супстанци
07 02 12 мил од третирање на отпадни води во
самиот погон поинаков од оној во
07 02 11
07 02 13 отпадна пластика
07 02 14* отпад од адитиви што содржи опасни
супстанци
07 02 15 отпад од адитиви поинаков од оној во
07 02 14
07 02 16* отпад што содржи опасни силикони
07 02 17 отпад што содржи силикони
поинаков од оној во 07 02 16
07 02 99 друг отпад
07 03
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на
органски бои и пигменти (освен 06 11)
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07 03 01* водени раствори за миење и матични
раствори
07 03 03* органски халогенирани растворачи,
раствори за миење и матични раствори
07 03 04* други органски растворачи, раствори
за миење и матични раствори
07 03 07* халогенирани остатоци од дестилација
и остатоци од хемиски реакции
07 03 08* други остатоци од дестилација и
остатоци од хемиски реакции
07 03 09* халогенирани филтер погачи,
искористени апсорбенти
07 03 10* други филтер погачи и искористени
апсорбенти
07 03 11* мил од третирање на отпадни води во
самиот погон што содржи опасни супстанци
07 03 12 мил од третирање на отпадни води во
самиот погон поинаков од оној во
07 03 11
07 03 99 друг отпад
07 04
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на
органски средства за заштита на
растенијата (освен 02 01 08 и 02 01
09), средства за заштита на дрво
(освен 03 02) и други биоциди
07 04 01* водени раствори за миење и матични
раствори
07 04 03* органски халогенирани растворачи,
раствори за миење и матични раствори
07 04 04* други органски растворачи, раствори
за миење и матични раствори
07 04 07* халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции
07 04 08* други остатоци од дестилација и
остатоци од хемиски реакции
07 04 09* халогенирани филтер погачи и
искористени апсорбенти
07 04 10* други филтер погачи и искористени
апсорбенти
07 04 11* мил од третирање на отпадни води во
самиот погон што содржи опасни
супстанци
07 04 12 мил од третирање на отпадни води во
самиот погон поинаков од оној во
07 04 11
07 04 13* отпад во цврста состојба што содржи
опасни супстанци
07 04 99 друг отпад
07 05
отпад од фармацевтски средства
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07 05 01* водени раствори за миење и матични
раствори
07 05 03* органски халогенирани растворачи,
раствори за миење и матични раствори
07 05 04* други органски растворачи, раствори
за миење и матични раствори
07 05 07* халогенирани остатоци од дестилација
и остатоци од хемиски реакции
07 05 08* други остатоци од дестилација и
остатоци од хемиски реакции
07 05 09* халогенирани филтер погачи и
искористени апсорбенти
07 05 10* други филтер погачи и искористени
апсорбенти
07 05 11* мил од третирање на отпадни води во
самиот погон што содржи опасни
супстанци
07 05 12 мил од третирање на отпадни води во
самиот погон поинаков од оној во
07 05 11
07 05 13* отпад во цврста состојба што содржи
опасни супстанци
07 05 14 отпад во цврста состојба поинаков од
оној во 07 04 13
07 05 99 друг отпад
07 06
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на
масти, мазива, сапуни, детергенти,
дезинфекциони и козметички
средства
07 06 01* водени раствори за миење и матични
раствори
07 06 03* органски халогенирани растворачи,
раствори за миење и матични раствори
07 06 04* други органски растворачи, раствори
за миење и матични раствори
07 06 07* халогенирани остатоци од дестилација
и остатоци од хемиски реакции
07 06 08* други остатоци од дестилација и
остатоци од хемиски реакции
07 06 09* халогенирани филтер погачи и
искористени апсорбенти
07 06 10* други филтер погачи и искористени
апсорбенти
07 06 11* мил од третирање на отпадни води во
самиот погон што содржи опасни
супстанци
07 06 12 мил од третирање на отпадни води во
самиот погон поинаков од оној во 07 06 11
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07 06 99
07 07

07 07 01*
07 07 03*
07 07 04*
07 07 07*
07 07 08*
07 07 09*
07 07 10*
07 07 11*
07 07 12
07 07 99

друг отпад
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на
чисти хемикалии и на други
хемиски производи
водени раствори за миење и матични
раствори
органски халогенирани растворачи,
раствори за миење и матични раствори
други органски растворачи, раствори
за миење и матични раствори
халогенирани остатоци од дестилација
и остатоци од хемиски реакции
други остатоци од дестилација и
остатоци од хемиски реакции
халогенирани филтер погачи и
искористени апсорбенти
други филтер погачи и искористени апсорбенти
мил од третирање на отпадни води во
самиот погон што содржи опасни супстанци
мил од третирање на отпадни води во
самиот погон поинаков од оној во 07 07 11
друг отпад

08 ОТПАД ОД ПФПТУ (ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАЊЕ, ПАКУВАЊЕ,
ТРАНСПОРТИРАЊЕ И УПОТРЕБА) НА ПРЕВЛЕКИ (БОИ, ЛАКОВИ И СТАКЛЕСТИ ЕМАЈЛИ), ЛЕПИЛА, ЗАПТИВНИ МАСИ И ПЕЧАТАРСКИ БОИ
08 01
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) и
отстранување на бои и на лакови
08 01 11* отпадни бои и лакови што содржат
органски растворачи или други
опасни супстанци
08 01 12 отпадни бои и лакови поинакви од оние во 08 01 11
08 01 13* мил од бои или лакови што содржи
органски растворувачи или други
опасни супстанци
08 01 14 мил од бои или лакови поинаков од
оној во 08 01 13
08 01 15* воден мил од бои или лакови што
содржи органски растворачи или
други опасни супстанци
08 01 16 воден мил што содржи бои или
лакови кој не е споменат во 08 01 15
08 01 17* отпад од отстранување на бои и
лакови што содржи органски
растворачи или други опасни
супстанци
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08 01 18
08 01 19*
08 01 20
08 01 21*
08 01 99
08 02

08 02 01
08 02 02
08 02 03
08 02 99
08 03

08 03 07
08 03 08
08 03 12*
08 03 13
08 03 14*
08 03 15
08 03 16*
08 03 17*
08 03 18
08 03 19*
08 03 99
08 04

