
 

  

На основу члана 20. став 5. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС“, 

брoj 36/09) и тачке 8. став 5. подтачка 11. Одлуке о оснивању Агенције за хемикалије 

(„Службени гласник РС“, брoj 78/09), Управни одбор Агенције за хемикалије на 

седници одржаној дана 29. јуна 2010. године донео је  

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О САДРЖAЈУ БЕЗБЕДНОСНОГ ЛИСТА 

 

Предмет правилника 

 

Члан 1. 

 Овим правилником прописује се ближи садржај безбедносног листа. 

 

Члан 2.  

  Безбедносни лист мора да садржи датум израде и податке сврстане у 16 

поглавља са следећим насловима:  

1) Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет; 

2) Идентификација опасности; 

3) Подаци о састојцима у смеши; 

4) Мере прве помоћи; 

5) Мере заштите од пожара; 

6) Мере у случају хемијског удеса; 

7) Руковање и складиштење; 

8) Контрола изложености и лична заштита;  

9) Физичка и хемијска својства;  

10) Стабилност и реактивност; 

11) Токсиколошки подаци; 

12) Екотоксиколошки подаци;  

13) Третман и одлагање отпада;  

14) Подаци о транспорту;  

15) Регулаторни подаци; 

16) Остали подаци. 

 

Поглавље 1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију 

у промет 

 

Члан 3. 

 Поглавље о идентификацији хемикалије и подацима о лицу које ставља 

хемикалију у промет садржи: 

1) назив хемикалије који мора бити идентичан називу који се налази на етикети 

појединачног паковања у складу са прописима којима се уређују класификација, 

паковање и обележавање хемикалија;  

2) податке о свим познатим начинима коришћења хемикалије, а када се хемикалија 

може користити на више начина, наводе се само најважнији или уобичајени начини 

коришћења, као и кратак опис деловања хемикалије (нпр. антиоксиданс, средство 

против смрзавања итд.);  



3) податке о правном или физичком лицу које ставља хемикалију у промет и то: 

а) назив правног или физичког лица које ставља хемикалију у промет; 

б) да ли је то лице произвођач, увозник или дистрибутер; 

в) адресу и број телефона; 

г) електронску адресу лица задуженог за израду безбедносног листа, а ако се то 

лице не налази у Републици Србији, наводе се и подаци за контакт лица задуженог за 

достављање безбедносног листа са пребивалиштем у  Републици Србији (број 

телефона и пуна адреса); 

д) број телефона за хитне случајеве (број телефона правног или физичког лица 

које ставља хемикалију у промет, односно број телефона Центра за контролу тровања, 

са назнаком времена у којем је телефонски број доступан (нпр. двадесет четири сата 

или само у току радног времена и сл)). 

 

Поглавље 2. Идентификација опасности 

 

Члан 4. 

  Поглавље о идентификацији опасности садржи податке: 

1) о класификацији хемикалије;  

2) о врсти опасности коју хемикалија представља по здравље људи и животну 

средину (јасно и сажето);   

3) опис најважнијих штетних физичко-хемијских ефеката и штетних ефеката које 

хемикалија може имати на здравље људи и животну средину, као и симптома који су у 

вези са употребом или неадекватном употребом хемикалије. 

 

Члан 5. 

Поред података из члана 4. овог правилника, поглавље о идентификацији 

опасности може да садржи и податке о својствима хемикалије која нису обухваћена 

критеријумима за класификацију хемикалија, али могу допринети општој опасности, и 

то:  

1) о другим штетним ефектима на здравље људи, као што су: прашење, унакрсна 

сензибилизација, гушење, смрзавање, велика способност за развијање мириса или 

укуса и др; 

2) о штетним ефектима на животну средину као што су: опасност по земљишне 

организме, опасност од оштећења озонског омотача, допринос формирању приземног 

озона и др. 

 

Поглавље 3. Подаци о састојцима у смеши 

 

Члан 6. 

