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REGISTAR HEMIKALIJA



REGISTAR HEMIKALIJA
- Nadležni organ raspolaže sa mnogo više

informacija o hemikalijama;

- Razmena informacija sa drugim institucijama;

- Ispunjavanje međunarodnih obaveza (Roter-
damska konvencija, Stokholmska konvencija,
Minamata konvecija i dr.)

- Podaci se koriste sa pregovore za pristupanje
EU.



REGISTAR - PROPISI
• Zakon o hemikalijama („Sl. Glasnik RS“, br.

36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15);

• Pravilnik o Registru hemikalija („Sl. Glasnik RS“, br. 
100/11, 16/12, 47/12, 115/13 i 1/15) – u primeni za
postupke započete pre stupanja na snagu novog 
pravilnika;

• Pravilnik o Registru hemikalija („Sl. Glasnik RS“, br.  
16/16 i 6/17) 

• Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost („Sl. Glasnik 
RS“, br. 94/13) 

• Lista kandidata za Listu supstanci koje izazivaju
zabrinutost („Sl. Glasnik RS“, broj 58/16)



AUTORIZACIJA (REACH)
Postupak autorizacije ima za cilj:

▪ da opasnosti od supstanci koje su veoma
visokog rizika budu kontrolisane na adekvatan
način;

▪ da se takve supstance postepeno zamene
bezbednijim alternativama ili tehnologijama ako
su one tehnički i ekonomski održive;

▪ da tržište istovremeno nesmetano i dobro
funkcioniše.



ZAŠTO SVHC*?

▪ Predstavljaju veliki rizik, jer mogu prouzrokovati
teške i/ili dugotrajne posledice po zdravlje ljudi i 
životnu sredinu tzv. “najopasnije od najopasnijih”;

▪ Nalaze se u proizvodima svuda oko nas: dečijim
igračkama, obući, medicinskim uređajima, u amba-
laži za hranu, građevinskim materijalima,
nameštaju, dodatnoj opremi za mobilne telefone
itd.

* opšteprihvaćena skraćenica eng.- Substance of Very High Concern



KRITERIJUMI ZA SVHC

1. Supstance klasifikovane u klase opasnosti CMR prema
CLP/GHS

▪ Karcinogene, kategorije 1 A/1B H350

▪ Mutagene, kategorije 1A /1B H340 opasnost

▪ Toksične po reprodukciju, kategorije 1A /1B H360

2.  Supstance identifikovane kao

▪ Perzistentne, Bioakumulativne i Toksične - PBT

▪ Veoma Perzistentne i Veoma Bioakumulativne - vPvB

3. Druge supstance koje predstavljaju ekvivale- ntan nivo
zabrinutosti kao CMR i PBT/vPvB npr. endokrini disruptori.



POSTUPAK AUTORIZACIJE

1. Identifikacija SVHC – uključivanje na Listu 

kandidata;

2. Prioritizacija - uključivanje u Anex XIV- Lista za

atorizaciju;

3. Podnošenje zahteva  za odbravanje autorizacije;

4. Odlučivanje o autorizaciji;

5. Preispitivanje autorizacije.



LISTA KANDIDATA**



LISTA KANDIDATA

▪ Alarm za industriju - pokretač istraživanja; 

▪ Zamene sa bezbednijom alternativom;

▪ Unapređivanje tehnološkog postupka tako da 
se smanji rizik ili prestane  potreba za kori-
šćenjem SVHC; 

▪ Zakonske obaveze;

▪ Planiranje daljeg poslovanja.



LISTA KANDIDATA

Uključivanje supstanci na Listu kandidata stvara
zakonske obaveze kompanijama koje proizvode, 
uvoze ili upotrebljavaju te supstace, bilo
pojedinačno, u smešama ili u proizvodima:

✓obaveza prosleđivanja informacija o supstancama 
u proizvodima u lancu snabdevanja – preuzeto u 
ZoH;

✓notifikacija (obaveštavanje/podnošenje prijave) 
supstanci u proizvodima – aproksimacicija.