08 04 09*
08 04 10

отпад од отстранување на бои или
лакови поинаков од оној во 08 01 17
водени суспензии од бои или лакови
што содржат органски растворачи
или други опасни супстанци
водени суспензии што содржат бои
или лакови поинакви од оние во 08 01 19
отпаден отстранувач на бои или лакови
друг отпад
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на
други превлеки (вклучувајќи и
керамички материјали)
отпадни прашоци за превлеки
воден мил што содржи керамички
материјали
водени суспензии што содржат
керамички материјали
друг отпад
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на
печатарски бои
воден мил што содржи бои
отпадни води што содржат бои
отпадна печатарска боја што содржи
опасни супстанци
отпадна печатарска боја поинаква од
онаа во 08 03 12
мил од печатарски бои што содржи
опасни супстанци
мил од печатарски бои поинаков од
оној во 08 03 14
отпадни раствори за нагризување
отпаден тонер за печатење што
содржи опасни супстанци
отпаден тонер за печатење поинаков
од оној во 08 03 17
разлеано масло
друг отпад
отпад од ПФПТУ (производство,
формулирање, пакување,
транспортирање и употреба) на
лепила и заптивни маси
(вклучувајќи водоотпорни производи)
отпадни лепила и заптивни маси што
содржат органски растворачи и други опасни супстанци
отпадни лепила и заптивни маси
поинакви од оние во 08 04 09
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08 04 11* мил од лепила и заптивни маси што
содржи органски растворачи или
други опасни супстанци
08 04 12 мил од лепила и заптивни маси
поинаков од оној во 08 04 11
08 04 13* воден мил од лепила или заптивни
маси што содржи органски
растворачи или други опасни супстанци
08 04 14 воден мил што содржи лепила и
заптивни маси поинаков од оној во 08 04 13
08 04 15* отпадни води што содржат лепила
или заптивни маси што содржат
органски растворачи или други
опасни супстанци
08 04 16 отпадни води што содржат лепила
или заптивни маси поинакви од оние
во 08 04 15
08 04 17* колофониумско масло
08 04 99 друг отпад
08 05
отпад што не е споменат во 08
08 05 01* отпадни изоцијанати
09 ОТПАД ОД ФОТОГРАФСКА ДЕЈНОСТ
09 01
отпад од фотографска дејност
09 01 01* водени развивачи и активирачки
раствори
09 01 02* водени раствори на развивачи на
офсет плочи
09 01 03* раствори на развивачи со неводени
растворувачи
09 01 04* раствори на фиксири
09 01 05* раствори за избелување и раствори на
фиксир по избелувањето
09 01 06* отпад што содржи сребро, добиен со
третман на фотографски отпад на лице место
09 01 07 фотографски филм и хартија што
содржат сребро или соединенија на сребро
09 01 08 фотографски филм и хартија што не
содржат сребро или соединенија на сребро
09 01 10 камери за еднократна употреба, без
батерии
09 01 11* камери за еднократна употреба што
содржат батерии опфатени во
16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03
09 01 12 камери за еднократна употреба што
содржат батерии поинакви од оние во 09 01 11
09 01 13* отпадни води од извлекување на
сребро на лице место, поинакви од
оние во 09 01 06
09 01 99 друг отпад
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10 ОТПАД ОД ТЕРМИЧКИ ПРОЦЕСИ
10 01
отпад од електрични централи и
други постројки за согорување
(освен 19)
10 01 01 сталожена пепел, згура и прашина од
котлите (поинаква од прашината од
котлите опфатена во 10 01 04)
10 01 02 летечка пепел од јаглен
10 01 03 летечка пепел од тресет и
нетретирано дрво
10 01 04* летечка пепел од масла и прашина од
котлите
10 01 05 цврст отпад што содржи калциум,
добиен со десулфуризација на
излезните гасови
10 01 07 отпаден мил што содржи калциум,
добиен со десулфуризација на
излезните гасови
10 01 09* сулфурна киселина
10 01 13* летечка пепел од емулгирани
јаглеводороди што се користат како
гориво
10 01 14* сталожена пепел, згура и прав од
котлите за согорување што содржат
опасни супстанци
10 01 15 сталожена пепел, згура и прав од
котлите за согорување, поинаква од
онаа во 10 01 14
10 01 16* Летечка пепел од согорување што
содржи опасни супстанци
10 01 17 летечка пепел од согорување,
поинаква од онаа во 10 01 16
10 01 18* отпад од прочистување на гасови што
содржи опасни супстанци
10 01 19 отпад од прочистување на гасови
понаков од оној во 10 01 05, 10 01 07
и 10 01 18
10 01 20* мил од третирање на отпадни води во
самиот погон, што содржи опасни
супстанци
10 01 21 мил од третирање на отпадни води во
самиот погон, поинаков од оној во
10 01 20
10 01 22* воден мил од чистење котли што
содржи опасни супстанци
10 01 23 воден мил од чистење котли
поинаков од оној во 10 01 22
10 01 24 песоци од флуидизирани слоеви
10 01 25 отпад од складирање и подготовка на
гориво за централи што користат јаглен
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10 01 26
10 01 99
10 02
10 02 01
10 02 02
10 02 07*
10 02 08
10 02 10
10 02 11*
10 02 12
10 02 13*
10 02 14
10 02 15
10 02 99
10 03
10 03 02
10 03 04*
10 03 05
10 03 08*
10 03 09*
10 03 15*
10 03 16
10 03 17*
10 03 18
10 03 19*
10 03 20
10 03 21*

отпад од обработка на вода за ладење
друг отпад
отпад од индустрија за железо и челик
отпад од обработка на троска
необработена троска
цврст отпад од обработка на гас од
електрични лачни печки што содржи
опасни супстанци
цврст отпад од обработка на гас од
електрични лачни печки поинаков од
оној во 10 02 07
валавничка коварина
отпад од третман на разладна вода
што содржи масло
друг отпад од третман на разладна
вода поинаков од оној во 10 02 11
мил и филтер погачи од третирање на
гасови што содржат опасни супстанци
мил и филтер погачи од третирање
гасови кои поинакви од оние во
10 02 13
друг мил и филтер погачи
друг отпад
отпад од пирометалургија на
алуминиум
отпад од аноди
троска од примарно производство
отпадна глиница
троска со сол од секундарно
производство
црна шљака од секундарно
производство
површинска пена што е запалива, или
при контакт со вода испушта
запаливи гасови во опасни количини
површинска пена поинаква од онаа во
10 03 15
отпад од производството на аноди
што содржи катран
отпад од производството на аноди
што содржи јаглерод поинаков од
оној во 10 03 17
прав од отпадни гасови што содржи
опасни супстанци
прав од отпадни гасови поинаков од
оној во 10 03 19
други честички и прав (вклучувајќи
прав од куглични мелници) што
содржат опасни супстанци
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10 03 22
10 03 23*
10 03 24
10 03 25*
10 03 26
10 03 27*
10 03 28
10 03 29*
10 03 30
10 03 99
10 04
10 04 01*
10 04 02*
10 04 03*
10 04 04*
10 04 05*
10 04 06*
10 04 07*
10 04 09*
10 04 10
10 04 99
10 05
10 05 01
10 05 03*
10 05 04
10 05 05*
10 05 06*
10 05 08*
10 05 09