  У поглављу о подацима о састојцима у смеши наводе се општи подаци о 

састојцима и њихове концентрације, а не морају се навести подаци о пуном саставу 

смеше. 

 Када је смеша класификована као опасна, наводе се супстанце садржане  у 

смеши и њихове концентрације или опсег концентрација, и то: 

а) супстанце које су класификоване као опасне по живот и здравље људи или 

животну средину, ако је њихова концентрација у смеши једнака или већа од граничних 

концентрација или граничних вредности датих у прописима којима се уређује 

класификација, паковање и обележавање хемикалија; 

б) супстанце за које су прописане граничне вредности изложености на радном 

месту, ако нису наведене на основу тачке а) овог става; 



в) супстанце које су идентификоване као перзистентне-биоакумулативне-токсичне 

(у даљем тексту: ПБТ) или веома перзистентне-веома биоакумулативне (у даљем 

тексту: вПвБ), ако је концентрација појединачне супстанце у смеши једнака или већа 

од 0,1%. 

 Када смеша није класификована као опасна, наводе се супстанце и њихове 

концентрације, односно опсег концентрација, које су садржане у смеши и то у 

појединачној концентрацији једнакој или већој од: 

а) 1% масеног удела за негасовите смеше, односно 0,2% запреминског удела за 

гасовите смеше, ако те супстанце представљају опасност по живот и здравље људи или 

животну средину или су за те супстанце прописане граничне вредности изложености 

на радном месту; 

б)  0,1% масеног удела, у случају супстанци идентификованих као ПБТ или вПвБ. 

 

Члан 7. 

За супстанце из члана 6. овог правилника које су класификоване као опасне 

наводе се подаци о класификацији, укључујући знакове опасности и ознаке ризика, 

односно класе опасности и обавештења о опасности, при чему се не мора наводити 

текстуални део ознаке ризика, односно обавештења о опасности (ови подаци наводе се 

у Поглављу 16). 

За супстанце из члана 6. овог правилника које нису класификоване као опасне, 

наводи се разлог због којег су наведене у овом поглављу (нпр. „супстанца 

класификована као ПБТ“ или „супстанца за коју су прописане граничне вредности 

изложености на радном месту“).  

Поред података из ст. 1. и 2. овог члана, наводи се назив супстанце, а када су 

доступни наводе се и други подаци за идентификацију супстанце, као што су EC број, 

CAS број и хемијски назив према IUPAC номенклатури.  

Када је за супстанцу одобрена употреба алтернативног хемијског назива, наводи 

се тај назив и за ту супстанцу не морају се наводити остали подаци из става 3. овог 

члана. 

 

Поглавље 4. Мере прве помоћи 

 

Члан 8. 

 Поглавље о мерама прве помоћи садржи опис мера прве помоћи и податак да ли 

је, уколико дође до изложености хемикалији, неопходна хитна медицинска помоћ.  

 Опис мера прве помоћи из става 1. овог члана садржи: 

1) сажете податке о симптомима и ефектима које може изазвати хемикалија,  

2) упутство о мерама које треба предузети одмах на месту незгоде,  

3) податке о томе да ли се могу очекивати одложени ефекти након излагања и да 

ли је помоћ лекара неопходна или се препоручује.  

Подаци из става 2. овог члана наводе се посебно за сваки од путева излагања 

хемикалији (удисањем, у контакту са кожом или очима и ако се прогута).  

Када је за хемикалију утврђено да одређено средство, опрема и други услови 

(нпр. противотров, прскалица за испирање очију и др.) морају бити доступни на 

радном месту ради указивања хитне помоћи у случају незгоде, то се мора навести у 

овом поглављу. 

 

Поглавље 5. Мере заштите од пожара 

 

Члан 9. 



