
ОБРАЗАЦ 

ИЗВЕШТАЈ О НУСПРОИЗВОДУ1

ГОДИНА 
ПЕРИОД2

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ / ПРОИЗВОЂАЧУ НУСПРОИЗВОДА
Назив правног лица или предузетника
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број предузећа
Пун назив предузећа
Адреса Општина

Место
Шифра места
Поштански број
Улица и број
Телефон
Телефакс
E mail

Шифра претежне делатности

ПОДАЦИ О НУСПРОИЗВОДУ
Назив нуспроизвода 
Број нуспроизвода НУС  – 
Количина нуспроизвода која је уписана у Регистар  
нуспроизвода генерисана у току године (t)
Укупна количина нуспроизвода преузета у току године (t)
Укупна количина отпада (производни остатак)  
који није уписан у Регистар нуспроизвода генерисана у 
току године (t) *
Индексни број отпада који није уписан у Регистар  
нуспроизвода

ПОДАЦИ О ПРЕУЗЕТИМ КОЛИЧИНАМА НУСПРОИЗВОДА

Ред.  
број

Назив правног лица или пре-
дузетника / корисника који је 

преузео нуспроизвод

ПИБ правног  
лица или  

предузетника

Преузета  
количина

(t)

Датум  
преузимања

УКУПНО 31. децембар 
2020__.

ПОДАЦИ О ЗАЛИХАМА (t)
Количине залиха на дан 1. јануар
Количине залиха на дан 31. децембар

Датум: Потпис одговорног лица

 – – – – – – – –

1 За сваки нуспроизвод који је уписан у Регистар нуспроизвода попуњава се посебан образац
2     За нуспроизвод чија производња није започета 1. јануара
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