други честички и прав (вклучувајќи
прав од куглични мелници) поинакви
од оние во 10 03 21
цврст отпад од третман на гасови што
содржи опасни супстанци
цврст отпад од третман на гасови
поинаков од оној во 10 03 23
мил и филтер погачи од третирање на
гасови што содржат опасни супстанци
мил и филтер погачи од третирање на
гасови поинакви од оние во 10 03 25
отпад од обработка на вода за ладење
што содржи масло
отпад од обработка на вода за ладење
поинаков од оној во 10 03 27
отпад од обработка на троска од сол и
црни шљаки што содржи опасни
супстанци
отпад од обработка на троска од сол и
црни шљаки поинаков од оној во
10 03 29
друг отпад
отпад од пирометалургија на олово
троски од примарно и секундарно
производство
шљака и површинска пена од
примарно и секундарно производство
калциум арсенат
прав од излезните гасови
други честици и прав
цврсти отпад од обработка на гасови
мил од обработка на гасови
отпад од обработка на вода за ладење
што содржи масло
отпад од обработка на вода за ладење
поинаков од оној во 10 04 09
друг отпад
отпад од пирометалургија на цинк
троски од примарно и секундарно
производство
прав од отпадни гасови
други честици и прав
цврст отпад од обработка на гасови
мил и филтер погачи од обработка на
гасови
отпад од обработка на вода за ладење
што содржи масло
отпад од обработка на вода за ладење
поинаков од оној во 10 05 08
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10 05 10* шљака и површинска пена што се
запаливи или при контакт со вода
испуштаат запаливи гасови во опасни
количини
10 05 11 шљака и површинска пена поинакви
од оние во 10 05 10
10 05 99 друг отпад
10 06
отпад од пирометалургија на бакар
10 06 01 троски од примарно и секундарно
производство
10 06 02 шљака и површинска пена од
примарно и секундарно производство
10 06 03* прав од излезни гасови
10 06 04 други честици и прав
10 06 06* цврст отпад од обработка на гасови
10 06 07* мил и филтер погачи од обработка на
гасови
10 06 09* отпад од обработка на вода за ладење
што содржи масло
10 06 10 отпад од обработка на вода за ладење
поинаков од оној во 10 06 09
10 06 99 друг отпад
10 07
отпад од пирометалургија на
сребро, злато и платина
10 07 01 троски од примарно и секундарно
производство
10 07 02 шљака и површинска пена од
примарно и секундарно производство
10 07 03 цврст отпад од обработка на гасови
10 07 04 други честици и прав
10 07 05 мил и филтер погачи од обработка на
гасови
10 07 07* отпад од обработка на вода за ладење
што содржи масло
10 07 08 отпад од обработка на вода за ладење
поинаков од оној во 10 07 07
10 07 99 друг отпад
10 08
отпад од пирометалургија на други
обоени метали
10 08 04 честици и прав
10 08 08* троска од сол од примарно и
секундарно производство
10 08 09 други троски
10 08 10* шљака и површинска пена што се
запаливи или при контакт со вода
испуштаат запаливи гасови во опасни
количини
10 08 11 шљака и површинска пена поинакви
од оние во 10 08 07
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10 08 12* отпад од производство на аноди што
содржи катран
10 08 13 отпад од производство на аноди што
содржи катран поинаков од оној во
10 08 12
10 08 14 отпад од аноди
10 08 15* прав од излезни гасови што содржи
опасни супстанци
10 08 16 прав од отпадни гасови поинаков од
оној во 10 08 15
10 08 17* мил и филтер погачи од обработка на
гасови што содржат опасни супстанци
10 08 18 мил и филтер погачи од обработка на
гасови поинакви од оние во 10 08 17
10 08 19* отпад од обработка на вода за ладење
што содржи масло
10 08 20 отпад од обработка на вода за ладење
поинаков од оној во во 10 08 19
10 08 99 друг отпад
10 09
отпад од леење парчиња од
необоени метали
10 09 03 троска од печки
10 09 05* ливни јадра и калапи што содржат
опасни супстанци, па не биле
користени за леење
10 09 06 ливни јадра и калапи неискористени
за леење поинакви од оние во
10 09 05
10 09 07* јадра и калапи за лиење искористени
за леење што содржат опасни супстанци
10 09 08 ливни јадра и калапи искористени за
леење поинакви од оние во 10 09 07
10 09 09* прав од чистење гасови што содржи
опасни супстанци
10 09 10 прав од чистење гасови поинаков од
оној во 10 09 09
10 09 11* други честички што што содржат
опасни супстанци
10 09 12 други честички поинакви од оние во
10 09 11
10 09 13* отпадни врзивни средства што
содржат опасни супстанци
10 09 14 отпадни врзивни средства поинакви
од оние во 10 09 13
10 09 15* отпадни агенси – индикатори на
пукање што содржат опасни супстанци
10 09 16 отпадни агенси – индикатори на
пукање поинакви од оние во 10 09 15
10 09 99 друг отпад
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10 10
10 10 03
10 10 05*
10 10 06
10 10 07*
10 10 08
10 10 09*
10 10 10
10 10 11*
10 10 12
10 10 13*
10 10 14
10 10 15*
10 10 16
10 10 99
10 11
10 11 03
10 11 05
10 11 09*
10 11 10
10 11 11*