Поглавље о мерама заштите од пожара садржи податке о мерама које се 

предузимају за гашење пожара, уколико хемикалија изазове пожар или до њега дође у 

близини хемикалије, и то о: 

1) средствима за гашење пожара;  

2) средствима која из безбедносних разлога није дозвољено користити за гашење 

пожара; 

3) опасностима од излагања хемикалији или производима њеног сагоревања и 

гасовима који се ослобађају приликом пожара; 

4) средствима личне заштите и посебној опреми коју морају користити лица која 

учествују у гашењу пожара.  

 

Поглавље 6. Мере у случају хемијског удеса  

 

Члан 10. 

 У поглављу о мерама у случају удеса наводе се подаци о мерама личне заштите 

и заштите животне средине при изненадном неконтролисаном догађају који настаје 

ослобађањем, изливањем или расипањем хемикалије, као и о методама санације места 

на којем је дошло до хемијског удеса.  

 Подаци о мерама личне заштите односе се на уклањање потенцијалних извора 

паљења, обезбеђивање одговарајуће вентилације, односно заштиту органа за дисање, 

контролу настајања прашине и спречавање контакта хемикалије са кожом и очима и др. 

 Подаци о мерама заштите животне средине односе се на спречавање да 

хемикалија доспе у канализациону мрежу, водотокове, земљиште или подземне воде, 

као и на узбуњивање локалног становништва ако је то потребно и др.  

 Подаци о методама санације места где је дошло до ослобађања, изливања или 

расипања хемикалије односе се на врсту материјала за уклањање хемикалије (нпр. 

песак, дијатомејска земља, пиљевина, средства која везују киселине, универзална 

средства за абсорпцију и сл.), начин уклањања гасова и фине прашине (нпр. водом), 

разблаживање и др.  

 Поред података наведених у ст. 2. и 3. овог члана, у поглављу о мерама у 

случају удеса наводе се и подаци о средствима која никад не треба користити за 

уклањање или неутрализацију хемикалије.  

 

Поглавље 7. Руковање и складиштење 

 

Члан 11. 

 Поглавље о руковању и складиштењу садржи податке о мерама заштите 

здравља, безбедности људи и заштите животне средине и подељено је у три дела и то: 

део о руковању, део о складиштењу и део о посебним начинима коришћења 

хемикалије.  

  

Члан 12. 

Део поглавља о руковању хемикалијом садржи упутства за безбедно руковање и 

савете у погледу техничких мера као што су: ограничење емисије, локална и општа 

вентилација, мере за спречавање настајања аеросола, прашине и пожара и мере заштите 

животне средине (нпр. употреба филтера или скрубера за пречишћавање отпадних 

гасова, руковање искључиво у објектима са танкваном или другом врстом заштите од 

изливања изван објекта, мере за сакупљање ненамерно проливене или расуте 

хемикалије и одлагање сакупљеног материјала и сл), као и специфичне мере или 



правила која се односе на хемикалију (нпр. забрањени и препоручени поступци и 

опрема). Када је могуће наводи се и кратак опис свих мера.  

   

Члан 13. 

Део поглавља о складиштењу хемикалије садржи податке неопходне за 

безбедно складиштење хемикалије и то:  

1) специфичне техничке захтеве за објекте за складиштење (просторије и судове), 

укључујући непропусне или ватроотпорне зидове и вентилацију;  

2) некомпатибилне материјале,  

3) услове складиштења (граничне вредности или опсег температуре и влажности, 

светлост, инертни гас и сл),  

4) посебне захтеве за електричну опрему и мере за спречавање стварања статичког 

електрицитета. 

Поред података из става 1. овог члана наводи се и количина хемикалије која се 

сме једновремено складиштити, односно максимално дозвољена количина хемикалије 

у складишту под одређеним условима, као и други специфични захтеви (нпр. врста 

материјала који се користи за израду амбалаже за хемикалију).  

   

Члан 14. 

Део поглавља о посебним начинима коришћења садржи детаљна оперативна 

упутства и препоруке за практичну примену финалног производа намењеног за 

посебне начине коришћења.  

