
Табела 5.2 Спецификација предмета на студијском програму специјалистичких академских 
студија Козметичка технологија  
 
Назив предмета:                                  Легислатива у козметичкој технологији 
Наставници:                                         Јелена М. Додић, Јована А. Граховац 
Статус предмета:                                   Обавезан предмет на студијском програму 
Број ЕСПБ:                                             3 
Услов:                                                     Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање студената са одредбама легислативе којом се уређује производња, 
промет и контрола квалитета козметичких производа и средстава за одржавање личне хигијене, 
на националном нивоу и у Европској Заједници. 
Исход предмета  
Сагледавање обухвата законодавства у области козметичке технологије; Разумевање улоге 
привредног субјекта који се бави производњом, прометом или контролом квалитета 
козметичких производа и средстава за одржавање личне хигијене 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 нивоу и у Европској Заједници. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Обухват и структура легислативе којом се уређује производња, промет и контрола квалитета 
козметичких производа и средстава за одржавање личне хигијене на националном нивоу и у 
Европској Заједници; Ниво усклађивања 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); Инспекцијски надзор над спровођењем прописаних одредби, механизми надзора и 
мониторинг; Методе контроле квалитета у свим сегментима производње и стављања у промет 
производа козметичке индустрије; Методологија праћења измена и допуна законодавства. 
Студијски истраживачки рад 
Претраживање стручне литературе и законских прописа, обрада, анализа и дискусија 
најновијих сазнања из области легислативе у козметичкој технологији, у оквиру семинарског 
рада. 
Литература  
1. Закон о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гласник РС”, бр. 92/11) и 
подзаконски прописи. 
2. Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) и подзаконски 
прописи. 
3. Закон о биоцидним производима („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15) и 
подзаконски прописи 
4. Закон о санитарном надзору („Сл. гласник РС”, бр. 125/04) и подзаконски прописи 
5. Regulation EC No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council (on cosmetic product) 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
- 

Предавања: 
2 

Вежбе: 
- 

Други облици наставе: 
- 

Студијски истраживачки рад: 
2 

Методе извођења наставе 
Интерактивна предавања и консултације у групи или појединачно, у зависности од броја 
студената; израда и презентација семинарског рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Похађање и ангажовање на 
вежбама и консултацијама 

10 
Усмени испит 60 

Семинарски рад 30 



 


