
Део 2б. Образац дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија коју издаје 

дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник издаје надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 

Број: 

Датум:  

На основу члана 67. став 2. Закона о хемикалијама ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12) и 

члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник 

РС", број 30/10), решавајући по захтеву _______________ (навести назив подносиоца захтева) из 

_______________, ул _______________, ______________________________ (навести надлежни орган јединице 

локалне самоуправе) издаје 

ДОЗВОЛУ 
за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија  

1.  Издаје се дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија _______________ (навести 

назив подносиоца захтева), ул. _______________, ПИБ _______________.  

2.  _______________ (навести назив подносиоца захтева) обавља делатност промета као дистрибутер који није 

увозник, произвођач односно даљи корисник.  

3.  _______________ (ако је потребно, навести услове за безбедно чување и складиштење тих хемикалија).  

4.  Дозвола важи __________ године.  

Образложење  

_______________ (навести назив подносиоца захтева) из ___________ поднео је _______________ (навести 

надлежни орган јединице локалне самоуправе) захтев којим тражи издавање дозволе за обављање делатности 

промета нарочито опасних хемикалија.  

Уз захтев за издавање дозволе _______________ (навести назив подносиоца захтева) из _______________ 

приложио је следеће доказе: ______________________________ (навести доказе који су приложени уз захтев).  

Чланом 66. ст. 1. и 3. Закона о хемикалијама ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12) 

прописано је да се у поступку издавања дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних 

хемикалија врши процена да ли је у дозволи потребно уписати и услове за безбедно чување и складиштење 

тих хемикалија, а такође се одређује и рок важења дозволе који не може бити дужи од пет година. 

Чланом 67. став 2. Закона о хемикалијама прописано је да дозволу за обављање делатности промета нарочито 

опасних хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник издаје надлежни 

орган јединице локалне самоуправе. 

Решавајући по поднетом захтеву, а из приложених доказа утврђено је: 

_______________________________________ (навести шта је утврђено и из којих доказа). 

На основу свега наведеног утврђено је да је захтев _______________ (навести назив подносиоца захтева) из 

_______________ основан, па је на основу члана 67. став 2. Закона о хемикалијама издата дозвола као у 

диспозитиву. 

Одлука из тачке 3. диспозитива о условима за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија 

за које је издата дозвола донета је из разлога _______________ (навести из којих разлога је, с обзиром на 

чињенично стање и прописе, донета одлука као у диспозитиву), у складу са одредбом члана 66. став 1. Закона 

о хемикалијама. 

Одлука о року важења дозволе из тачке 4. диспозитива донета је имајући у виду _______________ (навести из 

којих разлога је, с обзиром на чињенично стање и прописе, донета одлука као у диспозитиву), у складу са 

одредбом члана 66. став 3. Закона о хемикалијама. 



За издавање ове дозволе наплаћена је такса у складу са Законом о хемикалијама. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против ове дозволе може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана 

од дана пријема дозволе. Жалба се предаје Министарству енергетике, 

развоја и заштите животне средине.  

   

   
   Доставити:     

1.        

2.        

   
(М.П.)      

      

   (потпис овлашћеног лица)     
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