Поред података из става 1. овог члана могу се навести и референце за упутства 

намењена одређеним гранама индустрије која су препоручена од стране међународних 

организација. 

 

Поглавље 8. Контрола изложености и лична заштита 

 

Члан 15. 

 Поглавље о контроли изложености и личној заштити садржи: 

1) податке о специфичним параметрима за контролу изложености и  

2) податке о контроли изложености и личној заштити.  

 

Члан 16. 

  Подаци о специфичним параметрима за контролу изложености садрже 

параметре који се контролишу и граничне вредности за контролу (граничне вредности 

изложености хемикалији на радном месту и/или биолошке граничне вредности), као и 

податке о препорученим процедурама за праћење изложености.  

За супстанцу за коју је сачињен извештај о безбедности хемикалије, наводе се и 

подаци о изведеној дози без ефекта (DNEL вредност) и концентрацији за коју се 

предвиђа да нема ефекат на животну средину (PNEC вредност), за могуће сценарије 

изложености.  

За смеше могу се навести граничне вредности из става 2. овог члана за 

супстанце садржане у смеши које су дате у Поглављу 3. безбедносног листа.  

 

Члан 17. 

Подаци о контроли изложености и личној заштити садрже мере за управљање 

ризиком при коришћењу хемикалије које се морају предузети ради контроле 

изложености на радном месту и контроле изложености животне средине.   



За супстанцу за коју је сачињен извештај о безбедности хемикалије, у делу 

поглавља из става 1. овог члана наводи се сажетак мера за управљање ризиком за 

идентификоване начине коришћења и сажетак мера за управљање ризиком по животну 

средину. 

Подаци о контроли изложености на радном месту јесу подаци који су потребни 

за процену ризика од хемикалије по безбедност и здравље запослених и одређивање 

мера заштите у складу са прописима којима се уређују безбедност и здравље на раду. 
Уколико је потребно применити појединачне мере заштите, прецизно се наводе подаци 

о опреми и средствима која пружају одговарајућу заштиту, и то: 

а) заштита дисајних органа – врста опреме која се користи за заштиту дисајних 

органа у случају да постоји опасност од изложености дејству штетних гасова, испарења 

или прашине (боца са кисеоником, одговарајућа маска, филтери); 

б) заштита коже руку – врста рукавица које треба носити при руковању 

хемикалијом, и то врста материјала и време током којег рукавице могу да пруже 

потребну заштиту у зависности од материјала од кога су израђене, а ако је потребно 

наводе се и додатне мере заштите руку; 

в) заштита за очи – врста неопходне заштитне опреме за очи (заштитне наочаре, 

заштитна маска);  

г) заштита коже – врста и квалитет заштитне опреме, ако је осим руку неопходно 

заштити друге делове тела (заштитна кецеља, чизме или заштитно одело), а ако је 

потребно наводе се додатне мере за заштиту коже и специфичне хигијенске мере.  

Подаци о контроли изложености животне средине јесу подаци који су потребни 

за управљање ризиком по животну средину, а који су дати у прописима којима се 

уређује заштита животне средине.  

 

Поглавље 9. Физичкa и хемијска својства 

 

Члан 18. 

Поглавље о физичким и хемијским својствима садржи податке о својствима 

хемикалије и то: 

1)   опште податке: 

а) о изгледу - агрегатно стање (чврсто, течно, гасовито) и боја хемикалије при 

испоруци; 

б) о мирису - ако хемикалија има мирис, наводи се кратак опис мириса; 

 2)  податке у вези са здрављем, безбедношћу људи и заштитом животне средине:  

а) pH хемикалије у стању у којем се испоручује или у воденом раствору, када се 

мора навести и податак о концентрацији; 

б) тачка кључања; 

в) тачка паљења; 

г) запаљивост; 

д) експлозивна својства; 

ђ) оксидујућа својства; 

