ОБУКА ЗА САВЕТНИК
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КАЛИЈЕ
ОКВИРН
НА САТНИЦА
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15:30-17:00 h

с
за хемикалијје
Улога саветника
ција за хемикалије (ECH
HA )
Европска агенц

пон
недељак
17..9.2018.

Интегрисано управљање хемикалијама у
свим фазама животног цилкуса хемикалијје
REACH (Уредбаа (ЕЗ) бр. 1907/2006)

Опште напомене о закону о хемикали
ијама
(“Службени глаасник рс“ бр.36/09, 88//10,
92/11
1, 93/12 и 25/15)
Агенција за хем
микалије (Министарст
тво)

у
уторак
18..9.2018.
ссреда
19..9.2018.
че
етвртак
20..9.2018.

п
петак
21..9.2018.

Прописи којима се уређује класификација,
жавање и оглашавање
паковање, обележ
хем
микалија
Класификација хемикалија
х
на основу
својстава која утич
чу на живот и здрављее
љ
људи
Ограничења и заабране производње,
стављања у промет и коришћења
хемикалија које представљају
неприхватљив риззик по здравље људи и
животн
ну средину
Активне супсттанце у биоцидним
прои
изводима
Поступци за стаављање биоцидних
произво
ода у промет

Међунаро
одне конвенције којим
ма се
уређује управљање
у
хемикалијаама
(Стокхолмсска конвенција, Ротерд
дамска
конвенци
ија и Конвенција о забр
рани
развоја, пр
роизводње, складиште
ења и
употребе хемијског
х
оружја и његговом
уништавању)

Интеггрални регистар хемиккалија
Досије о хемикалији

Класификацијја хемикалија на основ
ву
физичких и хемијских својстава

Класификаација хемикалија на осснову
физички
их и хемијских својстава

Класиф
фикација хемикалија наа основу
својставаа која утичу на животнуу средину

Класификацијја хемикалија на основ
ву
својстава која уутичу на живот и здрав
вље
људи

Б
Безбедносни
лист

Детергенти

Супстанце које изазивају забринутост
Увоз и извоз хемикалије
Нарочито
о опасне хемикалије

Обавезе лицаа које ставља биоцидн
ни
производ у пром
мет и специфични захттеви
за паковање, об
бележавање и оглашав
вање
биоци
идног производа

омене о Закону о биоцидним
Опште напо
производима (“Службени гласник РС”, бр.
9, 88/10,92/11 и 25/15)
36/09

ода и
Врстте биоцидних произво
разгранич
чавање биоцидних про
оизвода од
њима
њ
сличних производа

Технички досије
Технички досије

Основне инф
формације о биоцидном
производу

паузама између п
предавања обезб
беђено је освеж
жење (кафа, чај, сокови, вода...).
У кратким п
У времену о
од 14:00-15:30 h ссваког радног даана, предвиђенаа је пауза за ручаак који је обезбеђ
ђен у непосредн
ној близини Факуултета.
Током трајаања Обуке обезб
беђен је паркингг (сваког радног д
дана од 9:00-18:0
00 h).

Безбе
едно коришћење биоц
цидних
производ
да – професионални ко
орисници