10 11 12
10 11 13*
10 11 14

отпад од лиење на парчиња од
обоени метали
троска од печки
ливни јадра и калапи што содржат
опасни супстанци, па не биле
користени за леење
ливни јадра и калапи неискористени
за леење поинакви од оние во
10 10 05
јадра и калапи искористени за леење
што содржат опасни супстанци
ливни јадра и калапи искористени за
леење поинакви од оние во 10 10 07
прав од чистење гасови што содржи
опасни супстанци
прав од чистење гасови поинаков од
оној во 10 10 09
други честички што содржат опасни
супстанци
други честички поинакви од оние во
10 10 11
отпадни врзивни средства што
содржат опасни супстанци
отпадни врзивни средства поинакви
од оние во 10 10 13
отпадни агенси – индикатори на
пукање што содржат опасни супстанци
отпадни агенси – индикатори на
пукање поинакви од оние во 10 10 15
друг отпад
отпад од производство на стакло и
производи од стакло
отпад од стаклени влакнести материјали
други честици и прав
отпад од подготовка на смесата пред
термичката преработка, што содржи
опасни супстанци
отпад од подготовка на смесата пред
термичката обработка поинаков од
оној во 10 11 09
отпадно стакло во ситни честички и
стаклен прав кои што содржи тешки
метали (на пр. од рендгенски катодни
цевки)
отпадно стакло поинакво од она во
10 11 11
мил од полирање и мелење на стакло
што содржи тешки метали
мил од полирање и мелење на стакло
поинаков од оној во 10 11 13
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10 11 15* цврст отпад од обработка гасови што
содржи опасни супстанци
10 11 16 цврст отпад од обработка гасови
поинаков од оној во 10 11 15
10 11 17* мил и филтер погачи од обработка на
гасови што содржат опасни супстанци
10 11 18 мил и филтер погачи од обработка на
гасови поинакви од оние во 10 11 17
10 11 19* мил од третирање на лице место
отпадни води што содржи опасни
супстанци
10 11 20 мил од третирање на лице место
отпадни води поинаков од оној во 10 11 19
10 11 99 друг отпад
10 12
отпад од производство на керамички
стоки, цигли, плочки и градежни
производи
10 12 01 отпад од подготовка на смесите пред
термичка обработка
10 12 03 други честици и прав
10 12 05 мил и филтер погачи од обработка на
гасови
10 12 06 отфрлени калапи
10 12 08 отпад од производство на керамички
стоки, цигли, плочки и градежни
производи (по термичкиот процес)
10 12 09* цврст отпад од обработка на гасови
што содржи опасни супстанци
10 12 10 цврст отпад од обработка на гасови
поинаков од оној во 10 12 09
10 12 11* отпад од глазирање што содржи
тешки метали
10 12 12 отпад од глазирање поинаков од оној
во 10 12 11
10 12 13 мил од третирање на лице место
отпадни води
10 12 99 друг отпад
10 13
отпад од производство на цемент,
вар и гипс и предмети и производи
направени од нив
10 13 01 отпад од подготовка на смесите пред
термичка обработка
10 13 04 отпад од печење и гасење вар
10 13 06 честички и прав (освен 10 13 12 и 10
13 13 )
10 13 07 мил и филтер погачи од обработка на
гасови
10 13 09* отпад од производство на азбестцемент кои што содржи азбест
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10 13 10

отпад од производство на азбестцемент поинаков од оној во 10 13 09
10 13 11 отпад од производство на композитни
материјали врз база на цемент
поинаков од оние во 10 13 09 и 10 13 10
10 13 12* цврст отпад од обработка на гасови
што содржи опасни супстанци
10 13 13 цврст отпад од преработка на гасови
поинаков од оној во 10 13 12
10 13 14 отпад од бетон и мил од бетон
10 13 99 друг отпад
10 14
отпад од крематориуми
10 14 01* отпад од пречистување отпадни
гасови што содржи жива
11 ОТПАД ОД ХЕМИСКА ОБРАБОТКА НА ПОВРШИНИТЕ И ПРЕВЛЕКУВАЊЕ МЕТАЛИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ; ХИДРОМЕТАЛУРГИЈА НА ОБОЕНИ
МЕТАЛИ
11 01
отпад од хемиска обработка на
површините и превлекување
метали и други материјали (на пр.
галвански процеси, поцинкување,
декапирање, нагризување,
фосфатирање, обезмастување со
алкалии, анодизирање)
11 01 05* киселини за декапирање
11 01 06* киселини неспецифицирани поинаку
11 01 07* бази за декапирање
11 01 08* мил од фосфатирање
11 01 09* мил и филтер погачи што содржат
опасни супстанци
11 01 10 мил и филтер погачи поинакви од
оние во 11 01 09
11 01 11* воден отпад од плакнење што содржи
опасни супстанци
11 01 12 воден отпад од плакнење поинаков од
оној во 10 01 11
11 01 13* отпад од обезмастување што содржи
опасни супстанци
11 01 14 отпад од обезмастување поинаков од
оној во 11 01 13
11 01 15* отпадни течности и мил од мембрански
или од јоноизменувачки системи
што содржат опасни супстанци
11 01 16* заситени или искористени
јонозменувачки смоли
11 01 98* друг отпад што содржи опасни
супстанци
11 01 99 друг отпад
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11 02
11 02 02*
11 02 03
11 02 05*
11 02 06
11 02 07*
11 02 99
11 03
11 03 01*
11 03 02*
11 05
11 05 01
11 05 02
11 05 03*
11 05 04*
11 05 99

отпад од хидрометалургиски
процеси на обоени метали
мил од хидрометалургијата на цинк
(вклучувајќи јарозит, гетит)
отпад од производство на аноди за
процеси на електролиза во водени
раствори
отпад од хидрометалургиски процеси
на бакарот што содржи опасни супстанци
отпад од хидрометалургиски процеси
на бакар поинаков од оној во
11 02 05
друг отпад што содржи опасни
супстанци
друг отпад
мил и тврд отпад од процесите на
калење
отпад што содржи цијаниди
друг отпад
отпад од процеси на поцинкување
на топло
тврд цинк
цинков пепел
цврсти отпад од чистење гасови
искористен флукс (топител)
друг отпад

