
 
 
На основу члана 63. став 3, члана 65. став 5. и члана 72. став 3. Закона о 

хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09) и тачке 8. став 5. подтачка 11) Одлуке о 
оснивању Агенције за хемикалије („Службени гласник РС”, број 78/09), Управни одбор 
Агенције за хемикалије на седници одржаној дана 26. новембра 2010. године доноси: 

 

ПРАВИЛНИК  

о дозволама за обављање делатности промета односно дозволама за 
коришћење нарочито опасних хемикалија 

 
Основна одредба 

 
Члан 1. 

Овим правилником прописују се нарочито опасне хемикалије за које се издаје дозвола 
за обављање делатности промета и дозвола за коришћење, као и нарочито опасне 
хемикалије за које није потребна дозвола, образац захтева за издавање дозволе и образац 
дозволе за обављање делатности промета односно дозволе за коришћење нарочито опасних 
хемикалија и начин вођења евиденције о промету нарочито опасне хемикалије. 

 
Нарочито опасне хемикалије  

 
Члан 2. 

Нарочито опасне хемикалије за које се издаје дозвола за обављање делатности 
промета односно коришћења јесу хемикалије које су класификоване у најмање једну од 
класа опасности, и то: 

1) када су хемикалије класификоване у складу са Правилником о класификацији, 
паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа 
(„Службени гласник РС”, број 59/10) у класе опасности које су дате у Табели 1 и 

2) када су хемикалије класификоване у складу са Правилником о класификацији, 
паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа у складу 
са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН 
(„Службени гласник РС”, број 64/10) у класе опасности које су дате у Табели 2. 

У Табели 1. поред класа опасности дати су и знаци опасности и ознаке ризика, а у 
Табели 2. поред класа опасности дате су и категорије опасности и обавештења о опасности. 

 
Табела 1.  

Класа опасности Знак опасности, ознака ризика 

Веома токсично 
 

T+, R 26 
T+, R 27 
T+, R 28 
T+, R 39/26 
T+, R 39/27 
T+, R 39/28 
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Токсично 

T, R 23 
T, R 24 
T, R 25 
T, R 39/23 
T, R 39/24 
T, R 39/25 
T, R 48/23 
T, R 48/24 
T, R 48/25 

Карциногено, категорија 1 или 2 T, R 45 
Мутагено, категорија 1 или 2 T, R 46 
Токсично по репродукцију, категорија 1или 2 T, R 60, R 61 
Корозивно C, R35 

За класе опасности наведене у Табели 1, графички прикази опасности су: 
 

                                                  
 
                                 Токсично      Веома токсично       Корозивно 
 
Табела 2.  

Класа опасности и категорија опасности Обавештење о опасности 

Акутна токсичност, категорија 1 
Н 300 
Н 310 
Н 330 

Акутна токсичност, категорија 2 
Н 300 
Н 310 
Н 330 

Акутна токсичност, категорија 3 
Н 301  
Н 311 
Н 331 

Специфична токсичност за циљни орган – 
једнократна изложеност, категорија 1 

Н 370 

Специфична токсичност за циљни орган – 
вишекратна изложеност, категорија 1 

Н 372 

Мутагеност герминативних ћелија, категорија 
1А или 1Б  

Н 340  

Карциногеност, категорија 1А или 1Б Н 350 
Токсичност по репродукцију, категорија 1А 
или 1Б 

Н 360 

Корозивно оштећење коже, категорија 1А Н 314 
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За класе опасности наведене у Табели 2, пиктограми опасности су: 

 

                                                                         
 
               Акутна токсичност                   Карциногено,                Корозивно оштећење коже 
                                                                     Мутагено, 
                                                       Токсично по репродукцију 
  

 
Члан 3. 

Нарочито опасне хемикалије за које није потребна дозвола за обављање делатности 
промета, односно коришћења су: 

- хромати; 

- катран угља; 

- експлозиви; 

- хемикалије које се користе у металургији као агенси за лемљење, заваривање и 
електроплатинирање; 

- боје за сликање у облику пасте; 

- моторна горива;  

- средства за заштиту биља; 

- биоцидни производи. 
 

Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних 
хемикалија 

 
Члан 4. 

Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних 
хемикалија садржи: 

1) опште податке о подносиоцу захтева, и то: 

- назив; 

- адресу, број телефона и е-маил; 

- порески идентификациони број (ПИБ); 

- име одговорног лица, а где је прописана обавеза да има саветника за 
хемикалије и његово име; 

2) датум и број претходно издате дозволе, ако је дозвола раније издата; 

3) податак да ли делатност промета обавља као: 

- произвођач; 

- увозник; 

- даљи корисник; 

- дистрибутер. 
Уз захтев из става 1. овог члана доставља се: 

1) опис предузетих превентивних мера за безбедно чување и складиштење; 
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2) доказ о обезбеђеном складишту, и то: 

- фотокопија власничког листа складишног простора или 

- фотокопија уговора о закупу складишног простора на период од најмање  
  годину дана;  

3) списак нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева намерава да 
стави у промет; 

4) доказ о уплаћеној накнади за издавање дозволе за обављање делатности 
промета нарочито опасних хемикалија. 

Документа из става 2. тач. 2) и 4) овог члана достављају се у оригиналу на увид. 

Образац захтева за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито 
опасних хемикалија дат је у Делу 1а. Прилога који чини саставни део овог правилника. 

 
Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија 

 
Члан 5. 

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) идентификацију нарочито опасне хемикалије: 

- за супстанце: трговачки и хемијски назив, CAS и ЕС 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 CAS и ЕС 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; 

6) доказ о уплаћеној накнади за издавање дозволе за коришћење нарочито 
опасних хемикалија. 

Образац захтева за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија дат 
је у Делу 1б. Прилога. 
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Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија 
 

Члан 6. 

Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија садржи: 

1) број дозволе; 
2) опште податке о имаоцу дозволе, и то: 

- назив; 

- адресу, број телефона и е-маил; 

- порески идентификациони број (ПИБ); 
3) податак да ли делатност промета обавља као: 

- произвођач; 

- увозник; 

- даљи корисник; 

- дистрибутер; 
4) рок важења дозволе. 

Поред података из става 1. овог члана, могу се у дозволу уписати и услови за 
безбедно чување и складиштење тих хемикалија. 

 Образац дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија коју 
издаје Агенција за хемикалије увознику, произвођачу односно даљем кориснику дат је у 
Делу 2а. Прилога. 

Образац дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија коју 
издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе дистрибутеру који није увозник, 
произвођач односно даљи корисник дат је у Делу 2б. Прилога. 
 

Дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија 
 

Члан 7. 

Дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија садржи: 

1) број дозволе; 
2) опште податке о имаоцу дозволе, и то: 

- име; 

- адресу, број телефона и е-маил; 

- ЈМБГ; 
3) идентификацију нарочито опасне хемикалије: 

- за супстанце: трговачки и хемијски назив, CAS и ЕС 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 CAS и ЕС број супстанци које доприносе опасности 
смеше за коју се издаје дозвола;  

4) сврху за коју се дозвола издаје; 
5) рок важења дозволе. 

Поред података из става 1. овог члана, могу се у дозволу уписати и услови за 
безбедно чување и коришћење те хемикалије. 

Образац дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија коју издаје надлежни 
орган јединице локалне самоуправе дат је у Делу 2в. Прилога. 
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Начин вођења евиденције о промету нарочито опасне хемикалије 
 

Члан 8. 

Ималац дозволе за обављање делатности промета дужан је да води евиденцију о 
промету нарочито опасне хемикалије (у даљем тексту: евиденција) у посебној Књизи 
евиденције о промету нарочито опасних хемикалија, са обележеним страницама, тако да се 
подаци не могу накнадно додавати, мењати и брисати.  