PROSLEĐIVANJA INFORMACIJA 
O SUPSTANCAMA U PROZVODIMA

Odmah nakon uključivanja na Listu kandidata 
dobavljač proizvoda koji sadrži SVHC u koncentraciji 
većoj od 0,1% dužan je da (bez naknade): 

• primaocu proizvoda pruži dovoljno informacija
za sigurnu upotrebu proizvoda u meri u kojoj su
mu te informacije dostupne, a najmanje naziv te
supstance;

• potrošaču na njegov zahtev pruži dovoljno
informacija za sigurnu upotrebu proizvoda u
meri u kojoj su mu te informacije dostupne, a
najmanje naziv te supstance.



PROSLEĐIVANJA INFORMACIJA 
O SUPSTANCAMA U PROZVODIMA

▪ Proizvođači prozvoda koji kupuju supstance ili 
smeše koje koriste u proizvodnji proizvoda obično 
dobijaju podatke o tim hemikalijama putem 
bezbednosnog lista;

▪ Za hemikalije za koje ne postoji obaveza dostave
bezbednosnog lista, snabdevač je dostavlja
primaocu hemikalije informacije „u slobodnoj
pisanoj formi“.



LISTA ZA AUTORIZACIJU – ANEX XIV**



LISTA ZA AUTORIZACIJU – ANEX XIV

Lista za autorizaciju sadrži :

➢ identitet supstance

➢ datum povlačenja  (“sunset date”)

➢ krajni datum za podnošenje zateva za  autorizaciju  

(najmanje 18 meseci pre datuma povlačenja)

➢ načini korišćenja koji se izuzimaju

➢ period  preispitivanja, prema potrebi



ZAHTEV ZA AUTORIZACIJU

Postupak autorizacije (izdavanje odobrenja)
primenjuje se bez obzira na količinu supstance
koja se stavlja u promet.

▪Zahtev za davanje autorizacije podnosi  se ECHA 
– koja koordinira celim postupkom

▪Zahtev mogu da podnesu proizvođač(i), uvo-
znik(ci) i/ili dalji korisnik(ci)

▪Zahtevi se mogu podneti za vlastitu upotrebu/e 
podnosioca i/ili za upotrebe za koje on namerava 
supstancu da stavi na tržište 



AUTORIZACIJA
Autorizaciju je moguće se dobiti:

✓Ako je rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu koji 
proizilazi iz upotrebe podvrgnut odgovarajućoj 
kontroli

✓ako se dokaže da socioekonomska korist preva-
zilazi rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu koji 
proističu iz određene upotrebe 

✓Ako ne postoje odgovarajuće bezbednije 
alternative ili tehnologije



SVHC U REPUBLICI SRBIJI

Sam postupak autorizacije nije transponovan jer se radi 
centralizovano u EU, ali je urađenja aproksimacija postuka.

•Lista supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju 
zabrinutost („Sl. Glasnik RS“, broj 58/16) – dostavljanje 
informacija dovoljnih za bezbednu upotrebu  proizvoda koji 
sadrže >0,1% SVHC, a najmanje ime te supstance.

▪Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost („Sl. Glasnik RS“, 
br. 94/13 i 106/16) –obaveza upisa u Registar za supstance i 
smeše koje ih sadrže;



LISTA KANDIDATA (SRB)



LISTA SVHC (SRB)



PRAVILNIK (16/16) 



IZMENE PRAVILNIKA (6/17)



IZMENE PRAVILNIKA (6/17)



OBAVEZA UPISA U REGISTAR

• Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik  koji 
proizvodi i/ili uvozi hemikaliju u količini ≥ 100 
kg/god;

• Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik  koji 
proizvodi i/ili uvozi SVHC ili smešu koja sadrži 
tu supstancu u količini ≥ 100 kg/god;

• Dalji korisnik koji koristi SVHC ili smešu koja 
sadrži tu supstancu u količini ≥ 100 kg/god.



DOSIJE O HEMIKALIJI

▪ Dosije o hemikaliji – Prilog 4.

