
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Студијски програм: КОЗМЕТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив предмета: Легислатива у козметичкој технологији 

Наставник/наставници: Јелена М. Додић, Јована А. Граховац 

Статус предмета: Oбавезан предмет на студијском програму 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са одредбама легислативе којом се уређује производња, 

промет и контрола квалитета козметичких производа, на националном и међународном ниву. 

Исход предмета  

Сагледавање обухвата законодавства у области козметичке технологије; Разумевање улоге 

привредног субјекта који се бави производњом, прометом и/или контролом квалитета козметичких 

производа у контексту партнерства органа јавне власти, привредних субјеката и цивилног друштва; 

Оспособљеност студента за самостално идентификовање закона и извршних прописа којима се 

уређује производња, промет и контрола квалитета појединих група козметичких производа, као и за 

систематско праћење измена и допуна актуелне легислативе, на националном и међународном нивоу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Обухват и структура легислативе којом се уређује производња, промет и контрола квалитета 

козметичких производа на националном и међунаодном нивоу;  Ниво усклађивања националне 

легислативе са међународним (европским) правним инструментима; Структура, предмет уређивања и 

циљеви појединих закона и извршних прописа; Имплементација прописаних одредби у пракси 

(обавезе и одговорности привредних субјеката); Инспекцијки надзор над спровођењем прописаних 

одредби, механизми надзора и мониторинг; Методе контроле квалитета у свим сегментима 

производње и стављања у промет козметичких производа; Методологија праћења измена и допуна 

прописа на националном и међународном нивоу. 

Практична настава, Студијски истраживачки рад 

Разврставање производа према својствима и намени, препознавање прописа којима се уређује 

производња и промет конкретног производа, и исходно, идентификација обавеза и одговорности 

снабдевача националног и/или међународног тржишта; Идентификација садржаја документације 

неопходне за стављање у промет конкретног производа  на национално и/или међународно тржиште; 

Прикупљање и процена поузданости података од значаја за конкретан производ, њихова 

систематизација у прописане форме и детерминација елемената комуникације њихове 

безбедности/опасности приликом стављања у промет као финалног и/или производа намењеног 

даљем процесуирању. 

Литература  

1. Актуелни национални закони и подзаконски прописи којима се на тржишту Републике Србије 

уређује производња и промет предмета опште употребе, козметичких производа и хемикалија 

односно биоцидних производа 

2. Актуелне међународне уредбе и директиве којима се на тржишту Европске Уније уређује 

производња и промет козметичких производа и хемикалија односно биоцидних производа 

3. Национални програм за усвајање правних тековина Европске Уније 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 СИР: 3 

Методе извођења наставе 

Интерактивна предавања уз коришћење видео презентација и дигиталних база података (националних 

и међународних); Прикупљање, систематизација и презентација резултата студијског истраживачког 

рада; Групне или појединачне консултације у зависности од броја студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Семинарски рад 50 Усмени испит 50 

 

 