12 ОТПАД ОД ОБЛИКУВАЊЕ И ФИЗИЧКА И МЕХАНИЧКА ОБРАБОТКА НА
ПОВРШИНИТЕ НА МЕТАЛИ И ПЛАСТИКИ
12 01
отпад од обликување и физичка и
механичка обработка на
површините на метали и пластики
12 01 01 отпадоци од стругање и глодање на
необоени метали
12 01 02 прав и честички од необоени метали
12 01 03 отпадоци од стругање и глодање
обоени метали
12 01 04 прав и честички од обоени метали
12 01 05 честички и отсечоци од пластика
12 01 06* отпад од машински масла што
содржи халогени (освен емулзии и раствори)
12 01 07* отпад од машински масла што не
содржи халогени (освен емулзии и
раствори)
12 01 08* отпад од емулзии и раствори за
машинска обработка што содржи
халогени
12 01 09* отпад од емулзии и раствори за
машинска обработка што не
содржи халогени
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12 01 10* синтетски масла за машинска
обработка
12 01 12* употребени восоци и масти
12 01 13 отпад од заварување
12 01 14* машински мил што содржи опасни
супстанци
12 01 15 машински мил поинаков од оној во
12 01 14
12 01 16* отпадни материјали за пескарење што
содржат опасни супстанци
12 01 17 отпадни материјали за пескарење
поинакви од оние во 12 01 16
12 01 18* метален мил (струганици од брусење,
глодање, виткање) што содржи масла
12 01 19* машинско масло што лесно се
биоразградува
12 01 20* искористени делови и материјали за
брусење што содржат опасни супстанци
12 01 21 искористени делови и материјали за
брусење поинакви од оние во 12 01 20
12 01 99 друг отпад
12 03
отпад од процеси на обезмастивање
со вода или пареа (освен 11)
12 03 01* водени раствори за миење
12 03 02* отпад од обезмастување со пареа
13 ОТПАД ОД МАСЛА И ТЕЧНИ ГОРИВА
(освен од масла за јадење и од оние во групите
05, 12 и 19)
13 01
отпадни хидраулични масла
13 01 01* хидраулични масла што содржат
полихлорирани бифенили (ПХБ)
13 01 04* хлорирани емулзии
13 01 05* нехлорирани емулзии
13 01 09* минерални хлорирани хидраулични
масла
13 01 10* минерални нехлорирани хидраулични
масла
13 01 11* синтетски хидраулични масла
13 01 12* хидраулични масла што лесно се
биоразградуваат
13 01 13* други хидраулични масла
13 02
отпадни моторни и трансмисиони
масла и масла за подмачкување
13 02 04* минерални хлорирани моторни и
трансмисиони масла и масла за
подмачкување
13 02 05* минерални нехлорирани моторни и
трансмисиони масла и масла за
подмачкување
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13 02 06* синтетски моторни и трансмисиони
масла и масла за подмачкување
13 02 07* моторни и трансмисиони масла и
масла за подмачкување што лесно се
биоразградуваат
13 02 08* други моторни и трансмисиони масла
и масла за подмачкување
13 03
отпадни масла за изолација и за
пренос на топлина
13 03 01* масла за изолација или за пренос на
топлина што содржат ПХБ
13 03 06* хлорирани минерални масла за изолација
и за пренос на топлина поинакви од
оние во 13 03 01
13 03 07* нехлорирани минерални масла за
изолација и за пренос на топлина
13 03 08* синтетски масла за изолација и за
пренос на топлина
13 03 09* масла за изолација и за пренос на
топлина што лесно се биоразградуваат
13 03 10* други масла за изолација и за пренос
на топлина
13 04
бродски масла
13 04 01* масла од пловила по реки и езера
13 04 02* масла од пловила по одводни канали
13 04 03* масла од други пловила
13 05
отпад од одвојувачи масло/вода
13 05 01* цврст отпад од песочни комори и од
одвојувачот масло/вода
13 05 02* мил од одвојувачи масло/вода
13 05 03* мил од заштитни таложници
13 05 06* масло од одвојувачи масло/вода
13 05 07* замастена вода од одвојувачи
масло/вода
13 05 08* смеси од отпад од песочни комори и
одвојувачи масло/вода
13 07
отпад од течни горива
13 07 01* мазут и дизел гориво
13 07 02* бензин
13 07 03* други горива (вклучувајќи смеси)
13 08
отпадни масла неспецифицирани поинаку
13 08 01* мил или емулзии од отсолување
13 08 02* други емулзии
13 08 99* друг отпад
14 ОТПАДНИ ОРГАНСКИ РАСТВОРАЧИ, РАЗЛАДНИ СРЕДСТВА И РЕАКТИВНИ ГОРИВА (освен 07 и 08)
14 06
отпадни органски растворачи,
разладни средства и реактивни
горива во форма на пени/аеросоли
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14 06 01* хлорофлуоројаглероди, ХЦФЦ, ХФЦ
14 06 02* други халогенирани растворачи и
смеси на растворачи
14 06 03* други растворачи и смеси на
растворачи
14 06 04* мил и цврст отпад што содржат
халогенирани растворувачи
14 06 05* мил и цврст отпад што содржат други
растворачи
15 ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПИ ЗА БРИШЕЊЕ, МАТЕРИЈАЛИ ОД ФИЛТРИ И ЗАШТИТНА ОБЛЕКА ШТО НЕ Е СПЕЦИФИЦИРАН ПОИНАКУ
15 01
пакување (вклучувајќи го и
пакувањето издвоено од
комуналниот отпад)
15 01 01 пакување од хартија и картон
15 01 02 пакување од пластика
15 01 03 пакување од дрво
15 01 04 пакување од метал
15 01 05 пакување од композитни материјали
15 01 06 мешано пакување
15 01 07 пакување од стакло
15 01 09 пакување од текстил
15 01 10* пакување што содржи остатоци или е
загадено со опасни супстанци
15 01 11* метално пакување што содржи
опасни цврсти порозни матрици
(на пр. азбест), вклучувајќи празни
садови под притисок
15 02
апсорбенси, филтерски материјали,
платна за бришење и заштитна облека
15 02 02* апсорбенси, филтерски материјали
(вклучувајќи филтри за масла
неспецифицирани поинаку), платна
за бришење, заштитна облека
загадени со опасни супстанци
15 02 03 апсорбенси, филтерски материјали,
платна за бришење и заштитна
облека поинакви од оние во 15 02 02
16 ОТПАД ШТО НЕ Е ПОИНАКУ СПЕЦИФИЦИРАН
16 01
искористени возила од различни
видови транспорт (вклучувајќи и
подвижна механизација), отпад од
разглобување искористени возила
и од одржување на возила (освен
13, 14, 16 06 и 16 08)
16 01 03 искористени гуми од возила
16 01 04* искористени возила
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16 01 06
16 01 07*
16 01 08*
16 01 09*
16 01 10*
16 01 11*
16 01 12
16 01 13*
16 01 14*
16 01 15
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 01 21*
16 01 22
16 01 99
16 02
16 02 09*
16 02 10*
16 02 11*
16 02 12*
16 02 13*
16 02 14
16 02 15*
16 02 16
16 03
16 03 03*

искористени возила, што не содржат
течни ниту други опасни компоненти
филтри за масло
компоненти што содржат жива
компоненти што содржат ПХБ
експлозивни компоненти (на пр.
заштитни воздушни кеси)
облоги за кочници што содржат
азбест
облоги за кочници поинакви од оние
во 16 01 11
флуиди за системи за кочење
антифриз што содржи опасни
супстанци
антифриз поинаков од оној во 16 01 14
резервоари за втечнет гас
необоени метали
обоени метали
пластика
стакло
опасни компоненти поинакви од
оние во 16 01 07 до 16 01 11 и 16 01
13 и 16 01 14
компоненти неспецифицирани поинаку
друг отпад
отпад од електрична и електронска
опрема
трансформатори и кондензатори што
содржат ПХБ
отфрлена опрема што содржи или е
загадена со ПХБ поинаква од онаа во
16 02 09
отфрлена опрема што содржи
хлорофлуоројаглероди, ХЦФЦ, ХФЦ
отфрлена опрема што содржи
слободен азбест
отфрлена опрема што содржи опасни
компоненти поинакви од оние во
16 02 09 до 16 02 12
отфрлена опрема поинаква од онаа во
16 02 09 до 16 02 13
опасни компоненти извадени од
отфрлена опрема
компоненти извадени од отфрлена
опрема поинакви од оние во 16 02 15
серии производи што не ја
задоволуваат спецификацијата за
квалитет и неупотребени производи
неоргански отпад што содржи опасни
супстанци
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16 03 04
16 03 05*
16 03 06
16 04
16 04 01*
16 04 02*
16 04 03*
16 05
16 05 04*
16 05 05
16 05 06*

