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Управљање ризиком од 

хемикалија 
• Хемикалије су свуда око нас. Чине саставни део нашег живота и савремени живот 

незамислив је без њих. 

• Ваздух, земљиште, храна, готово да нема места где се не налази макар једна од 
100.000 хемикалија са којима свакодневно долазимо у контакт. 

• Индустријски и технолошки развој условили су енормно повећање употребе 
хемикалија на глобалном нивоу. Потрошња хемикалија је од 1945. године, када се на 
годишњем нивоу користило око 1 милион тона, до данас порасла на 500 милиона 
тона. 

• Одређене хемикалије које су класификоване у најмање једну од класа опасности 
(физичка опасност, опасност по здравље људи или опасност по животну средину) 
могу представљати велики ризик по здравље људи и животну средину. 

• Према подацима које је СЗО објавила 2004. године, око 5 милиона људи у свету умре 
због изложености одређеним хемикалијама. 

• Без хемикалија се не може, али се може смањити ризик од њиховог штетног дејства 
по здравље људи и животну средину. 

• Да би се смањио ризик од хемикалија, њима се мора 
управљати на безбедан и интегрисан начин. 



Управљање хемикалијама у 
Републици Србији 

• Политика управљања хемикалијама и њени циљеви су 
дефинисани као један од приоритета у стратешким 
документима, попут: 

– Националног акционог плана заштите животне средине - 
НЕАП, 

– Стратегије безбедности и здравља  на раду, 

– Стратегије тржишног надзора, 

– Акционог плана заштите дечијег здравља и животне 
средине.  



Институционални и законодавни оквир 
за управљање ризиком од хемикалија  

1. Надлежни орган 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине је 
надлежни орган за безебедно управљање хемикалијама, са 
Одељењем за хемикалије као централном администрацијом. 

2. Законодавни оквир 
Како би се регулисала област и обезбедило управљање 
хемикалијама кроз њихов цео „животни циклусˮ, Република 
Србија је 2009. године донела Закон о хемикалијама („Службени 
гласник РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) и Закон о 
биоцидним производима („Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 
88/10, 92/11 и 25/15), који су усклађени са релевантним 
прописима Европске уније у највећем могућем обиму за једну 
земљу која није чланица ЕУ. 

 



Законодавни оквир 

Закон о хемикалијама 

Закон о биоцидним 
производима 

29 – подзаконских 
аката 

Закони о потврђивању међународних 
конвенција из области хемикалија 



Овим законима омогућено је: 

• осигурање високог нивоа заштите здравља људи 
и животне средине као и побољшање слободног 
промета хемикалија са ЕУ и другим земљама, 

• успостављање, одржавање и унапређивање 
јединственог система управљања хемикалијама 
на територији Републике Србијe, 

• јачање и подстицање конкурентности привреде,  

• подстицање развоја безбеднијих алтернатива. 

 



Начини за управљање ризиком од 
хемикалија 

• Класификација, паковање и обележавање хемикалија; 

• Ограничења и забране производње, стављања на тржиште и 
коришћења најопаснијих хемикалија; 

• Пружање информација и смерница произвођачима, увозницима, 
даљим корисницима и дистрибутерима о правилној примени 
прописа; 

• Обезбеђивање знања о својствима хемикалија, нарочито за 
произвођаче, увознике и кориснике хемикалија; 

• Издавање акта на основу ког се биоцидни производи стављају на 
тржиште Републике Србије (процена физичко-хемијских, 
екотоксиколошких и токсиколошких својстава, података о 
ефекасности и др); 

• Информисање и подизање свести јавности – потрошача. 
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Интегрисани начин управљања  
хемикалијама и међусекторска повезаност  



Међународна сарадња у области 
управљања хемикалијама 

• У оквиру области управљања хемикалијама  спроводе се одредбе три 
међународне конвенције које је Република Србија ратификовала 
одговарајућим законима о потврђивању: 
–  „Стокхолмска конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама“ 

(Stockholm Convention – http://chm.pops.int);  
– „Ротердамска конвенција о поступку давања сагласности на основу претходног 

обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној 
трговини“ (Rotterdam Convention – http://www.pic.int); 

–  „Конвенција о забрани развоја, производње, складиштења и употребе 
хемијског оружја и о његовом уништавању“. 

