
Образац бр. 1 

Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних  
хемикалија 

Број: ________________________________________   Датум: _______________________

Назив:  

  

  Порески 
идентификациони 
број (ПИБ): 

  

          

Адреса:  

  

  Одговорно лице/
саветник за 
хемикалије: 

  

          

Телефон:  

  

  Датум и број 
претходно 
издате дозволе 
за обављање 
делатности 
промета нарочито 
опасних 
хемикалија:

  

        

е-mail:      
          

Делатност промета обавља као: 
  
а) произвођач б) увозник в) даљи корисник г) дистрибутер 
Сврха за коју се дозвола тражи:  
Прилог садржи: 

  

  

1)  Опис предузетих превентивних мера за безбедно чување и 
складиштење; 

2) Доказ о обезбеђеном складишту; 
3)  Доказ о уплаћеној такси за издавање дозволе за обављање 

делатности промета нарочито опасних хемикалија 

Списак нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева намерава да стави у промет 

Подаци о нарочито опасној хемикалији класификованој у складу са прописима којима се уређује класификација, 
паковање, обележавање и оглашавање хемикалије и одређеног производа: 
- за супстанце: 

Редни 
број 

Хемијски назив 
супстанце* 

Идентификациони број 
(Индекс број ако је супстанца наведена 

у пропису којим се утврђује Списак 
класификованих супстанци, као и EC 

број или CAS број)* 

Подаци о класификацији 
(класа опасности, категорија 

опасности и ознака за 
обавештење о опасности - Н 

ознака)** 

*-  Хемијски назив супстанце јесте хемијски назив из Правилника о Списку класификованих супстанци (“Службени 
гласник РС”, број 48/14) или хемијски назив према EINECS, ELINCS, IUPAC или ISO номенклатури, ако супстанца 
није наведена у Правилнику о Списку класификованих супстанци; 

**-  наводе се само класе опасности, категорије опасности и Н 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. 



- за смене: 

Редни 
број Трговачко име или ознака за смешу 

Подаци о класификацији (класа опасности,  
категорија опасности и ознака за обавештење  

о опасности - Н ознака)* 
      

      

*-  Наводе се само класе опасности, категорије опасности и Н 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. 

  
    Подносилац захтева 
  (М.П.) _______________________ 
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