
ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРИМЕНУ
ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ХЕМИКАЛИЈАМА 
КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДЕТЕРГЕНТЕ
И СУРФАКТАНТЕ У ДЕТЕРГЕНТИМА
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Значење појмова
Детергент јесте супстанца или смеша која садржи сапуне односно друге сурфактанте и ко-
ристи се за прање и чишћење. У детергенте спадају и помоћне смеше за прање (претпрање, 
испирање или избељивање одеће), омекшивачи рубља, смеше за друга чишћења и сл.; 

Сурфактант јесте било која органска супстанца односно смеша који има површински ак-
тивна својства и који садржи једну или више хидрофилних и хидрофобних група које су 
способне да смање површински напон воде формирајући раширен или адсорбујући мо-
нослој на додиру вода – ваздух и створе емулзију односно микроемулзију односно мицеле 
као и да се адсорбују на додиру вода - чврста површина;

Детергент за индустријске или професионалне сврхе јесте детергент који користи само 
стручно оспособљено особље, а који се не користи у домаћинству;

Обавезе произвођача детергената

Помоћне смеше за прање јесу:

• помоћно средство за прање - средство 
намењено за претпрање, испирање 
или избељивање одеће, веша из до-
маћинства, итд;

• смеша за чишћење - средство намењено  
за чишћење у домаћинству односно дру-
гo чишћење површина (нпр.:материјала, 
производа, машина, механичких алата, 
превозних средстава и пратеће опреме, 
инструмената, апаратура, итд.);

• омекшивач за веш - средство намење-
но за промену осећаја при додиру тка-
нине, у завршним процесима прања 
тканине;

• - остала средства за чишћење и прање- 
средства намењена за све друге про-
цесе прања и чишћења;

Одредбе Закона о хемикалијама уводе основну измену у погледу биоразградљивости сур-
фактаната који се користе у детергентима и помоћним смешама за прање које се такође 
сматрају детергентима.

Састојак детергента јесте свака хемијска супстанца, синтетичког или природног порекла 
намењена за умешавање у детергент.

Произвођач детергента је правно лице или предузетник који ставља детергент или сур-
фактант у промет, а који исте производи, увози или који мења карактеристике детегрента 
и пакује односно мења обележавање детергента.

ПРОИЗВОЂАЧ МОЖЕ СТАВИТИ У ПРОМЕТ ДЕТЕРГЕНТ КОЈИ 
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ПОТПУНЕ АЕРОБНЕ БИОРАЗГРАДЉИВОСТИ.
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Обавезе произвођача детергената

За добијање одобрења за стављање у про-
мет детергента који садржи сурфактант 
који не испуњава критеријуме потпуне 
аеробне  биоразградљивости потребно је 
уз захтев доставити и ТЕХНИЧКИ ДОСИЈЕ 
О СУРФАКТАНТУ који садржи податке по-
требне за процену ризика тог сурфактанта 
и метаболита који настају његовом биораз-
градњом.

Потребни подаци нарочито се односе на ре-
зултате додатних испитивања биоразградљи-
вости употребом пред-адаптираног инокулума 
ради доказивања релевантности пред-адапта-
ције за сурфактант, затим додатне податке о 
токсичности ликвора који настаје при биораз-
градњи као и податке о токсичности метаболи-
та. Детаљан опис садржине техничког досијеа 
дат је у Правилнику о детергентима.

Препоручене методе испитивања биоразградљивости дате су у Правилнику о детерген-
тима („Службени Гласник“РС бр 40/10).

ДЕТЕРГЕНТ КОЈИ САДРЖИ СУРФАКТАНТ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ПОТПУ-
НЕ АЕРОБНЕ БИОРАЗГРАДЉИВОСТИ ВЕЋ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ПРИМАРНЕ 
БИОРАЗГРАДЉИВОСТИ, МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ИНДУС-
ТРИЈСКЕ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ СВРХЕ, ОДНОСНО И СТАВИТИ У ПРОМЕТ 
САМО АКО ЈЕ ДОБИЈЕНО ОДОБРЕЊЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОД СТРАНЕ АГЕНЦИЈЕ 
ЗА ХЕМИКАЛИЈЕ, ИЛИ УКОЛИКО ПОСТОЈИ АКТ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ КОЈИМ 
СЕ ДОЗВОЉАВА  КОРИШЋЕЊЕ ТОГ СУРФАКТАНТА У ДЕТЕРГЕНТУ.