Евиденција о промету нарочито опасне хемикалије садржи податке о потрошачима 
којима је нарочито опасна хемикалија продата или уступљена без накнаде, и то: 

1) за правно лице или предузетника: 

а) опште податке: 

- назив; 

- адресу, број телефона и е-маил; 

- порески идентификациони број (ПИБ); 
б) остале податке: 

- сврху коришћења нарочито опасне хемикалије (индустријску или 
професионалну), за даљег корисника; 

- број дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних 
хемикалија и рок важења дозволе, за дистрибутере и даље кориснике 
који производе смешу ради стављања у промет; 

2) за физичко лице: 
а) опште податке: 

- име; 

- адресу, број телефона и е-маил; 

- ЈМБГ; 
б) остале податке: 

- идентификацију нарочито опасне хемикалије: 

- за супстанце: трговачки и хемијски назив, CAS и ЕС број 
супстанце и количина; 

- за смеше: трговачки назив са оригиналног паковања као и 
хемијски назив, CAS и ЕС број састојака смеше које доприносе 
опасности смеше и количина;  

- број дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија и рок 
важења дозволе. 

Поред података из става 2. овог члана, у евиденцији о промету нарочито опасне 
хемикалије наводи се и датум када је нарочито опасна хемикалија продата или уступљена 
без накнаде, као и име, презиме и потпис лица које је издало нарочито опасну хемикалију. 

Поред обавезне евиденције у писаној форми може се водити евиденција и у 
електронској форми. 

Ради заштите поверљивости података, евиденцији не смеју имати приступ 
неовлашћена лица. 

Образац евиденције о промету нарочито опасне хемикалије дат је у Делу 3а. Прилога. 
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Завршна одредба 
 

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
 
 
 
 
 
 
 

Број: 110-00-22/2010-01 
У Београду, 26. новембра 2010. године 

 
Председник Управног одбора, 

 
проф. др Бранимир Јованчићевић, с.р. 
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ПРИЛОГ 
 
 
Део 1а. Образац захтева за издавање дозволе за обављање делатности 

промета нарочито опасних хемикалија 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Подносилац захтева 
 

(М.П.)                _________________ 

Број: ___________________________ Датум: _____________________ 

Назив:   Порески 
идентификацион

и број (ПИБ): 

 

     
Адреса:   Одговорно 

лице/саветник за 
хемикалије: 

 

     
Телефон:   Датум и број 

претходно 
издате дозволе: 

 

    
e mail:    

   

 

Делатност промета обавља као: 

 

а) произвођач          б) увозник         в) даљи корисник        г) дистрибутер 

У прилогу је достављено: 1) Опис предузетих превентивних мера за безбедно чување 
и складиштење; 

2) Доказ о обезбеђеном складишту; 
3) Списак нарочито опасних хемикалија које подносилац 

захтева намерава да стави у промет; 
4) Доказ о уплаћеној накнади за издавање дозволе за 

обављање делатности промета нарочито опасних 
хемикалија 
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Део 1б. Образац захтева за издавање дозволе за коришћење нарочито 
опасних хемикалија 

 

Подносилац захтева 
 

Број: ___________________________ Датум: _____________________ 

Име:   Јединствени 
матични број 
грађана 
(ЈМБГ): 

 

     
Адреса:   Датум и број 

претходно 
издате дозволе : 

 

     
Телефон:     

    
e mail:    

  
 

Идентификација нарочито опасне хемикалије:  
 

Редни 
број 

Трговачки и хемијски назив 
супстанце 

CAS и EC број супстанце Знак опасности, 
ознака 

ризика/обавештење о 
опасности 

    
    
 

 

Редни 
број 

 

Трговачки назив смеше са 
оригиналног паковања и хемијски 

назив 

 

CAS и EC број састојака 
смеше које доприносе 
опасности смеше 

Састав смеше са 
номиналним конц. 

супст. које 
доприносе 

опасности смеше 
    
    
    

 

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. 
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(М.П.)                _________________ 



12 
 

 
Део 2а. Образац дозволе за обављање делатности промета нарочито 
опасних хемикалија коју издаје Агенција за хемикалије увознику, 

произвођачу односно даљем кориснику 
 
 

Бр/N°:  
Датум/Date:  
 
 
 
На основу члана 67. став 1. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09), 
члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр.33/97, 31/2001 и 
„Службени гласник РС”, бр.30/10), решавајући по захтеву _____________________(навести 
назив подносиоца захтева), ул. _____________________, од________године, Агенција за 
хемикалије издаје 
 
 

Д О З В О Л У 
за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија 

 
 

1. Издаје се дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних 
хемикалија_____________________(навести назив подносиоца захтева), 
ул._____________________, бр. телефона____________, е-маил_____________________, 
ПИБ____________. 

