
Образац бр. 5 

Дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија коју 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, 93/12 
и 25/15) 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 име и презиме 
подносиоца захтева) из _____________, ул. _____________________, ____________________________ 
(навести надлежни орган јединице локалне самоуправе) издаје 

ДОЗВОЛУ 
за коришћење нарочито опасних хемикалија 

  

1. Издаје се дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија __________________ (навести име и 
презиме подносиоца захтева) из _____________________, ул. ____________________. 

2. Подаци о идентификацији нарочито опасне хемикалије: 

  Подаци о нарочито опасној хемикалији класификованој у складу са прописима који уређују кла си фи ка
цију, паковање, обележавање и оглашавање хемикалије и одређеног производа: 

 за супстанце: 

Редни 
број 

Хемијски назив 
супстанце 

Идентификациони број  
(Индекс број ако је супстанца 

наведена у Правилнику о Списку 
класификованих супстанци 

(“Службени гласник РС”, број 
48/14), као и EC број или CAS број) 

Подаци о класификацији 
(класа опасности, 

категорија опасности  
и ознака за обавештење  
о опасности  Н ознака) 

Количина 

          

          

 за смеше: 

Р. бр. 

Трговачко име 
или ознака 
за смешу и 

хемијски назив 

Састав смеше са 
концентрацијама супстанци 
које доприносе опасности 

смеше и CAS број и EC број 
супстанце која доприноси 

опасности смеше 

Подаци о класификацији 
(класа опасности, категорија 

опасности и ознака за 
обавештење о опасности  

 Н ознака) 

Количина 

          

          
  
3. Сврха за коју се дозвола издаје: _______________________. 
4. ________________________________ (ако је потребно, навести услове за безбедно чување и коришћење 

тих хемикалија). 
5. Дозвола важи _________ године. 



О б р а з л о ж е њ е 

__________________________________________________ (навести име и презиме подносиоца захтева) 
из _______________________ поднео је ____________________________(навести надлежни орган јединице 
локалне самоуправе) захтев којим тражи издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија. 

Уз захтев за издавање дозволе __________________________________(навести име и презиме 
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, 93/12 и 
25/15) прописано је да се у поступку издавања дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних 
хемикалија врши процена да ли је у дозволу 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 коришћење нарочито опасних 
хемикалија 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 име 
и презиме подносиоца захтева) из ________________ основан, па је на основу члана 67. став 2. Закона о 
хемикалијама издата дозвола као у диспозитиву. 

Одлука о условима за безбедно чување и коришћење нарочито опасних хемикалија за које је издата 
дозвола из тачке 3. диспозитива 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 
пољопривреде и заштите животне средине. 

  

Доставити:   

1. ________________   

2. ________________   

  
  (М.П.)   
    _____________________ 
    (потпис овлашћеног лица) 
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