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ПРЕГЛЕД ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ УПРАВЉАЊЕ ХЕМИКАЛИЈАМА И  
БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА: измене и допуне у 2018. и 2019. години 
 
САТНИЦА за петак, 14.2.2020. године 
 

9:00-10:30 сати 
 Поздравна реч 
 Усклађeеност ЕУ и домаћих прописа са Глобално хармонизованим системом за класификацију и 

обележавање УН 
 Интегрални регистар хемикалија: Поступак уписа хемикалија у Регистар од 01.01.2019. године (Почетак 

рада еИРХ портала), Досије о хемикалији, Правилник о изменама и допунама Правилника о Регистру 
хемикалије (Сл.Гласник РС бр.7/19) 

 

10:30-10:45 сати 
 пауза за освежење 

 

10:45-12:30 сати 
 CLP/GHS: Правилник о класификацији, паковању, обележaвању и оглашавању хемикалије и одређеног 

производа у складу са глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН ,„Сл. 
гласник РС”, бр. 105/13, 52/17 и 21/19 (примена 1.9.2019.) и Правилник о списку класификованих 
супстанци, „Сл. гласник РС”, бр.19/19 (примена 1.9.2019.) 

 Нарочито опасне хемикалије: Правилник o допунама Правилника о ограничењима и забранама 
производње, стављања у промет и коришћења хемикалија („Сл. Гласник РС“, број 36/18) 

 Супстанце које изазивају забринутост: Листа  о допунама Листе супстанци које изазивају забринутост 
(„Сл. гласник РС”, број 22/18) и Листа о допунама Листе супстанци кандидата за Листу супстанци које 
изазивају забринутост („Сл. гласник РС”, број 22/18) 

 Ограничења и забране:  Правилник o допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, 
стављања у промет и коришћења хемикалија („Сл. Гласник РС“, број 36/18) 

 

12:30-12:45 сати 
 пауза за освежење 

 

12:45-14:00 сати 
 Биоцидни производи: Листе уписаних биоцидних производа у регистар биоцидних производа; Нацрт 

закона о биоцидним производим и Уредба о висини такси за процену и проверу података о биоцидном 
производу 

 Активне супстанце у бицидним производима: Листa o изменама и допунама Листе активних супстанци 
у биоцидном производу („Сл.Гласник РС“ бр.26/18), Листа активних супстанци у биоцидном производу 
(„Сл.Гласник РС“ бр.7/19) 

 Обавезе индустрије: Уредба о биоцидним производима члан 95 (REGULATIONS  COMMISSION 

DELEGATED REGULATION (EU) 2019/157) 
 

14:30 сати 
 ручак 


