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На основу члана 34. став 3, члана 35. став 3. и члана 36. став 3. Закона о 
хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) и тачке 8. став 5. подтачка 11) 
Одлуке о оснивању Агенције за хемикалије („Службени гласник РС”, број 78/09),  

Управни одбор Агенције за хемикалије на седници одржаној дана 6. априла 2011. 
године донео је: 

 

ПРАВИЛНИК  
о изменама Правилника о саветнику за хемикалије и условима које мора да испуни 
правно лице или предузетник који врше обуку и проверу знања саветника за 

хемикалије 
 
 

Члан 1. 
У Правилнику о саветнику за хемикалије и условима које мора да испуни правно 

лице или предузетник који врше обуку и проверу знања саветника за хемикалије 
(„Службени гласник РСˮ, брoj 13/11), члан 4. ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 

 „Тематске области су: управљање хемикалијама и управљање биоцидним 
производима. 

Програм обуке из става 1. овог члана дат је у Прилогу који чини саставни део овог 
правилника.”  

 
Члан 2. 

У члану 11. став 2. речи: „из више од једне тематске области” замењују се речима: 
„из обе тематске области”.  

 
Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 

 
 

    Број: 110-00-11/2011-01 
    У Београду, 6. априла 2011. године 

 
    Председник 

                                   Управног одбора,  
                                                                     проф. др Бранимир Јованчићевић, с.р. 
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Прилог  

Програм обуке за саветника за хемикалије 

 

Укупан број часова: 40 

Редни 
број  

Тематска област Тематска јединица Број 
часова 

1. Управљање 
хемикалијама  
 
 

Интегрисано управљање хемикалијама у свим 
фазама животног циклуса 

2 

Уредба (ЕЗ) бр. 1907/2006 Европског парламента 
и Савета од 18. децембра 2006. године која се 
односи на регистрацију, евалуацију, ауторизацију 
и ограничења хемикалија (REACH) којом се 
установљује Европска агенција за хемикалије 
(ECHA) 

3 

Опште напомене о Закону о хемикалијама 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 36/09 и 88/10),  
Агенција за хемикалије и улога саветника за 
хемикалије   

1 

Интегрални регистар хемикалија – Досије о 
хемикалији и супстанце које изазивају 
забринутост 

3 

Прописи којима се уређује класификација, 
паковање, обележавање и оглашавање 
хемикалија  

2 

Класификација хемикалија на основу физичких и 
хемијских својстава  

4 

Класификација хемикалија на основу својстава 
која утичу на живот и здравље људи  

4 

Класификација хемикалија на основу својстава 
која утичу на животну средину  

2 

Безбедносни лист 2 
Детергенти 2 
Нарочито опасне хемикалије 1 
Ограничења и забране производње, стављања у 
промет и коришћења хемикалија које 
представљају неприхватљив ризик по здравље 
људи и животну средину 

2 

Увоз и извоз хемикалије  1 
Међународне конвенције којима се уређује 
управљање хемикалијама (Стокхолмска 
конвенција о дуготрајним органским загађујућим 
супстанцама, Ротердамска конвенција о поступку 
давања сагласности на основу претходног 

1 
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обавештења за одређене опасне хемикалије и 
пестициде у међународној трговини и 
Конвенција о забрани развоја, производње, 
складиштења и употребе хемијског оружја и 
његовом уништавању)  

2. 
 

Управљање 
биоцидним 
производима 

Опште напомене о Закону о биоцидним 
производима („Службени гласник РСˮ, бр. 36/09 
и 88/10)   

1 

Врсте биоцидних производа и разграничавање 
биоцидних производа од њима сличних 
производа 

1 

Активне супстанце у биоцидним производима 1 
Поступци за стављање биоцидних производа у 
промет  

1 

Обавезе лица које ставља биоцидни производ у 
промет и специфични захтеви за паковање, 
обележавање и оглашавање биоцидног производа 

1 

Основне информације о биоцидном производу 1 
Технички досије  3 
Безбедно коришћење биоцидних производа - 
професионални корисници 

1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
  

 