▪ Skraćeni dosije o hemikaliji koja je već upisana
u Registar - Prilog 5.

▪ Dosije o hemikaliji za supstancu koja izaziva
zabrinutost, odnosno za smešu koja sadrži tu
supstancu – Prilog 6.



1. Opšti podaci o hemikaliji
2. Poreklo hemikalije
3. Način korišćenja hemikalije
4. Obeležavanje hemikalije
5. Sastav hemikalije
6. Sadržaj isparljivi organskih supstaci
7. Mere za upravljanje rizikom koje se primenjuju u cilju 

adekvatne kontrole rizika hemikalija od hemikalija
8. Podaci o bezbednijim alternativnim supstancama 

DOSIJE O HEMIKALIJI ZA SVHC



26. фебруар 2015.
Министарство пољопривреде и заштите 

животне средине
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PRILOG 4. 

1. Општи подаци о хемикалији

Регистарски број 

хемикалије

Трговачко име хемикалије Број хемикалија у 

групи хемикалија

Царинска тарифна

ознака

Количина стављена 

у промет (t)

Година

1. Општи подаци о хемикалији

Регистарски број 

хемикалије

Трговачко име хемикалије Царинска тарифна

ознака

Количина стављена у 

промет (t)

Година

PRILOG 6. 

1. OPŠTI PODACI O HEMIKALIJI



26. фебруар 2015.
Министарство пољопривреде и заштите 

животне средине
28

PRILOG 4. 

2. POREKLO HEMIKALIJE



2. Порекло хемикалије

2.1. Производња

Количина (t)

Стављање у промет 

Извоз

Сопствено коришћење За производњу хемикалије

За производњу производа 

За сопствене потребе

2.2. Увоз 

Произвођач 

Земља произвођача

Количина (t)

Стављање у промет

Извоз

Сопствено коришћење За производњу хемикалије

За производњу производа 

За сопствене потребе

2.3. Даље коришћење 

Снабдевач хемикалије Матични број ПИБ

Количина (t)

Стављање у промет

Извоз

Сопствено коришћење

За производњу хемикалије

За производњу производа 

За сопствене потребе

Супстанца која изазива забринутост је присутна у производу у количини већој од 0,1 % (m/m).

Да            



Не  



PRILOG 6. 2. POREKLO HEMIKALIJE



3. NAČIN KORIŠĆENJA HEMIKALIJE

PRILOG 4.

3. Начин коришћења хемикалијa

Категорија коришћења 

(наводи се шифра из 

Списка шифара за 

категорију коришћења)

Сектор индустрије 

(наводи се шифра 

делатности у складу са 

прописом којим се 

уређује класификација 

делатности)

Расподела количине хемикалије за 

сваку категорију коришћења у % (за 

хемикалије под тарифним ознакама 

28 или 29)



3. NAČINI KORIŠĆENJA HEMIKALIJE

PRILOG 6.

3. Начин коришћења хемикалије

Категорија коришћења (наводи се 

шифра из Списка шифара за 

категорију коришћења)

Сектор индустрије (наводи се 

шифра делатности у складу са 

прописом којим се уређује 

класификација делатности)

Количина по категорији 

коришћења (t)

Начин коришћења за стављање у промет

1.

2.

Начин коришћења за извоз

1.

2.

Начин коришћења за производњу хемикалије

1.

2.

Начин коришћења за производњу производа

1.

2.

Начин коришћења за сопствене потребе

1.

2.

Навести начине коришћења који се не препоручују



4. Обележавање хемикалије

a. Обележавање према DSD/DPD 

Правилнику

б. Обележавање према CLP/GHS 

Правилнику

Знак опасности Ознака за пиктограм опасности и реч 

упозорења

Ознака ризика Обавештење о опасности

4. OBELEŽAVANJE HEMIKALIJE

PRILOG 6.=PRILOG. 4.



5. SASTAV HEMIKALIJE

5. Састав хемикалије
Ред.