2. _____________________(навести назив подносиоца захтева) обавља делатност промета 
као: 

1) произвођач, 2) увозник или 3) даљи корисник. 

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

4. Дозвола важи_____године.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
_____________________ (навести назив подносиоца захтева) је Агенцији за 

хемикалије поднео захтев којим тражи издавање дозволе за обављање делатности промета 
нарочито опасних хемикалија. 

 Уз захтев за издавање дозволе _____________________ (навести назив подносиоца 
захтева) је приложио следеће доказе: _____________________ 

 Ценећи поднети захтев и приложене доказе утврђено је да је захтев 
_____________________ (навести назив подносиоца захтева) основан, па је на основу члана 
67. став 1. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09) донета дозвола као у 
диспозитиву.  

 Одлука о условима за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија 
за које је издата дозвола из тачке 3. диспозитива донета је из разлога 
_____________________, у складу са одредбом члана 66. став 1. Закона о хемикалијама. 
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 Одлука о року важења дозволе из тачке 4. диспозитива донета је имајући у виду 
_____________________, у складу са одредбом члана 66. став 3. Закона о хемикалијама.  

 Накнада за издавање ове дозволе наплаћена је на основу одредбе члана 67. став 7. 
Закона о хемикалијама и одредбе члана 7. Одлуке о критеријумима, начину обрачуна 
висине и плаћања накнаде за проверу података из Досијеа о хемикалијама, висини накнада 
за процену и проверу података о хемикалијама и издавање дозвола за обављање делатности 
промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове дозволе може се изјавити жалба Министру 
надлежном за заштиту животне средине у року од 15 дана 
од дана пријема дозволе. Жалба се предаје Агенцији за 
хемикалије.  

 
 
        Доставити:  

1. ___________________ 
2. ___________________ 

 
 

(М.П.)  
         ________________________ 
         (потпис овлашћеног лица) 
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Део 2б. Образац дозволе за обављање делатности промета нарочито 
опасних хемикалија коју издаје надлежни орган јединице локалне 

самоуправе дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи 
корисник 

 
 
Бр/N°:  
Датум/Date:  
 
 
 
На основу члана 67. став 2. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09), 
члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр.33/97, 31/2001 и 
„Службени гласник РС”, бр.30/10), решавајући по захтеву _____________________(навести 
назив подносиоца захтева), ул. _____________________, од________године, 
_____________________(навести надлежни орган јединице локалне самоуправе) издаје 

 
 

Д О З В О Л У 
за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија 

 
 

1. Издаје се дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних 
хемикалија_____________________(навести назив подносиоца захтева), 
ул._____________________, бр. телефона____________, е-маил_____________________, 
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.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
_____________________ (навести назив подносиоца захтева) је 

_____________________(навести надлежни орган јединице локалне самоуправе) поднео 
захтев којим тражи издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних 
хемикалија. 

 Уз захтев за издавање дозволе _____________________ (навести назив подносиоца 
захтева) је приложио следеће доказе: _____________________ 

 Ценећи поднети захтев и приложене доказе утврђено је да је захтев 
_____________________ (навести назив подносиоца захтева) основан, па је на основу члана 
67. став 2. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09) донета дозвола као у 
диспозитиву.  

 Одлука о условима за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија 
за које је издата дозвола из тачке 3. диспозитива донета је из разлога 
_____________________, 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 
_____________________, у складу са одредбом члана 66. став 3. Закона о хемикалијама.  
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 Накнада за издавање ове дозволе наплаћена је на основу одредбе члана 67. став 7. 
Закона о хемикалијама и одредбе члана 7. Одлуке о критеријумима, начину обрачуна 
висине и плаћања накнаде за проверу података из Досијеа о хемикалијама, висини накнада 
за процену и проверу података о хемикалијама и издавање дозвола за обављање делатности 
промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове дозволе може се изјавити жалба Министру 
надлежном за заштиту животне средине у року од 15 дана 
од дана пријема дозволе. Жалба се предаје 
_____________________(навести надлежни орган 
јединице локалне самоуправе).  