• Међународном сарадњом и европским интеграцијама обухваћено је и 
учешће у активностима: 
– Стратешког приступа међународног управљања хемикалијама у организацији 

УНЕП (Strategic Approach to International Chemicals Management 
http://www.saicm.org/) и  

– Припреме за имплементацију и рану ратификацију  „Минамата Конвенције о 
живи“ коју је Република Србија потписала у октобру 2014. године (Minamata 
Convention  - http://www.mercuryconvention.org/). 

http://chm.pops.int/
http://chm.pops.int/
http://www.pic.int/
http://www.pic.int/
http://www.pic.int/
http://www.pic.int/
http://www.pic.int/
http://www.pic.int/
http://www.pic.int/
http://www.saicm.org/
http://www.saicm.org/
http://www.saicm.org/
http://www.saicm.org/
http://www.saicm.org/
http://www.saicm.org/
http://www.saicm.org/
http://www.saicm.org/
http://www.mercuryconvention.org/
http://www.mercuryconvention.org/
http://www.mercuryconvention.org/


Стратешки приступ међународном 
управљању хемикалијама-SAICM  

• SAICM је глобални политички оквир у оквиру УН са задатком да 
координира и потпомаже процес који води ка испуњењу постављеног 
циља да се до 2020. године хемикалијама управља на безбедан 
начин. 

• SAICM Глобални план утврђује приоритетне активности, укључујући: 
– Хемикалије у производима - UNEP Chemicals 
– Ендокрини дисруптори - UNEP Chemicals 
– Глобална елиминација олова у бојама - IPEN, UNEP и СЗО 
– Управљање електронским отпадом у земљама у развоју - UNIDO-UNEP 
– Нанотехнологије и произведени наноматеријали - UNITAR  
– Међународни напори за спречавање хемијског удеса, приправности и 

одговора у датим ситуацијама – OECD 
– Одрживост развојних циљева и управљања хемикалијама - UNEP/BRS 

Convention 
– Интегрисани приступ за финансирање хемикалије и отпада,  усмеравање 

индустрије у укључивање Посебног програма о хемикалијама и отпаду - UNEP  
– Дуготрајни фармацеутски загађивачи као за нови извор емисионих загађивача 

у животнoj средини; 
– Веома опасни пестициди - FAO, UNEP и СЗО 



Минамата конвенција о живи 

• Схватајући узроке и последице „Минамата болестиˮ, озбиљних 
здравствених проблема нарочито код жена и деце, штетних 
утицаја живе и проблема у животној средини који су настали 
услед загађења живом и препознајући потребу да се обезбеди 
одговарајуће управљање живом, Република Србија се активно 
укључила у решавање овог проблема још 2001. године. 
Конкретне активности кроз међународну сарадњу и националну 
легислативу Република Србија је спроводила у периоду од 2007. 
до 2013. године. 

  

• Унапређење сарадње са здравственим сектором у овој области, 
а нарочито по питању стоматолошких амалгама за које нису 
дефинисани рокови забране коришћења. 



Хемикалије и Парма декларација 

• Парма декларација - Забринутост за здравље људи 

и животну средину изазвану дејством перзистетних, 
биоакумулативних хемикалија, хемикалија које доводе 
до поремећаја рада ендокриног система, као и нано-
честица. 

• Постојећи законодавни оквир за управљање 
хемикалијама који се заснива на начелу 
предострожности обезбеђује основу за 
минимизацију штетних ефеката наведених врста 
хемикалија, по здравље људи и животну средину. 



 

Хвала на пажњи 

Соња Роглић 

e-mail: sonja.roglic@eko.minpolj.gov.rs 

тел: +381 11 7155203 
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