Бр.
CAS

број

ЕС број REACH

Регистарски

број

Хемијски назив за 

супстанцу или 

трговачко име за смешу  

Знак опасности, писано

упозорење, категорија ефекта

за CMR супстанце и ознака

ризика према DSD/DPD

правилнику

Класа опасности и 

категорија опасности, 

обавештење о 

опасности

према CLP/GHS 

правилнику

Мас.

Удео

(%)

супстанца/смеша
1.

2.

3.

нечистоћа
1.

2.

5.1. Подаци о сурфактанту

Редни број

супст. из 

тачке 5.

Назив произвођача Земља произвођача Хемијски назив за супстанцу 

или трговачко име за смешу 

(сурфактанта) из тачке 5.

Биоразградљивост

5.2.Број и датум акта којим је одобрено коришћење алтернативног хемијског назива супстанце

Редни број

Супст.

Број и датум акта којим је одобрено коришћење алтернативног хемијског назива супстанце

PRILOG 4. 



5. SASTAV HEMIKALIJE

5. Састав хемикалије
Ред.

Бр.
CAS

број

ЕС број REACH

Регистарски

број

Хемијски назив за 

супстанцу или 

трговачко име за смешу  

Знак опасности, писано

упозорење, категорија ефекта

за CMR супстанце и ознака

ризика према DSD/DPD

правилнику

Класа опасности и 

категорија опасности, 

обавештење о 

опасности

према CLP/GHS 

правилнику

Мас.

Удео

(%)

супстанца/смеша
1.

2.

3.

нечистоћа
1.

2.

5.1. Подаци о сурфактанту

Редни број

супст. из 

тачке 5.

Назив произвођача Земља произвођача Хемијски назив за супстанцу 

или трговачко име за смешу 

(сурфактанта) из тачке 5.

Биоразградљивост

5.2.Број и датум акта којим је одобрено коришћење алтернативног хемијског назива супстанце

Редни број

Супст.

Број и датум акта којим је одобрено коришћење алтернативног хемијског назива супстанце

PRILOG 4. 



5. SASTAV HEMIKALIJEPRILOG 6. 



6. Садржај испарљивих органских материја (g/l)

6.1 Подкатегорије смеша које се као премази

наносе на зграде, њихову опрему и уградне

делове са декоративном, функционалном и

заштитном улогом

6.2. Подкатегорије смеше које се користе као 

премази за друмска возила или њихових делова 

при поправљању, конзервацији или декорацији 

ван производних погона

а б в г д ђ а б в г д

е ж з и ј к Укупан садржај испарљивих органских 

материја (g/l)

6. SADRŽAJ ISPARLJIVIH ORGANSKIH MATERIJA

PRILOG 4. PRILOG 6. =



7. Мере за управљање ризиком које се примењују у циљу адекватне контроле 

ризика од хемикалија 

7.1 Навести мере за управљање ризиком које се примењују на раду приликом процеса 

производње или даљег коришћења

Техничке мере

Организационе мере

Мере личне заштите

7. MERE ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM
PRILOG 6. 



8. Подаци о безбеднијим алтернативним супстанцама (уколико су доступни):

8.1 Безбеднија алтернативна супстанца за супстанцу која изазива забринутост:

Хемијски назив алтернативне супстанце CAS број EC број

8.2 Класификација

a. Класификација према DSD/DPD Правилнику б. Класификација према 

CLP/GHS Правилнику

Класа опасности, категорија ефекта за CMR супстанце Класа и категорија опасности

Ознака ризика Обавештење о опасности

8.3 Да ли је потребно вршити измене у производном процесу у

случају замене супстанце безбеднијом алтернативом?

да  не 

8.4 Да ли је извршена социо-економска процена о изводљивости

замене?

да  не 

8. BEZBEDNIJE ALTRENATIVE
PRILOG 6. 



HVALA NA PAŽNJI!
e-mail: olivera.pavicevic@eko.minpolj.gov.rs

tel: 011/7155-210
** slike preuzete sa sajta ECHA

mailto:olivera.pavicevic@eko.minpolj.gov.rs

