ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
- Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове Ш А Б А Ц
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија
Напомена:
Документ под тачком 5. и 7., у име подносиоца захтева, у складу са одредбама
Закона о општем управном поступку, прибавља Градска управа града Шапца без накнаде,
а уколико подносилац захтева сам прибавља наведене документе, сноси трошкове
прибављања истих.
Потписом на овом захтеву, подносилац изјављује да је сагласан да напред наведени
орган користи његове личне податке, као и да у његово име прибави потребне податке
од других органа, искључиво у сврху реализације захтева.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
______________________________________
име и презиме/ односно назив фирме
______________________________________
место становања/ односно седиште
_____________________________________
улица и број
ЈМБГ: _______________________
ПИБ:________________________
МАТИЧНИ БРОЈ:_____________________

Датум: _____________________
Име: _____________________
Јединствени матични број грађана (ЈМБГ): _____________________
Адреса: _____________________
Датум и број претходно издате дозволе : _____________________
Телефон:
_____________________
e-mail: _____________________
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Подаци о идентификацији нарочито опасне хемикалије
1. Подаци о нарочито опасној хемикалији класификованој у складу са Правилником о
класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа
(„Службени гласник РС”, бр. 59/10 и 25/11):
- за супстанце:
Редни
број

Хемијски назив
супстанце ∗

Идентификацион
и број
(Индексброј ако
је супстанца у
СКС∗∗односно
EC број или CAS
број)∗

Подаци о
класификацији
(класа
опасности, знак
опасности и
ознака ризика R)∗∗∗

Количина

∗ - Хемијски назив супстанце јесте хемијски назив из Списка класификованих супстанци или хемијски назив према EINECS,
ELINCS, IUPAC или ISO номенклатури, ако супстанца није у Списку класификованих супстанци;
∗∗ - СКС јесте Списак класификованих супстанци („Службени гласник РС#, број 82/10);
∗∗∗ - наводе се само класе опасности, знаци опасности и ознаке ризика на основу којих је хемикалија идентификована као
нарочито опасна хемикалија.
Подаци који се наводе у табели дати су у безбедносном листу, као и на етикети нарочито опасне хемикалије (осим класе
опасности)

- за смеше:
Редни број Трговачко име или друга ознака
којом се смеша идентификује

Подаци о
класификацији
(класа опасности,
знак опасности и
ознака ризика - R)∗

Количина

∗ - Наводе се само класе опасности, знаци опасности и ознаке ризика на основу којих је хемикалија идентификована као
нарочито опасна хемикалија.
Подаци који се наводе у табели дати су у безбедносном листу, као и на етикети нарочито опасне хемикалије (осим класе
опасности).
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2. Подаци о нарочито опасној хемикалији класификованој у складу са Правилником о
класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у
складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН
(„Службени гласник РС”, бр. 64/10 и 26/11)
- за супстанце:

Редни
број

Хемијски назив
супстанце ∗

Идентификацион
и број
(Индексброј ако
је супстанца у
СКС∗∗односно
EC број или CAS
број)∗

Подаци о
класификацији
(класа
опасности,
категорија
опасности и
обавештење о
опасности – H
ознака)∗

Количина

∗ - Хемијски назив супстанце јесте хемијски назив из Списка класификованих супстанци или хемијски назив према EINECS,
ELINCS, IUPAC или ISO номенклатури, ако супстанца није у Списку класификованих супстанци;
∗∗ - Наводе се само класе опасности, категорије опасности и H ознаке на основу којих је хемикалија идентификована као
нарочито опасна хемикалија.
Подаци који се наводе у табели налазе се у безбедносном листу, као и на етикети нарочито опасне хемикалије (осим класе и
категорије опасности).

- за смеше:

Редни број Трговачко име или ознака за
смешу

Подаци о
класификацији
(класа опасности,
знак опасности и
ознака ризика – Н
ознака)∗

Количина

∗ Наводе се само класе опасности, категорије опасности и H ознаке на основу којих је хемикалија идентификована као
нарочито опасна хемикалија.
Подаци који се наводе у табели дати су у безбедносном листу, као и на етикети нарочито опасне хемикалије (осим класе и
категорије опасности).
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Сврха за коју се дозвола тражи:
У прилогу је достављено:

1)
Образложење
начина
чувања
и
коришћења нарочито
опасне хемикалије;
2) Безбедносни лист;
3) Изјава о обезбеђеном простору за чување
нарочито опасне
хемикалије;
4) Изјава-образложење зашто се не могу
користити друге
алтернативне хемикалије;
5) Доказ да није осуђиван на безусловну
казну затвора у
трајању дужем од 6 месеци;
6) Доказ о уплаћеној накнади за издавање
дозволе за
коришћење нарочито опасних хемикалија

Подносилац захтева

(М.П.)

_________________

Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија садржи:
1) опште податке о подносиоцу захтева:
− име;
− адресу, број телефона и е-маил;
− ЈМБГ;
2) датум и број претходно издате дозволе, ако је дозвола раније издата;
3) податке о идентификацији нарочито опасне хемикалије;
− за супстанце: трговачки и хемијски назив, ЦАС и ЕЦ број супстанце и знак опасности,
− ознаку ризика/обавештење о опасности;
− за смеше: трговачки назив са оригиналног паковања као и хемијски назив, састав
смеше са
− номиналним концентрацијама супстанци које доприносе опасности смеше и ЦАС и
ЕЦ број
− супстанце која доприноси опасности смеше;
4) сврху за коју се дозвола тражи.
− Уз захтев из става 1. овог члана доставља се:
− 1) образложење начина чувања и коришћења нарочито опасне хемикалије;
− 2) безбедносни лист нарочито опасне хемикалије коју намерава да користи;
− 3) изјава да је обезбеђен простор за чување нарочито опасне хемикалије;
− 4) изјава у којој се образлаже зашто се за планиране начине и сврху коришћења
не могу користити друге алтернативне хемикалије;
5) доказ да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6 месеци
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6) доказ о уплаћеној накнади за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних
хемикалија.
− СВРХА ДОЗНАКЕ: Административна такса по решењу од 500,00.-дин.
жиро рачун бр. 840-742221843-57
ПРИМАЛАЦ: Административна такса
ПОЗИВ НА БРОЈ: у кућицу уписати 97, а затим 92-099
7) Изјаву у вези начина увида (лично или преко органа), прибављања и обраде личних
података о чињеницама о којима се води службена евиденција који су неопходни у
поступку одлучивања - изјаву попуњава подсносилац захтева
Уредно попуњен захтев, са прилозима, предати на Јединствени шалтер Градске
управе града Шапца у Шапцу, у ул.Господар Јевремова бр.6.

Страна 5 од 5

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не
поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће
се сматрати неуредним.
Поступак покрећем код Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове
Градске управе града Шапца, ради издавања решења о дозволи коришћења нарочито опасних
хемикалија , и тим поводом дајем следећу

ИЗЈАВУ
I Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и
обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су
неопходни у поступку одлучивања. 1
..........................................
(место)
..........................................
(датум)

................................................
(потпис даваоца изјаве)

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем
да ћу сам/а за потребе поступка прибавити: 2
а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су
неопходни за одлучивање.
б) следеће податке:3

− .............................................................................................................................................
−

.............................................................................................................................................

−

.............................................................................................................................................

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа
не поднесем у року од петнаест дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати
неуредним.
..........................................
(место)
..........................................
(датум)

................................................
(потпис даваоца изјаве)

1 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 – др. закон,
68/12 – одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања
послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране
земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе,
заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог
пристанка лица.

2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила
3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о
чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.