Листа сурфактаната за које је издато одобрење у ЕУ или којим се одобрава коришћење 
сурфактаната, тренутно садржи само један сурфактант и то:

За детергенте који се стављају у промет у складу са одредбама Закона о хемикалијама, 
произвођач је одговоран да има доступне податке о потпуној аеробној биоразградивости 
сурфактанта, и да их достави Агенцији за хемикалије на њен захтев или покаже на увид 
инспектору у току надзора.

На сурфактанте који могу бити активна супстанца у биоцидном производу примењују се 
одредбе Закона о биоцидним производима

Алкохоли, 
Guerbet, 
C12 - 20, 
етоксиловани,  
n-бутил 
етар (7-8ЕО) 
(полимер) 
 

147993-59-7

Назив према IUPAC 
номенклатури EC број         CAS број       Ограничења

Може се користити за ин-
дустријску примену до 27. 
јуна 2019. године и то за: 

• прање боца;
• прање унутрашњих повр-

шина цевовода, индус-
тријских судова, процесне 
опреме и филтера без 
растављања опреме;

• чишћење металних 
површина.
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Од самих прозвођача се очекује да просле-
де захтев добављачу сурфактанта да обез-
беде неопходан доказ о биоразградљи-
вости ради достављања тих података 
инспекцији. 
Тај доказ може бити писана потврда, као 
на пример безбедносни лист или посебан 
документ о томе да сурфактанти који се 

користе могу бити стављени у промет без 
даљих ограничења услед њихове потпуне 
биоразградљивости, у складу са чланом 
73. Закона о хемикалијама. Уколико про-
извођач детергента има више добављача 
за исти сурфактант, тада ту писану потврду 
мора доставити сваки индивидуални до-
бављач. 

Безбедносни лист за детергенте
Безбедносни лист за детергенте који се стављају у промет поред осталих информација, 
мора да садржи информацију о потпуној аеробној биоразградљивости сурфактаната у 
том детергенту или информацију да је за тај сурфактант издато одобрење за коришћење. 
Те информације морају да буду наведене у Поглављу 12. Екотосиколошки подаци или у 
Поглављу 15. Регулаторни подаци.

Наведене информације произвођач детергента дужан је да прибави од свог добављача.

При изради безбедоносног листа за детергент који ставља у промет, произвођач у Погла-
вљу 12. Екотосиколошки подаци или у Поглављу 15. Регулаторни подаци, произвођач је 
дужан да наведе биоразградљивост сурфактанта у детергенту. 

Сурфактант(и) који се налазе у овом де-
тергенту / (смеши за чишћење, итд.) ис-
пуњавају критеријум потпуне аеробне 
биоразградљивости дат у Правилнику о 
детергентима. Подаци који ово потврђују 
биће доступни надлежним органима и 
достављају се на њихов захтев или на за-
хтев произвођача детергента. 

Сурфактант је у процесу добијања одо-
брења према члану 74. Закона о хеми-
калијама.

Сурфактант испуњава критеријум 
потпуне аеробне бидоразградљиво-
сти дат у Правилнику о детергенти-
ма. Подаци који ово потврђују биће 
доступни надлежним органима и 
достављају се на њихов захтев или на 
захтев произвођача детергента.

Сурфактант је добио одобрење према 
члану 79. Закона о хемикалијама.

ОПЦИЈА 1 

ОПЦИЈА 1 

ОПЦИЈА 2

ОПЦИЈА 2

Препоручене реченице од стране ЕУ у оба случаја су:

Уколико је сурфактант у процесу добијања одобрења или се налази  на Листи сурфактана-
та за које је издато одобрење,  онда то мора бити назначено у тачки 12. или 15. безбед-
носног листа. 

Препоручене реченице су:
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Упис детергента у
Регистар хемикалија

Листа о саставу детргента
и доступност података

• називе састојака детeргента - на-
зиви се дају по INCI номенклатури 
или према Европској фармакопеји. 
Ако ниједан од ових назива није 
доступан, даје уобичајени хемијски 
назив или назив према IUPAC но-
менклатури. 

