
ОБРАЗАЦ 1 

Назив органа

Број

Датум

На основу члана 8б став 4. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 
14/16 и 95/18  – др. закон), издаје се

ПОТВРДА 
О УПИСУ У РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА

Назив правног лица или предузетника (власник и/или други држалац нуспроизвода):

Порески идентификациони број (ПИБ): 

Матични број правног лица или предузетника: 

Седиште/адреса:

Датум уписа:

Број нуспроизвода: НУС -

Назив нуспроизвода:

Намена нуспроизвода:

Произвођач нуспроизвода:

Адреса производње:

Период важења регистрације:
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