POPs
хемикалије

Шта су POPs хемикалије?
POPs хемикалије (Persistent Organic Pollutants)
представљају дуготрајне органске загађујуће
супстанце односно органска једињења која
су токсична по људе и остали живи свет,
биоакумулативна и перзистентна у животној
средини. Ова једињења су отпорна на
фотолитичку, хемијску и биолошку деградацију,
што омогућава да у животној средини остану
непромењена дуго времена.

Стокхолмска
конвенција
Стокхолмска конвенција о дуготрајним органским
загађујућим супстанцама је „живи“ споразум који
препознаје потребу да предузме глобалну акцију о
хемикалијама које су извор забринутости због њихове
токсичности, перзистентности, биоакумулативности
и могућности транспорта на велике удаљености у
животној средини.
Основни циљ Стокхолмске конвенције о дуготрајним
органским загађујућим супстанцама је заштита
здравља људи и животне средине од POPs хемикалија.
Стокхолмска конвенција о POPs хемикалијама ступила
је на снагу 2004. године као одговор међународне
заједнице за системско глобално решење проблема
POPs хемикалија. Државе потписнице ове конвецније
имају обавезу да утврде, забране или ограниче
производњу, промет и коришћење POPs, као и обавезу
да смање, односно елиминишу емисије 12 POPs
хемикалија (алдрин, хлордан, ДДТ, диелдрин, ендрин,
хептахлор, хексахлорбензен, мирекс, токсафен,
PCB, PCDD/PCDFs) у животну средину. Стокхолмска
конвенција има преко 160 земаља потписница.
Република Србија је ратификовала Стокхолмску
конвенцију о дуготрајним органским загађујућим
супстанцама 2009. године и исте године усвојила
Национални имплементациони план (НИП) за
спровођење ове конвенције.

Преузмите иницијативу
како би заједничким
радом обезбедили
безбедно управљање
PОPs хемикалијама!

Пројекат
Ажурирање Националног
имплементационог плана
за спровођење
Стокхолмске конвенције
о дуготрајним
органским загађујућим
супстанцама POPs

Национална POPs страница у оквиру званичне
интернет презентације Министарства
пољопривреде и заштите животне средине
www.еkо.minpоlј.gоv.rs;
Пројектна канцеларија
тел. 011/7155-232
e-mail pops.project@eko.minpolj.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Немањина 22-26
11000 Београд
Република Србија
Тел. 011/7155-200
www.еkо.minpоlј.gоv.rs

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА
ГЛОБАЛНИ ФОНД ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

POPs хемикалије
Имплементација
Стокхолмске конвенције
у Републици Србији
Република Србија је усвојила низ законских и пратећих
подзаконских аката, дефинисаних оригиналним НИП,
којима је успостављен правно-институционални оквир управљања POPs чиме је операционализовала
имплементацију одредаба Стокхолмске конвенције на
националном нивоу.

Пројекат ажурирања
Националног
имплементационог плана
за спровођење
Стокхолмске конвенције
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
у сарадњи са Организацијом УН за индустријски развој
(УНИДО) реализује Пројекат „Ажурирање Националног
имплементационог плана за спровођење Стокхолмске
конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама
(POPs)“ који се финансира од стране Глобалног фонда за
животну средину (ГЕФ).

Реализоване активности
1. Формиран Координациони комитет и Пројектни тим
за ажурирање НИП-а и радне групе за ажурирања
инвентара старих POPs и израду инвентара нових POPs
хемикалија, које се састоје од представника релевантних
заинтересованих страна, тј. представника државних
органа и институција, индустријских удружења, научноистраживачког сектора, невладиних организација и
удружења жена;

Нове POPs хемикалије
У периоду 2010. -2012. године ступили су на снагу амандмани
на анексе Стокхолмске конвенције којима су анекси ове
Конвенције проширени за десет нових POPs хемикалија (табела
1.) Сходно томе, Република Србија је у складу са чланом 7. ове
Конвенције у обавези да ажурира НИП.

2. Успостављена и ажурирана национална интернет презентација о POPs хемикалијама;
3.	Одржан Уводни семинар пројекта и Обука за ажурирање
инвентара POPs хемикалија у сарадњи са Привредном
комором Србије;

Група POPs

Старих 12 POPs

Нових 10 POPs

POPs
пестициди

алдрин, DDT, ендрин,
диелдрин, хлордан,
мирекс, токсафен,
хептахлор,
хексахлорбензен

Линдан (γ- HCH), Хлордекон,
Пентахлорбензен,
α-HCH, β-HCH, Ендосулфан

• израда инвентара нових POPs хемикалија;

Индустријске
POPs

PCBs

PFOS, PBDE
(тетрабромдифенил етар
и пентабромдифенил етар,
хексабромдифенил етар и
хептабромдифенил етар) и
хексабромбифенил

Ненамерно
произведене POPs

PCDDs, PCDFs, PCBs,
хексахлорбензен

α-HCH, β-HCH,
пентахлробензен

• подизање свести циљних група о ризицима изложености
POPs хемикалијама и мерама за смањење овог ризика.

Циљеви овог пројекта
• ажурирање инвентара старих POPs хемикалија и пестицида;
• дефинисање мера које је потребно предузети за елиминацију односно смањенe ризика од изложености POPs
хемикалијама свих идентификованих угрожених група;

4.	Отпочео процес прикупљања и обраде података у циљу
ажурирања инвентара старих POPs и израде инвентара
нових POPs од релевантних заинтересованих страна;
5.	Одржане презентације о пројекту, националном законодавно-институционалном оквиру управљања POPs хемикалијама и подизању свести индустрије полимера о новим
POPs хемикалијама у полимерима у оквиру Конференција
о пластици IPG 2014 организоване од стране Друштва
инжењера пластичара и гумара Србије (IPG).
Трајање пројекта: јануар 2014 – јануар 2015. године