е) напон паре; 

ж) релативна густина; 

з) растворљивост; 

и) растворљивост у води; 

ј) коефицијент расподеле у систему n-октанол/вода; 

к) вискозност; 

л) релативна густина паре; 

љ) испарљивост; 



3) остале податке који су значајни за безбедност:  

   а) способност мешања са другим супстанцама; 

          б) растворљивост у мастима и уљима (навести растварач, односно уље); 

       в) проводљивост; 

г) тачка топљења, односно опсег температуре топљења; 

д) група опреме и система заштите који су намењени за употребу у 

потенцијално експлозивним атмосферама у складу са прописима и стандардима који 

уређују ову област; 

ђ) тачка самопаљења и др.  

Подаци из става 1. овог члана наводе се за супстанце, односно за смеше, а могу 

се навести и подаци о својствима супстанце која је садржана у смеши, али се мора 

јасно назначити на шта се подаци односе. 

Својства хемикалија наведена у ставу 1. овог члана одређују се у складу са 

прописима којима се уређују методе испитивања хемикалија. 

Када се неки податак из става 1. овог члана не наводи мора се јасно назначити 

да ли податак није доступан лицу које је одговорно за класификацију или није 

релевантан.  

 

Поглавље 10. Стабилност и реактивност 

 

Члан 19.  

  У поглављу о стабилности и реактивности наводе се подаци о стабилности 

хемикалије и могућности настанка опасних реакција под одређеним условима 

коришћења, као и у случају испуштања у животну средину, а нарочито следеће:  

1) услови, као што су температура, притисак, светлост, удар и др, које треба 

избегавати зато што могу да изазову опасну реакцију, а када је могуће и кратак опис те 

реакције; 

2) материјали које треба избегавати: вода, ваздух, киселине, базе, оксидујуће 

супстанце и друге специфичне супстанце које могу изазвати опасну реакцију, а када је 

могуће и кратак опис те реакције; 

3) опасни производи разградње: опасне материје које настају при разградњи 

хемикалије у опасним количинама; нарочито се наводи потреба за стабилизаторима и 

присуство стабилизатора, као и могућност опасне егзотермне реакције, а када је 

потребно и утицај промене физичког изгледа, опасни производи разградње који настају 

у контакту са водом и могућност разградње до нестабилних производа.  

 

Поглавље 11. Токсиколошки подаци 

 

Члан 20.  

  Поглавље о токсиколошким подацима садржи податке о ефектима хемикалије 

на живот и здравље људи у случају контакта са хемикалијом.  

 Подаци обухватају:  

1) ефекте опасне по здравље који се јављају услед изложености хемикалији који су 

идентификовани на основу резултата испитивања или искуства;  

2) акутне, одложене и хроничне ефекте који се јављају услед краткотрајне или 

дуготрајне изложености хемикалији, као што су сензибилизација, бесвесно стање, 

карциногеност, мутагеност и токсичност по репродукцију;  

3) различити путеви излагања (удисањем, у контакту са кожом, очима или ако се 

прогута); 



4) опис симптома у вези са физичким, хемијским и својствима која утичу на живот 

и здравље људи.  

За смеше, поред података из става 2. овог члана, могу се навести подаци о 

специфичним ефектима на здравље за супстанце садржане у смеши које се наводе у 

Поглављу 3. безбедносног листа.  

За супстанцу за коју је сачињен извештај о безбедности хемикалије поред 

података из става 2. овог члана наводе се и подаци о следећим групама могућих 

ефеката: 

1) токсикокинетика, метаболизам и дистрибуција; 

2) акутни ефекти (акутна токсичност, иритативност и корозивност); 

3) сензибилизација; 

4) токсичност у случају поновљеног излагања; 

5) карциногеност, мутагеност и токсичност по репродукцију, укључујући податке 

о категорији ових ефеката. 

 

Поглавље 12. Екотоксиколошки подаци 

 

Члан 21. 