16 05 07*
16 05 08*
16 05 09
16 06
16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05
16 06 06*
16 07
16 07 08*
16 07 09*
16 07 99
16 08
16 08 01

неоргански отпад поинаков од оној
во 16 03 03
органски отпад што содржи опасни
супстанци
органски отпад поинаков од оној во
16 03 05
отпадни експлозиви
отпадна муниција
отпадни огнометни предмети и
производи
други отпадни експлозиви
гасови во садови под притисок и
отфрлени хемикалии
гасови во садови под притисок
(вклучувајќи и халони) што содржат
опасни супстанци
гасови во садови под притисок
поинакви од оние во 16 05 04
лабораториски хемикалии што се
состојат од опасни супстанци или се
со нив загадени, вклучувајќи и смеси
од лабораториски хемикалии
отфрлени неоргански хемикалии што
се состојат од опасни супстанци или
се загадени со нив
отфрлени органски хемикалии што се
состојат од опасни супстанци или се
загадени со нив
отфрлени хемикалии поинакви од
оние во 16 05 06, 16 05 07 и 16 05 08
батерии и акумулатори
оловни акумулатори
никел-кадмиумски батерии
батерии што содржат жива
алкални батерии (освен 16 06 03)
други батерии и акумулатори
одвоено собран електролит од
батерии и акумулатори
отпад од транспортни цистерни,
складишни резервоари и од миење
на буриња (освен 05 и 13)
отпад што содржи масло
отпад што содржи други опасни
супстанци
отпад неспецифициран на друг начин
потрошени катализатори
потрошени катализатори што
содржат злато, сребро, рениум,
родиум, паладиум, иридиум или
платина (освен 16 08 07)
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16 08 02* потрошени катализатори што
содржат опасни преодни метали или
опасни соединенија на преодни метали
16 08 03 потрошени катализатори што
содржат транзициони метали или
соединенија на транзициони метали
неспецифицирани на друг начин
16 08 04 потрошени катализатори за пиролиза
на флуиди (освен 16 08 07)
16 08 05* потрошени катализатори што
содржат фосфорна киселина
16 08 06* потрошени течности што се
користеле како катализатори
16 08 07* потрошени катализатори загадени со
опасни супстанци
16 09
оксидирачки супстанци
16 09 01* перманганати, на пр. калиум перманганат
16 09 02* хромати, на пр. калиум хромат,
калиум или натриум бихромат
16 09 03* пероксиди, на пр. водороден
пероксид
16 09 04* оксидирачки супстанци
неспецифицирани на друг начин
16 10
отпадни води што се обработуваат
вон местото на создавање
16 10 01* отпадни води што содржат опасни
супстанци
16 10 02 отпадни води неспомнати во 16 10 01
16 10 03* водени концентрати што содржат
опасни супстанци
16 10 04 водени концентрати неспомнати во
16 10 03
16 11
отпадни облоги и огноотпорни
материјали
16 11 01* јаглеродни облоги и огноотпорни
материјали од металургиски процеси
што содржат опасни супстанци
16 11 02 јаглеродни облоги и огноотпорни
материјали од металургиски процеси
неспомнати во 16 11 01
16 11 03* други јаглеродни облоги и
огноотпорни материјали од
металургиски процеси што содржат
опасни супстанци
16 11 04 други јаглеродни отпадни облоги и
огноотпорни материјали од
металургиски процеси неспомнати во
16 11 03
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16 11 05* отпадни облоги и огноотпорни
материјали од неметалургиски
процеси што содржат опасни супстанци
16 11 06 отпадни облоги и огноотпорни
материјали од неметалургиски
процеси неспомнати во 16 11 05
17 ШУТ ОД ГРАДЕЊЕ И РУШЕЊЕ (ВКЛУЧУВАЈЌИ ИСКОПАНА ПОЧВА ОД
ЗАГАДЕНИ ПОДРАЧЈА)
17 01
бетон, цигли, керамиди и керамика
17 01 01 бетон
17 01 02 цигли
17 01 03 керамиди и керамика
17 01 06* смеси или посебни фракции од бетон,
цигли, керамиди и керамики што
содржат опасни супстанци
17 01 07 смеси или посебни фракции од бетон,
цигли, керамиди и керамики
поинакви од оние во 17 01 06
17 02
дрво, стакло и пластика
17 02 01 дрво
17 02 02 стакло
17 02 03 пластика
17 02 04* стакло, пластика и дрво што содржат
или се загадени со опасни супстанци
17 03
битуминозни смеси, јагленов
катран и производи со катран
17 03 01* битуминозни смеси што содржат
катран
17 03 02 битуминозни смеси неспомнати во
17 03 01
17 03 03* катран и производи што содржат
катран
17 04
метали (вклучувајки ги и нивните
легури)
17 04 01 бакар, бронза, месинг
17 04 02 алуминиум
17 04 03 олово
17 04 04 цинк
17 04 05 железо и челик
17 04 06 калај
17 04 07 мешани метали
17 04 09* метален отпад загаден со опасни
супстанци
17 04 10* кабли што содржат масла, јагленов
катран и други опасни супстанци
17 04 11 кабли неспомнати во 17 04 10
17 05
земја (вклучувајќи и ископана
земја од загадени локации), камења
и ископана земја
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17 05 03* земја и камења што содржат опасни
супстанци
17 05 04 земја и камења неспомнати во
17 05 03
17 05 05* ископана земја што содржи опасни
супстанци
17 05 06 ископана земја неспомната во
17 05 05
17 05 07* ископан чакал од реки што содржи
опасни супстанци
17 05 08 ископан чакал од реки неспомнат во
17 05 07
17 06
изолациони материјали и градежни
материјали што содржат азбест
17 06 01* изолациони материјали што содржат
азбест
17 06 03* други изолациони материјали што се
состојат или содржат опасни супстанци
17 06 04 изолациони материјали неспомнати
под 17 06 01 и 17 06 03
17 06 05* градежни материјали што содржат
азбест
17 08
градежни материјали на база на гипс
17 08 01* градежни материјали на база на гипс
загадени со опасни супстанци
17 08 02 градежни материјали на база на гипс
неспомнати во 17 08 01
17 09
други отпад од градење и рушење
(шут)
17 09 01* отпад од градење и рушење што
содржи жива
17 09 02* отпад од градење и рушење загадени
со ПХБ (на пример заптивни маси
што содржат ПХБ, подни облоги на
база на смоли што содржат ПХБ,
заптивни делови за глазирање што
содржат ПХБ, кондензатори што
содржат ПХБ)
17 09 03* друг шут (вклучувајќи и мешани
отпад) што содржи опасни супстанци
17 09 04 мешани материјали од градење и
рушење неспомнати во 17 09 02 и
17 09 03
18 ОТПАД ШТО СЕ СОЗДАВА ПРИ ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО
И ЖИВОТНИТЕ И/ИЛИ СРОДНИ ИСТРАЖУВАЊА (освен отпад од кујните и рестораните кој не произлегува од непосредната здравствена заштита)
18 01
отпад од нега на новороденчиња,
дијагностицирање, лечење или
спречување на болести кај луѓето
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18 01 01
18 01 02
18 01 03*
18 01 04

