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РОТЕРДАМСКА КОНВЕНЦИЈА
➢ Ступила на снагу 2004 године, 157 стране уговорнице и 72
потписнице
➢ Република Србија је ратификовала Ротердамску конвенцију
2009. године

ЦИЉЕВИ

промовише
поделу одговорности и напоре за сарадњу у
међународном кретању опасних хемикалија како
би се здравље људи и животна средина
заштитило од потенцијалне штете
доприноси
безбедном коришћењу опасних хемикалија по
животну средину

ЦИЉЕВИ - КАКО ОСТВАРИТИ
• разменом информација о својствима опасних
хемикалија,
• доношењем одлука о увозу и извозу датих
хемикалија и
• достављањем одлука странама уговорницама
Конвенције и другим земљама по потреби

Уредба(ЕУ) бр. 649/2012 Европског парламента и
Савета о извозу и увозу опасних хемикалија
уређује
извоз и увоз одређених опасних хемикалија и
прописује
обавезе правних лица који желе да извезу те
хемикалије у земље ван ЕУ

Уредба (ЕУ) бр. 649/2012 Европског парламента
и Савета о извозу и увозу опасних хемикалија
имплементира
Ротердамску конвенцију о поступку давања
сагласности на основу претходног обавештења за
одређене опасне хемикалије и пестициде у
међународној трговини

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО
Извоз и увоз уређени су:
• Законом о хемикалијама („Службени гласник РС“ No 36/09,
88/10, 92/11, 93/12 и 25/15), чл. 51-62
• Правилником о увозу и извозу одређених опасних
хемикалија („Службени гласник РС“ No 89/10, 15/13 и
114/14)
• Закон о потврђивању Ротердамске конвенције о поступку
давања сагласности на основу претходног обавештења за
одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној
трговини са изменама и допунама („Службени гласник РСМеђународни уговори“ No 38/09)

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО
Прописи релевантни за спровођење одредби које се односе
на увоз и извоз:
• Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“
No 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15)
• Закон о средствима за заштиту биља („Службени гласник
РС“ No 41/09)
• Правилник о ограничењима и забранама производње,
стављања у промет и коришћења хемикалија („Службени
гласник РС“ број 90/13, 25/15 и 2/16)

ЗАКОН О ХЕМИКАЛИЈАМА
• У циљу унапређења поделе одговорности и сарадње у
међународној трговини опасним хемикалијама у складу са
Ротердамском конвенцијом за увоз и извоз одређене
супстанце за коју је утврђено ограничење и забрана
производње, стављања у промет и коришћења, као и
одређене смеше и производа који садрже ту супстанцу,
спроводи се поступак претходног обавештења односно
поступак давања сагласности на основу претходног
обавештења (PIC поступак).
• Прописује начин спровођења поступака, како за извоз тако
и за увоз, обавезу извештавања извозника и увозника,
забрану извоза одређених опасних хемикалија и
производа

ЗАКОН О ХЕМИКАЛИЈАМА
Категорије хемикалија:
• индустријске хемикалије
• пестициди, укључујући биоцидне производе
Подкатегорије индустријских хемикалија:
• за општу употребу
• за професионалну употребу.
Подкатегорије пестицида:
• средства за заштиту биља;
• остали пестициди (биоцидни производи
хемикалије које имају пестицидно дејство)

и

др.

ЗАКОН О ХЕМИКАЛИЈАМА
Изузеци од примене:
• хемијско оружје и прекурсори за хемијско оружје;
• прекурсори опојних дрога и психотропне супстанце;
• храна и прехрамбени адитиви;
• храна за животиње и адитива за ту храну;
• лекови који се користе у хуманој и ветеринарској
медицини;
• хемикалије које се користе за научно истраживање и
развој у количини која не утиче на здравље људи и
животну средину, а не прелази 10 kg за сваку хемикалију
приликом сваког увоза;
• радиоактивне хемикалије;
• отпад.

ЗАКОН О ХЕМИКАЛИЈАМА
Одредбе важне за спровођење поступака приликом извоза:
• Извозник је дужан да хемикалију коју извози пакује и
обележава у складу са овим законом и прописима донетим
на основу њега, осим ако је потребно да хемикалију пакује
и обележава на другачији начин,
у складу са
међународним стандардима, а то захтева земља у коју се
извози хемикалија;
• Извозник хемикалије овог члана дужан је да достави
безбедносни лист увознику,
а ако је то могуће
безбедносни лист треба да буде на језику земље у коју се
извози.

ПРАВИЛНИК О ИЗВОЗУ И УВОЗУ
Ближе уређује:
- процедуру и рокове у којима се спроводе поступак
претходног обавештења и PIC поступак и када се не
спроводе;
- садржај обавештења о извозу;
- садржај захтева за спровођење PIC поступка;
- документацију потребну за спровођење поступака.