 Поглавље о екотоксиколошким подацима садржи опис могућих ефеката, 

понашања и судбине хемикалије у животној средини, a релевантни резултати 

испитивања (нпр. LC50 за рибе ≤ 1mg/l) наводе се када су доступни. 

 Опис могућих ефеката из става 1. овог члана садржи податке о најважнијим 

својствима хемикалије која могу имати ефекат на животну средину, с обзиром на 

могуће начине коришћења, и то:  

1) екотоксичност – расположиви подаци о акутној и хроничној токсичности за 

водене организме: рибе, ракове, алге и друге водене биљке, а могу се навести и подаци 

о токсичности за микроорганизме, земљишне микроорганизме и друге релевантне 

организме (птице, пчеле и биљке); ако хемикалија има инхибиторно дејство на 

активност микро-организама, наводи се и могући утицај на постројења за третман 

комуналних отпадних вода;  

2) мобилност – подаци о способности супстанце или одговарајуће супстанце у 

смеши, да у случају испуштања у животну средину доспе у подземне воде, односно 

далеко од места испуштања, и то:  

а) позната или предвиђена расподела у компонентама животне средине; 

б) површински напон;  

в) апсорпција/десорпција; 

3) перзистентност и разградљивост – подаци о способности супстанце или 

супстанце у смеши да се разгради у релевантној компоненти животне средине 

биоразградњом или неким другим процесом (нпр. оксидација, хидролиза и др), ако је 

доступно, наводи се и време полураспада, као и подаци о способности супстанце или 

супстанце у смеши да се разгради у постројењу за третман комуналних отпадних вода;  

4) биоакумулативност – подаци о способности супстанце или супстанце у смеши 

да се акумулира у живим организмима и тако преноси кроз ланац исхране, укључујући 

коефицијент расподеле у систему n-октанол-вода (Kow) и фактор биоконцентрације 

(BCF), уколико су расположиви; 

5) ПБТ својства - резултати процене ПБТ својстава уколико је сачињен извештај о 

безбедности хемикалије; 

6) остали штетни ефекти на животну средину – подаци о свим осталим штетним 

ефектима (нпр. потенцијал оштећења озонског омотача,  формирање приземног озона, 

ефекат стаклене баште или поремећај рада ендокриног система), ако су доступни. 



Подаци из става 2. овог члана наводе се и за опасне производе који настају 

услед разградње хемикалије. 

 

Поглавље 13. Третман и одлагање отпада 

 

Члан 22. 

  У поглављу о третману и одлагању отпада (остаци неискоришћене хемикалије 

или отпад који настаје при предвиђеном начину коришћења хемикалије) наводи се 

опис отпада, као и подаци о безбедном поступању са њим, односно одговарајуће 

методе третмана и одлагања неискоришћене хемикалије и контаминиране амбалаже 

(инсинерација, рециклажа, одлагање на депонију итд.), као и други подаци на основу 

међународних конвенција и домаћих прописа којима се уређује управљање отпадом 

(нпр. ознака према Каталогу отпада). 

За супстанцу за коју је сачињен извештај о безбедности хемикалије даје се 

сажетак мера управљања отпадом.  

 

Поглавље 14. Подаци о транспорту 

 

Члан 23. 

  Поглавље о транспорту садржи податке о свим мерама предострожности које се 

предузимају у вези са транспортом или преносом хемикалије унутар или изван граница 

радног простора. 

 Поред података из става 1. наводе се подаци о класификацији у складу са 

међународним прописима којима се уређује транспорт опасног терета за сваку врсту 

транспорта (друмски, железнички, водени, авионски) и то: UN број, класа опасности, 

име у транспорту, група паковања и други релевантни подаци. 

  

Поглавље 15. Регулаторни подаци 

 

Члан 24. 