18 01 06*
18 01 07
18 01 08*
18 01 09
18 01 10*
18 02

18 02 01
18 02 02*
18 02 03
18 02 05*
18 02 06
18 02 07*
18 02 08

остри предмети (освен 18 01 03)
делови од човечко тело и органи
вклучувајќи вреќички и шишиња со
крв (освен 18 01 03)
отпад чие собирање и отстранување е
предмет на специјални барања
поради заштита од инфекции
отпад чие собирање и отстранување
не е предмет на специјални барања за
заштита од инфекции (на пр. облека,
завои од гипс, облека за еднократна
употреба, платно, пелени итн)
хемикалии направени од опасни
супстанци или што содржат опасни
супстанци
хемикалии неспомнати во 18 01 06
цитотоксични лекови и цитостатици
лекови неспомнати во 18 01 08
отпад од амалгам од стоматолошка
заштита
отпад од истражувања,
дијагностицирања, лечење или
спречување на болести вклучувајќи
и животни
остри предмети (освен 18 02 02)
отпад чие собирање и отстранување е
предмет на специјални барања
поради заштита од инфекции
отпад чие собирање и отстранување
не е предмет на специјални барања за
заштита од инфекции
хемикалии што се опасни супстанци
или што содржат опасни супстанци
хемикалии неспомнати во 18 02 05
цитотоксични лекови и цитостатици
лекови неспомнати во 18 02 07

19 ОТПАД ОД ПОСТРОЈКИТЕ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДОТ, ПОСТРОЈКИТЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ОТПАДНА ВОДА НАДВОР ОД МЕСТОТО НА
СОЗДАВАЊЕ И ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ВОДА ЗА ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА
19 01
отпад од горење или пиролиза
на отпад
19 01 02 железни материјали отстранети од
остаточната пепел
19 01 05* филтер погача од обработка на гасови
19 01 06* отпадни води од чистење гасови и
други отпадни води
19 01 07* цврсти отпад од обработка на гасови
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19 01 10* истрошен активен јаглен од
обработка на отпадни гасови
19 01 11* остаточна пепел и згура што содржат
опасни супстанци
19 01 12 остаточна пепел и згура неспомнати
во 19 01 11
19 01 13* летечка пепел што содржи опасни
супстанци
19 01 14 летечка пепел неспомната во 19 01 13
19 01 15* прашина од котлите што содржи
опасни супстанци
19 01 16 прашина од котлите неспомната во
19 01 15
19 01 17* отпад од пиролиза што содржи
опасни супстанци
19 01 18 отпад од пиролиза неспомнат во 19 01 17
19 01 19 песоци од флуидизирани слоеви
19 01 99 друг отпад
19 02
отпад од физичко/хемиска обработка
(вклучувајќи и редукција на
Цр(ВИ), оксидирање на цијаниди и
неутрализација) на отпадот
19 02 03 претходно измешан отпад само од
неопасни отпад
19 02 04* претходно измешан отпад што
содржи барем еден опасен отпад
19 02 05* мил од физичко/хемиска обработка
на отпад што содржи опасни супстанци
19 02 06 мил од физичко/хемиска обработка
на отпад неспомнат во 19 02 05
19 02 07* масла и концентрати од сепарација
19 02 08* течен согорлив отпад што содржи
опасни супстанци
19 02 09* цврст согорлив отпад што содржи
опасни супстанци
19 02 10 согорлив отпад неспомнат во
19 02 08 и 19 02 09
19 02 11* друг отпад што содржи опасни
супстанци
19 02 99 друг отпад
19 03
стабилизирани/стврднати отпад
19 03 04* отпад означен како опасен, делумно
стабилизиран
19 03 05 стабилизиран отпад поинаков од оној
во 19 03 04
19 03 06* отпад означен како опасен, стврднат
19 03 07 стврднат отпад поинаков од оној во
19 03 06
19 04
витрифициран отпад и отпад од
витрифицирање
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19 04 01 витрифициран отпад
19 04 02* летечка пепел и друг отпад од
обработка на излезни гасови
19 04 03* невитрифицирана цврста фаза
19 04 04 отпадни води од темперирање на
витрифициран отпад
19 05
отпад од аеробна обработка на
цврст отпад
19 05 01 некомпостирана фракција од
комунален и сличен отпад
19 05 02 некомпостирана фракција од
животински и растителен отпад
19 05 03 компост што не ги задоволува
спецификациите за квалитет
19 05 99 друг отпад
19 06
отпад од анеробна обработка на
отпад
19 06 03 течност од анаеробна преработка на
комунален отпад
19 06 04 остаток од дигестија при анаеробна
преработка на комунален отпад
19 06 05 течност од анаеробна преработка на
животински и растителен отпад
19 06 06 остаток од дигестија при анаеробна
преработка на животински
и растителен отпад
19 06 99 друг отпад
19 07
исцедок од депонии
19 07 02* исцедок од депонии што содржи
опасни супстанци
19 07 03 исцедок од депонии поинаков од оној
во 19 07 02
19 08
отпад од станици за пречистување
отпадни води што не се поинаку
специфицирани
19 08 01 остатоци од ситата и греблата
19 08 02 отпад од пескофаќач
19 08 05 мил од преработка на комунални
отпадни води
19 08 06* заситени или потрошени
јоноизменувачки смоли
19 08 07* раствори и мил од регенерација
на јонски изменувачи
19 08 08* отпад од мембрански системи што
содржи тешки метали
19 08 09 смеси од мазива и масла од
разделување на масло од вода што
содржат само масла и масти за јадење
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19 08 10* смеси од мазива и масла од
разделување на масло од вода
неспомнати во 19 08 09
19 08 11* мил што содржи опасни супстанци од
биолошка обработка на индустриски
отпадни води
19 08 12 мил од биолошка обработка на
индустриски отпадни води неспомнат
во 19 08 11
19 08 13* мил од други обработки на индустриски
отпадни води што содржи опасни
супстанци
19 08 14 мил од други обработки на индустриски
отпадни води неспомнати во
19 08 13
19 08 99 друг отпад
19 09
отпад од подготовка на вода
наменета за пиење или вода за
индустриска употреба
19 09 01 цврст отпад од примарна филтрација
и од сита
19 09 02 мил од бистрење на вода
19 09 03 мил од декарбонизација
19 09 04 употребен активен јаглен
19 09 05 заситени или неупотребливи
јоноизменувачки смоли
19 09 06 раствори или мил од регенерација на
јонски изменувачи
19 09 99 друг отпад
19 10
отпад од дробење отпад што
содржат метали
19 10 01 отпад од железо и челик
19 10 02 отпад од обоени метали
19 10 03* волуминозни лесни фракции и прав
што содржат опасни супстанци
19 10 04 волуминозни лесни фракции и прав
што содржат опасни супстанци
неспомнати во 19 10 03
19 10 05* други фракции што содржат опасни
супстанци
19 10 06 други фракции неспоменати
во 19 10 05
19 11
отпад од регенерација на масла
19 11 01* употребени глини за филтрирање
19 11 02* кисели катрани
19 11 03* отпадни води
19 11 04* отпад од чистење горива со бази
19 11 05* мил од сопствена обработка на
отпадни води кој содржи опасни
супстанци
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19 11 06
19 11 07*
19 11 99
19 12

