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На основу члана 63. став 3, члана 65. став 5. тачка 1) и члана 72. став 3. Закона о хемикалијама
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15),

Министар заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника о дозволама за обављање делатности промета, односно
дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија

Члан 1.

У Правилнику о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење
нарочито опасних хемикалија („Службени гласник РС”, број 6/17), у члану 2. став 2, у Табели ред 9, речи:
„или 1Б” бришу се.

Члан 2.

У члану 3. став 1. тачка 6), после речи: „уље за ложење”, додају се запета и речи: „ако се користе као
енергенти”.

Тачка 9) мења се и гласи:

„9) натријум хидроксид и калијум хидроксид, као и смеше које га/их садрже у појединачној
концентрацији једнакој или већој од специфичне граничне концентрације за класификацију у класу
опасности: „Корозивно оштећење коже, категорија 1А, H314”, наведене у пропису којим се утврђује списак
класификованих супстанци, на основу које се ове смеше класификују у наведену класу опасности, под
условом да наведена класификација смеше искључиво потиче од натријум хидроксида и/или калијум
хидроксида као састојка смеше, укључујући и смеше у којима је збирна концентрација натријум хидроксида
и калијум хидроксида једнака или већа од 5%;”.

Тачка 10) брише се.

Тачкa 11) мења се и гласи:

„11) хемикалије које правно лице односно предузетник производи, увози или прибавља на домаћем
тржишту, а које користи искључиво за индустријске или професионалне сврхе”.

Став 2. брише се.

Члан 3.

У члану 4. став 2. тачка 1), после речи „складиштење”, додају се речи: „нарочито опасних хемикалија
са меморандумом правног лица, односно предузетника”.

Члан 4.

У члану 5. став 1. тачка 3) подтачка (1) мења се и гласи:

„(1) за супстанце: трговачки и хемијски назив, идентификациони број (Индекс број ако је супстанца
наведена у пропису којим се утврђује Списак класификованих супстанци, као и EC број или CAS број), класу
опасности, категорију опасности и ознаку за обавештење о опасности – H ознаку и количину;”.

Члан 5.

У члану 7. став 1. тачка 3) подтачка (1) мења се и гласи:

„(1) за супстанце: трговачки и хемијски назив, идентификациони број (Индекс број ако је супстанца
наведена у пропису којим се утврђује Списак класификованих супстанци, као и EC број или CAS број), класу
опасности, категорију опасности и ознаку за обавештење о опасности – H ознаку и количину;”.

Члан 6.

У члану 8. став 4. мења се и гласи:

„У евиденцији о промету нарочито опасних хемикалија коју ималац дозволе за обављање делатности
промета води о правним лицима којима су нарочито опасне хемикалије продате или уступљене без накнаде,
a у складу са прописом којим се уређује начин вођења евиденције о хемикалијама, наводи се за дато правно
лице број дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија и рок важења дозволе”.

Члан 7.

Обрасци бр. 1, 2, 3, 4. и 5, који су одштампани уз Правилник о дозволама за обављање делатности
промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија („Службени гласник РС”, број 6/17)



и чине његов саставни део замењују се новим обрасцима: Образац бр. 1 – Захтев за издавање дозволе за
обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, Образац бр. 2 – Захтев за издавање дозволе за
коришћење нарочито опасних хемикалија, Образац бр. 3 – Дозвола за обављање делатности промета
нарочито опасних хемикалија коју увознику, произвођачу односно даљем кориснику издаје министарство
надлежно за заштиту животне средине, Образац бр. 4 – Дозвола за обављање делатности промета нарочито
опасних хемикалија коју дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник издаје
надлежни орган јединице локалне самоуправе и Образац бр. 5 – Дозвола за коришћење нарочито опасних
хемикалија коју издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, који су одштампани уз овај правилник
и чине његов саставни део.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

Број 110-00-00022/2018-09

У Београду, 27. марта 2018. године

Министар,

Горан Триван, с.р.
























