РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове
Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и
заштите животне средине
Група за заштиту животне средине

ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД СТАЦИОНИРАНИХ ИЗВОРА ЗГАЂЕЊА
На основу члана 56. став. 1 Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“
број 36/09 и 10/13), подносим захтев за издавање дозволе за рад
новоизграђеног/реконструисаног стационарног извора загађивања.
1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
Подаци о оператеру (правно лице/предузетник који управља извором)
Назив правног лица/
предузетника који
управља извором
Адреса
Место
Улица и број
Телефон
Лице за контакт
Регистрација привредног субјекта
Регистарски број:
Делатност (назив):
Фотокопија уписа у регистар
ПОДАЦИ О ИЗВОРУ ЗАГАЂИВАЊА-ОБЈЕКТУ
Назив извора/објекта
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Адреса извора/објекта
___________________________________________________________________
Локација (катастар. парцела) извора/објекта
___________________________________________________________________

Дозволе (БРОЈ АКТА И ДАТУМ ИЗДАВАЊА)
Употребна дозвола
Техничка документација

Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављених у складу
са посебним законима
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. СПЕЦИФИЧНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ИЗВОРУ ЗАГАЂИВАЊА-ОБЈЕКТУ
Површина м2
Опис активности које могу произвести емисије и загађење у току процеса рада

Подаци о коришћеним горивима
Назив горива
Тип горива
Потрошња горива дневна/месечна

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ваздуха
Опис планираних техничко-технолошких и других мера заштите ваздуха од загађивања
које ће се предузети током рада

МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ
Резултати извршених мерења емисије и/или нивоа загађујућих материја извршених од
стране овлашћеног правног лица у току пробног рада

НАПОМЕНА:
I Зависно од конкретне ситуације надлежни орган може наложити прибављање и
друге неопходне документације
II У случају да НИСУ обављена мерења у току ПРОБНОГ РАДА подноси се захтев за
ПРИВРЕМЕНО ОДОБРЕЊЕ и прилаже сва документација изузев резултата мерења
емисије
______________ године

Потпис оператера
____________________

Уз захтев достављам:
РБ Документа

Форма документа

Планиране техничко – технолошке и друге мере
заштите ваздуха од загађивања

оригинал

Резултат и извршених мерења емисије и/или нивоа
загађујућих материја

оригинал

3.

Главни пројекат вентилације

оригинал

4.

Изјава извођача радова да су термомашински радови
на инсталацији вентилације урађени према пројектнооригинал
техничкој документацији (број, датум, потпис
извођача радова, печат надзорног лица - пројектанта)
Доказ о уплати таксе (извод из банке или уплатница
оригинал

1

2.

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.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У
ПОЉИМА ИСПОД
РБ Подаци из документа

1.
2.
3.

Сагласан сам да
податке прибави
орган

Достављам сам

Употребна дозвола или техничка
документација за тај извор загађивања
Информација о локацији, од Органа
надлежног за урбанизам, градске управе
Решење о регистрацији привредног субјекта
од Агенције за привредне регистре (за
делатност за коју се тражи дозвола за рад)

Напомене:
Градска управа је дужна да реши предмет најкасније у року од 30 дана од покретања
поступка, тј. од дана подношења уредног захтева.

Таксе/накнаде:
Републичкa административнa таксa у износу од 320,00 динара, за захтев (Tарифни број
1.) и за издавање Решења у износу од 550,00 дин. (Tарифни број 9.) Тарифе
републичких административних такси и накнада се уплаћује на текући рачун број 840742221843-57, корисник Буџет Републике Србије, позив на број 97 16-092, сврха
дознаке „републичка административна такса“.
Напомена: Републичке и градске административне таксе могу се платити на POS
терминалу-Шалтер 5

У________________________________,
____________________________ године

Оператер
Адреса
Контакт телефон
Потпис овлашћеног лица

