
ОБРАЗАЦ 4

РЕГИСТАР ОТПАДА КОЈИ ЈЕ ПРЕСТАО ДА БУДЕ ОТПАД

БРОЈ ДОСИЈЕА ПСО -
ДАТУМ УПИСА 

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ/ПРЕДУЗЕТНИКУ  – ОПЕРАТЕРУ
Назив правног лица или предузетника
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број предузећа
Адреса Општина

Место

Поштански број
Улица и број
Телефон
Факс
E mail

Шифра претежне делатности

ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ПРЕДУЗЕЋУ
Име и презиме
Функција
Телефон
E mail

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ
Име и презиме
Функција
Телефон
E mail

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ, ОДНОСНО ПОСТРОЈЕЊУ ГДЕ 
СЕ ВРШИ ТРЕТМАН (ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ/РЕЦИКЛАЖА ОТПАДА)
Назив организационе јединице
Адреса Општина

Место

Поштански број
Улица и број
Телефон
E mail

Шифра претежне делатности



ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Име и презиме
Функција
Телефон
E mail

ПОДАЦИ О КВАЛИФИКОВАНОМ ОСОБЉУ
Број обучених лица 
Подаци о обученим лицима 
ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Назив органа који је издао дозволу
Број и датум издавања дозволе

ПОДАЦИ О ОТПАДУ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ОТПАДА КОЈИ ЈЕ 
ПРЕСТАО ДА БУДЕ ОТПАД
Врста отпада
Индексни број отпада 
Планирана годишња количина отпада 
за третман
Врсте материје или предмета који 
настаје третманом отпада
Назив материје или предмета који 
настаје третманом отпада
Намена материје или предмета који 
настаје третманом отпада 
Опис и приложени докази о испуњавању прописаних услова, техничких захтева и 
критеријума:
1) Mатеријa или предмет се уобичајено 
користе у посебне сврхе

Опис:
Приложена документација:

2) За материју или предмет постоји 
тржиште, односно потражња

Опис:
Приложена документација:

3) Материја или предмет испуњавају 
техничке захтеве за посебне намене и 
услове прописане законом и стандарди-
ма који се примењују на те производе

Опис:

Приложена документација:

4) Коришћење материје или предмета 
неће довести до штетних последица по 
животну средину или здравље људи

Опис:

Приложена документација:

Изјава о усаглашености
Назив и подаци о постројењу у коме 
настаје отпад коме се додељује преста-
нак статуса отпада, контакт, одговорно 
лице, квалификовано особље, дозвола 
за управљање отпадом и др.);

ЕВИДЕНЦИЈА О ПРОМЕНИ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ИЗВРШЕН 
УПИС
Подносилац обавештења
Датум
Опис промене

Напомене:

Овлашћено лице
(име и презиме)

______________________________ 
Потпис
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