
ОБРАЗАЦ 3

РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА

Досије број: __________________________

БРОЈ НУСПРОИЗВОДА НУС -
ДАТУМ УПИСА

ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ НУСПРОИЗВОДА 
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 ПРАВНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
Телефон
E mail

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

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ У КОЈОЈ ЈЕ НУСПРОИЗВОД 
НАСТАО
Назив организационе јединице
Адреса Општина

Место

Поштански број
Улица и број
Телефон
Факс
E mail

Шифра претежне делатности



Напомене:

Овлашћено лице
(име и презиме)

______________________________
Потпис

ПОТВРДА О УПИСУ У РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА
Назив органа који је издао потврду
Број потврде
Датум издавања потврде

ПЕРИОД ВАЖЕЊА РЕГИСТРАЦИЈЕ:

ЕВИДЕНЦИЈА О ПРОМЕНИ ПОДАТАКА
Подносилац обавештења
Датум
Опис промене

ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Име и презиме
Функција
Телефон
E mail
ПОДАЦИ О НУСПРОИЗВОДУ
Назив нуспроизвода
Кратак опис нуспроизвода
Производни/технолошки процес у 
оквиру ког настаје нуспроизвод
Намена нуспроизвода
Опис и приложени докази о испуњавању прописаних критеријума за нуспроизвод:

1) Даље коришћење нуспроизвода је 
извесно

Опис: 

Приложена документација:

2) Нуспроизвод се може употребити 
директно без додатне обраде, осим уо-
бичајеним индустријским поступцима 
који не укључују поступке одвајања 
нежељених или опасних састојака

Опис:

Приложена документација:

3) Нуспроизвод је настао као саставни 
део процеса производње

Опис:

Приложена документација:

4) Даља употреба нуспроизвода је 
дозвољена, односно није забрањена, 
нуспроизвод испуњава све релевантне 
захтеве у погледу производа, заштите 
животне средине и здравља људи за 
ту конкретну употребу и неће довести 
до штетних последица по животну 
средину или здравље људи

Опис:

Приложена документација:
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