    

У поглављу о регулаторним подацима наводи се следеће: 

1) да ли је извршена процена ризика за супстанцу или супстанцу у смеши;  

2) подаци о ефектима на здравље, безбедност и животну средину који се наводе на 

етикети у складу са прописима којима се уређује класификација, паковање и 

обележавање хемикалија;  

3) посебне одредбе прописа којима се уређује заштита здравља људи или животне 

средине које се односе на хемикалију, у мери у којој је то могуће; 

4) други прописи и одговарајуће мере за њихово спровођење. 

Уз податке из става 1. овог члана наводи се назив прописа према којем се 

подаци наводе. 

 

Поглавље 16. Остали подаци 

 

Члан 25. 

 У поглављу о осталим подацима наводе се остали подаци који се сматрају 

важним за здравље и безбедност људи и за заштиту животне средине, као што су: 

списак свих релевантних ознака ризика (R ознака) са припадајућим текстом, односно 

списак обавештења о опасности (Н) са припадајућим текстом; списак свих релевантних 

ознака безбедности (Ѕ ознака), односно обавештења о мерама предострожности (Р) са 



припадајућим текстом; савети за обуку; препоручена ограничења коришћења (нпр. 

необавезујуће препоруке снабдевача); остали подаци (писане референце, односно 

подаци за контакт у вези са техничким подацима) и извори важних података 

коришћених за израду безбедносног листа. 

 Када је безбедносни лист измењен или допуњен, у поглављу из става 1. овог 

члана морају се јасно назначити подаци који су додати, избачени или измењени, осим 

уколико то није назначено на другом месту.  

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 26.  

Подаци о класификацији супстанце према Правилнику о класификацији, 

паковању, обележавању и рекламирању хемикалијe и одређеног производа („Службени 

гласник РС“, број 59/10), морају се наводити у одговарајућим поглављима 

безбедносног листа до 1. октобра 2011. године. 

Подаци о класификацији супстанце према Правилнику о класификацији, 

паковању, обележaвању и рекламирању хемикалије и одређеног производа у складу са 

Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени 

гласник РС“, број 64/10), до 1. октобра 2011. године могу се наводити у одговарајућим 

поглављима безбедносног листа заједно са подацима о класификацији супстанце према 

пропису из става 1. овог члана.  

У периоду од 1. октобра 2011. године до 1. јуна 2015. године, у одговарајућим 

поглављима безбедносног листа за супстанцу морају се навести подаци о 

класификацији супстанце на основу оба наведена прописа о класификацији, паковању, 

обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа.  

Подаци о класификацији смеше према Правилнику о класификацији, паковању, 

обележавању и рекламирању хемикалијe и одређеног производа („Службени гласник 

РС“, број 59/10), морају се наводити у одговарајућим поглављима безбедносног листа 

до 1. јуна 2015. године. 

Подаци о класификацији смешe према Правилнику о класификацији, паковању, 

обележaвању и рекламирању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално 

хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник 

РС“, број 64/10), до 1. јуна 2015. године могу се наводити у одговарајућим поглављима 

безбедносног листа заједно са подацима о класификацији смеше према пропису из 

става 1. овог члана.  

Ако су на етикети смеше дати подаци о класификацији према Правилнику о 

класификацији, паковању, обележaвању и рекламирању хемикалије и одређеног 

производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и 

обележавање УН („Службени гласник РС“, број 64/10), у одговарајућим поглављима 

безбедносног листа до 1. јуна 2015. године морају се наводити подаци о класификацији 

смеше и њених састојака на основу оба прописа о класификацији, паковању, 

обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа.  

Од 1. јуна 2015. године у одговарајућим поглављима безбедносног листа морају 

се наводити подаци о класификацији супстанце, односно смеше према Правилнику о 

класификацији, паковању, обележaвању и рекламирању хемикалије и одређеног 

производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и 

обележавање УН („Службени гласник РС“, број 64/10). 

 

 

 



Члан 27. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику РС“.  
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