 
 
        Доставити:  

3. ___________________ 
4. ___________________ 

 
 

(М.П.)  
         ________________________ 
         (потпис овлашћеног лица) 
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Део 2в. Образац дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија 

коју издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе 
 
 
Бр/N°:  
Датум/Date:  
 
 
На основу члана 67. став 2. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09), 
члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр.33/97, 31/2001 и 
„Службени гласник РС”, бр.30/10), решавајући по захтеву _____________________, ул. 
_____________________, од________године, _____________________(навести надлежни 
орган јединице локалне самоуправе) издаје 
 

Д О З В О Л У 
за коришћење нарочито опасних хемикалија 

 
1. Издаје се дозвола за коришћење нарочито опасних 

хемикалија_____________________(навести име и презиме подносиоца захтева), 
ул._____________________, бр. телефона____________, е-маил_____________________, 
ЈМБГ____________. 

2. Идентификација нарочито опасне хемикалије: 
1) Супстанце: 

- трговачки и хемијски назив_____________________; 

- CAS и ЕС број супстанце_____________________; 

- знак опасности, ознака ризика/обавештење о опасности________; 

2) Смеше: 

- трговачки назив са оригиналног паковања као и хемијски 
назив_____________________; 

- састав смеше са номиналним концентрацијама супстанци које доприносе опасности 
смеше_____________________; 

- CAS и ЕС број супстанци које доприносе опасности смеше за коју се издаје 
дозвола_____________________. 

3   Сврха за коју се дозвола издаје је_____________________. 

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) је 

_____________________(навести надлежни орган јединице локалне самоуправе) поднео 
захтев којим тражи издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија. 

 Уз захтев за издавање дозволе _____________________ (навести име и презиме 
подносиоца захтева) је приложио следеће доказе: _____________________ 

 Ценећи поднети захтев и приложене доказе утврђено је да је захтев 
_____________________ (навести име и презиме подносиоца захтева) основан, па је на 
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основу члана 67. став 2. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09) донета 
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 
_____________________, 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 
_____________________, у складу са одредбом члана 66. став 3. Закона о хемикалијама.  

 Накнада за издавање ове дозволе наплаћена је на основу одредбе члана 67. став 7. 
Закона о хемикалијама и одредбе члана 7. Одлуке о критеријумима, начину обрачуна 
висине и плаћања накнаде за проверу података из Досијеа о хемикалијама, висини накнада 
за процену и проверу података о хемикалијама и издавање дозвола за обављање делатности 
промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове дозволе може се изјавити жалба Министру 
надлежном за заштиту животне средине у року од 15 дана 
од дана пријема дозволе. Жалба се предаје 
_____________________(навести надлежни орган 
јединице локалне самоуправе).  

 
 
        Доставити:  

5. ___________________ 
6. ___________________ 

 
 

(М.П.)  
         ________________________ 
         (потпис овлашћеног лица) 
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Део 3а. Образац евиденције о промету нарочито опасне хемикалије 

 

 

Правно лице/Предузетник 

Назив:   Порески 
идентификациони 
број (ПИБ): 

 

     
Адреса:   Број дозволе и рок 

важења за 
дистрибутере и 
даље кориснике 
који производе 
смешу ради 
стављања у 
промет: 

 

     
Телефон:   Сврха коришћења 

за даљег 
корисника: 

 

    
e mail:    

   

Физичко лице 

Име и 
презиме: 

  Јединствени матични 
број грађана (JМБГ): 

 

     
Адреса:   Телефон:  
    
  e mail:  
   
  Број дозволе и рок 

важења: 
 

    

Идентификација нарочито опасне хемикалије:  

Редни 
број 

Трговачки и хемијски назив 
супстанце 

CAS и EC број супстанце Количина 

    
    
    

Редни 
број 

Трговачки назив смеше са 
оригиналног паковања и хемијски 

назив 

CAS и EC број састојака 
смеше које доприносе 
опасности смеше 

Количина 

    
    
    
    

Датум када је нарочито опасна хемикалија продата или уступљена без накнаде:  

Име, презиме и потпис лица које је издало нарочито опасну хемикалију:  