19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 06*
19 12 07
19 12 08
19 12 09
19 12 10
19 12 11*
19 12 12
19 13
19 13 01*
19 13 02
19 13 03*
19 13 04
19 13 05*
19 13 06
19 13 07*
19 13 08

мил од обработка во самиот погон на
отпадни води што содржи опасни
супстанци неспоменат во 19 11 05
отпад од прочистување на излезни
гасови
друг отпад
отпад од механичка обработка на
отпад (на пример сортирање,
дробење, компактирање,
пелетизирање) неспецифициран на
друг начин
хартија и картон
необоени метали
обоени метали
пластика и гума
стакло
дрво што содржи опасни супстанци
дрво неспоменато во 19 12 06
текстил
минерали ( на пример песок, камења)
Запалив отпад (смеса на горива)
друг отпад (вклучувајќи смеси на
материјали) од механичка обработка
на отпад што содржи опасни супстанци
друг отпад (вклучувајќи смеси на
материјали) од механичка обработка
на отпад неспомнат под 10 12 11
отпад од ремедијација на почви и
подземни води
цврст отпад од ремедијација на почви
што содржи опасни супстанци
цврст отпад од ремедијација на почви неспомнат во 19 13 01
мил од ремедијација на почви што
содржи опасни супстанци
мил од ремедијација на почви што
содржи опасни супстанци неспомнат
во 19 13 03
мил од ремедијација на подземни
води што содржи опасни супстанци
мил од ремедијација на подземни
води што содржи опасни супстанци
неспоменати во 19 13 05
отпадни води и нивни концентрати
од ремедијација на подземни води
што содржат опасни супстанци
отпадни води и нивни концентрати
од ремедијација на подземни води
неспомнати во 19 13 07
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20 КОМУНАЛЕН ОТПАД (ОТПАД ОД ДОМАЌИНСТВА И СЛИЧЕН ОТПАД
ОД КОМЕРЦИЈАЛНА, ИНДУСТРИСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЈНОСТ)
ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ ФРАКЦИИТЕ СЕЛЕКТИРАН ОТПАД
20 01
одвоено собрани фракции
(освен 15 01)
20 01 01 хартија и картон
20 01 02 стакло
20 01 08 биоразградлив отпад од кујни и
кантини
20 01 10 облека
20 01 11 текстил
20 01 13* растворачи
20 01 14* киселини
20 01 15* бази
20 01 17* фотохемикалии
20 01 19* пестициди
20 01 21* флуоресцентни ламби и друг отпад
што содржи жива
20 01 23* отфрлена опрема што содржи
хлорофлуорокарбонати
20 01 25 масло и маст за јадење
20 01 26* масло и масти неспомнати во
20 01 25
20 01 27* бои, мастила, лепила и смоли што
содржат опасни супстанци
20 01 28 бои, мастила, лепила и смоли
неспомнати во 20 01 27
20 01 29* детергенти што содржат опасни
супстанци
20 01 30 детергенти неспомнати во 20 01 29
20 01 31* цитотоксични и цитостатски лекови
20 01 32 лекови неспомнати во 20 01 31
20 01 33* батерии и акумулатори од 16 06 01,
16 06 02 и 16 06 03 и несортирани
батерии и акумулатори што ги
содржат тие батерии
20 01 34 батерии и акумулатори неспомнати
во 20 01 33
20 01 35* отфрлена електрична и електронска
опрема неспомната во 20 01 21 и
20 01 23 што содржи опасни компоненти
20 01 36 отфлена електрична и електронска
опрема неспомната во 20 01 21,
20 01 23 и 20 01 35
20 01 37* дрво што содржи опасни супстанци
20 01 38 дрво неспомнато во 20 01 37
20 01 39 пластика
20 01 40 метали
20 01 41 отпад од чистење на оџаци
20 01 99 други фракции
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20 02

градинарски отпад и отпад од
паркови (вклучувајќи и отпад од
гробишта)
20 02 01 биоразградлив отпад
20 02 02 земја и камења
20 02 03 друг отпад што не е биоразградлив
20 03
друг комунален отпад
20 03 01 измешан комунален отпад
20 03 02 отпад од пазари
20 03 03 остатоци од чистење на улици
20 03 04 мил од септички јами
20 03 06 отпад од чистење на канализација
20 03 07 габаритен отпад
20 03 99 друг комунален отпад
5. Листатата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник
на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01.2006 година.
Бр. 07- 4622/1
19 октомври 2005 година
Скопје

Министер,
д-р Зоран Шапуриќ, с. р.
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