ПРАВИЛНИК О ИЗВОЗУ И УВОЗУ
Прилози:
Прилог 1.
Део 1. Списак хемикалија за поступак претходног обавештења
Део 2. Списак хемикалија за PIC поступак
-

Одељак А- Додатне хемикалије за PIC поступак

-

Одељак Б- Хемикалије са списка Ротердамске конвенције

Прилог 2. Образац - Информација са подацима прописаним за
припрему обавештења о извозу
Прилог 3. Образац захтева за спровођење PIC поступка

ПРАВИЛНИК О ИЗВОЗУ И УВОЗУ
Прилог 4. Списак земаља чланица Ротердамске конвенције које
захтевају информације о транзиту хемикалија
Прилог 5. Списак опасних хемикалија и производа чији је извоз
забрањен
Табела 1 - Списак POPs хемикалија са листи Анекса А и Б
Стокхолмске конвенције
Табела 2 - Остале хемикалије чији је извоз забрањен

ПОСТУПАК ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТЕЊА
Спроводи се за:
- хемикалије са Списка хемикалија за поступак претходног
обавештења (183)
- хемикалије које садрже супстанцу са тог Списка
- производе који садрже супстанцу са тог Списка

Спроводи се без обзира на начин коришћења
у земљи у коју се извози

ПОСТУПАК ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТЕЊА
Не спроводи се:
• ако је надлежни орган земље извоза обавестио
Министарство да за извоз те хемикалије не треба
спроводити поступак
• хемикалија се налази на списку Ротердамске конвенције;
• надлежни орган земље извоза доставио је Секретаријату
конвенције одговор у вези са увозом те хемикалије и
• Секретаријат Ротердамске конвенције доставиo је
Министарству информацију о томе.

ПОСТУПАК ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТЕЊА
ХЕМИКАЛИЈА

СПИСАК ХЕМИКАЛИЈА ЗА ПОСТУПАК
ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТЕЊА
Прилог 1, део 1

ХЕМИКАЛИЈА
НИЈЕ НА СПИСКУ

ПОСТУПАК СЕ НЕ
СПРОВОДИ!

ХЕМИКАЛИЈА ЈЕ НА СПИСКУ
ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ

НАЈКАСНИЈЕ 35 ДАНА
ПРЕ ИЗВОЗА

ЗАХТЕВ

ИНФОРМАЦИЈА
ПРИЛОГ 2

СДС

ТАКСА

МИНИСТАРСТВО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЗУ
15 ДАНА ПРЕ ИЗВОЗА

30, 60
ДАНА

НАДЛЕЖНИ
ОРГАН ЗЕМЉЕ
УВОЗА

ПОТВРДА
ИЗВОЗНИКУ

ДОЗВОЉЕН
ИЗВОЗ

ПОСТУПАК ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТЕЊА
Документација која се доставља:
• захтев-поднети најкасније 35 дана пре првог извоза и
сваке наредне календарске године пре првог извоза у тој
години;
• Безбедносни лист
• Информација са подацима прописаним за припрему
обавештења о извозу - образац, Прилог 2
• Доказ о уплаћеној административној такси

Министарство издаје потврду - дозвољен извоз.

ПОСТУПАК ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ОСНОВУ
ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТЕЊА
(PIC ПОСТУПАК)
Спроводи се за:
- хемикалије са Списка хемикалија за PIC поступак (87+43)
Одељак А и Одељак Б
- хемикалије које садрже супстанцу са тог Списка
Не спроводи се за хемикалију са списка Ротердамске
конвенције:
- извоз у категорији која није на списку
- ако је земља чланица Ротердамске конвенције за ту
хемикалију доставила одговор Секретаријату конвенције

ПОСТУПАК ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ
НА ОСНОВУ ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТЕЊА (PIC ПОСТУПАК)
Списак хемикалија за
поступак претходног
обавештења

ЗАХТЕВ

ИНФОРМАЦИЈА

ПРИЛОГ 2

Списак хемикалија за
PIC поступак

СДС

ЗАХТЕВ ЗА PIC
ПРИЛОГ 3

ТАКСА

МИНИСТАРСТВО ПРИПРЕМА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЗУ и ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ
ОДГОВОР
30, 60 ДАНА
ИЗВОЗНИК ПОСТУПА У
СКЛАДУ СА ОДГОВОРОМ
НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

НАДЛЕЖНИ
ОРГАН ЗЕМЉЕ
УВОЗА

ИЗВОЗИ

ПОТВРДА
ОДУСТАЈЕ ОД
ИЗВОЗА

PIC ПОСТУПАК
Документација која се доставља:
• Захтев
• Безбедносни лист
• Информација са подацима прописаним за припрему
обавештења о извозу-образац, Прилог 2
• Захтев за спровођење PIC поступка-образац, Прилог 3
• Доказ о уплаћеној административној такси
Министарство издаје потврду са одговором надлежног
органа земље увоза.
Извозник поступа у складу са одговором!

PIC ПОСТУПАК
Подношење новог захтева:
• пре истека 3 године од календарске године када је
сагласност добијена, осим уколико је у сагласности
одређен рок важења
• извоз се наставља док се чека добијање нове сагласности
(најдуже 12 месеци)

ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ И ПРОИЗВОДИ ЧИЈИ ЈЕ
ИЗВОЗ ЗАБРАЊЕН
Прилог 5.
• Табела 1 - Списак POPs хемикалија са листи Анекса А и Б
Стокхолмске конвенције
• Табела 2 - Остале хемикалије чији је извоз забрањен
Не могу се извести одређене хемикалије и производи чије:
• коришћење је забрањено
• чистоћа није у складу са прописаном
• рок употребе истиче шест месеци после извоза

ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА
Закон о хемикалијама, члан 58.
Обавеза увозника и извозника да доставе податке о
увозу/извозу хемикалија и производа са Списка хемикалија за
поступак претходног обавештења, односно Списка
хемикалија за PIC поступак до 31. марта текуће године за
претходну годину:
• информације о увезеним/извезеним количинама
хемикалија,
• земљи увоза/извоза,
• опште податке о увознику/извознику

КОНТРОЛА УВОЗА И ИЗВОЗА
ЦАРИНА

Царински орган проверава да ли је спроведен
поступак претходног обавештења, односно PIC
поступак.

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Чл 90-Инспектор има право и дужност да утврди:
• 13) да ли се пре извоза достављају прописане
информације за поступак претходног обавештења и да ли
се те информације достављају у прописаном року;
• 14) да ли се подноси захтев за спровођење PIC поступка.

Чл 91-Инспектор је овлашћен и дужан да:
• 23) нареди да се пре извоза доставе прописане
информације за поступак претходног обавештења и да се
те информације доставе у прописаном року;
• 24) нареди да се поднесе захтев за спровођење PIC
поступка.

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ
Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће
се правно лице ако:
• извезе одређене опасне хемикалије и производе чије је
коришћење забрањено (члан 60. став 1);

ПРЕКРШАЈИ
Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се
правно лице ако:
• пре извоза хемикалије и производа не поднесе захтев за
спровођење поступка претходног обавештења или ако уз
захтев није доставио информацију која садржи прописане
податке (члан 53. став 2);
• 9) не поднесе захтев за спровођење PIC поступака за
прописане хемикалије или не поступи у складу са
одговором земље у коју се извози (члан 56. ст. 1. и 5);
• 10) не достави за прописане хемикалије и производе у
прописаном року информације о извезеним количинама,
земљи у коју су извезене хемикалије односно производи и
опште податке о увознику (члан 58. став 1);

ПРЕКРШАЈИ
• 11) не достави за прописане хемикалије у прописаном
року поред података из члана 42. став 1. овог закона и
информације о земљи из које је увозио и опште податке о
извознику (члан 58. став 2);
• 12) не достави за производ који садржи хемикалију са
Списка хемикалија за PIC поступак у прописаном року
информације о увезеним количинама, земљи из које је
увозио и опште податке о извознику (члан 58. став 3);
• 13) ако не достави информације које захтева надлежни
орган земље чланице Ротердамске конвенције о транзиту
хемикалије преко територије те земље у прописаном року
(члан 59. став 1)

НАЈВАЖНИЈЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВОЗНИКА
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Обавестити министарство о намераваном извозу (35 дана)
Не извозити хемикалије и производе наведене у Прилогу 5.
Не почињати са извозом хемикалија док се не добије потврда
Обезбедити одговарајуће паковање и обележавање хемикалија
у складу са релевантним прописима
Обезбедити безбедносни лист сваком увознику са подацима на
језику земље увознице, уколико је могуће
Попунити поље 44. јединствене царинске исправе
Не извозити хемикалије чији рок важности истиче за мање од
шест месеци
Доставити прописане податке о увозу и извозу министарству на
годишњем нивоу

ПРИМЕРИ

http://www.eko.minpolj.gov.rs/organizacija/sektori/sektor-zaplaniranje-i-upravljanje-u-zivotnoj-sredini/odeljenje-zahemikalije/informativni-pult-za-hemikalije-i-biocidneproizvode/uvoz-i-izvoz-odredjenih-opasnih-hemikalija/

http://www.pic.int/

ВАЖНИ ЛИНКОВИ!
http://echa.europa.eu/regulations/priorinformed-consent-regulation

Хвала на пажњи!
Сузана Андрејевић Стефановић