• Мириси, етарска уља или агенси за 
бојење, наводе се као појединачни 
састојак и ниједна супстанца која улази 
у њихов састав не мора бити посебно 
приказана са изузетком алергена који 
улазе у састав мириса, ако су присутни у 
концентрацији већој од 0.01%.

Безбедносни лист за детергенте

Поред горе наведених обавеза које се односе на сурфактант у детергенту, произвођач 
или увозник при упису детергента у Регистар хемикалија, поред података о детергенту и 
састојцима детергента према Правилнику о регистру хемикалија, („Службени Гласник“ РС 
бр 23/10, 40/10) мора да достави додатне податке о свим сурфактантима садржаним у 
детергенту из дела 5.1.Правилника о регистру хемикалија и то податке о:

• произвођачу сурфактанта;
• земљи порекла;
• трговачком имену;
• биоразградљивости. 

Произвођач детергента дужан је да сачини Листу о саставу детергената који је намењен 
за општу употребу и чува је 5 година. Листа о саставу детергента садржи следеће податке :

• назив детергента; 
• податке о произвођачу ( адреса, е-ма-

ил, број телефона);
• податке о свим састојцима  детергента, 

дате по заступљености масеног удела 
(у %) од највећег до најмањег, приказ-
аним у следећим опсезима:

• 10 % или више (≥10%),
• 1 % или више, али мање од 10 % (1-

10%),
• 0,1 % или више, али мање од 1 % (0,1-

1%),
• мање од 0,1 % (<0,1%).

Детаљан садржај Листе дат је у Правилнику о детергентима.

Произвођач је дужан да на својој интернет страни објављује податке из Листе о саставу 
детергента:

Произвођач на интернет страни не мора да објави следеће податке:

• процентуални  удео састојака у детергенту; и
• CAS број састојака детергента; 
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• препоручене количине и/или упутства за дозирање изражене у милилитрима (ml) или 
грамима (g) примерене за стандардно коришћење у машинама за прање веша за меку, 
средње тврду и тврду воду и подацима за један или два циклуса прања;  

• за универзалне детергенте, број стандардних коришћења у машинама за прање веша 
за „уобичајено запрљан“ веш, а за благе детергенте за осетљиве тканине, број стандард-
них коришћења у машинама за прање веша за умерено запрљан веш који се може оп-
рати садржајем паковања уз употребу воде средње тврдоће;    

• ако се у паковању налази мерна посуда, њен се капацитет наводи у ml или gr с ознакама 
за примерену дозу детергента за стандардно коришћење у машинама за прање веша за 
меку, средње тврду и тврду категорију воде;

АКО ЈЕ ДЕТЕРГЕНТ НАМЕЊЕН ЗА ОПШТУ УПОТРЕБУ НА 
ЊЕГOВОЈ АМБАЛАЖИ НЕ СМЕ ДА СЕ НАЛАЗИ СЛИКОВНИ 

ПРИКАЗ ВОЋА ТАКАВ ДА МОЖЕ ДОВЕСТИ ПОТРОШАЧA 

У ЗАБЛУДУ У ПОГЛЕДУ КОРИШЋЕЊА.

Начин обележавања детергента

1) Садржај супстанце која улази у састав де-
тергента, а налази се у концентрацији већој 
од 0,2 %,  приказује се као  опсег  масеног 
удела у %:

• мање од 5 % (<5%)
• 5 % или више, али мање од 15 % (5-15%)
• 15 % или више, али мање од 30 % (15-30%)
• 30 % и више. 

2) Састојци детрегента који се наводе 
на амбалажи независно од концен-
трације, су:

• ензими, 
• дезинфицијенси,
• оптичка белила,
• мириси,
• конзерванси,
• алергени.

На амбалажи детергента који је намењен општој употреби, поред елемената обележа-
вања који су у складу са прописима о класификацији, паковању и обележавању хемика-
лија морају бити наведени следећи подаци:

На амбалажи детергента за општу употребу намењеног за прање веша наводе се следећи 
подаци:

Детаљан списак састојака на које се односе горе наведене концентрације дат је у 
Правилнику о детергентима.
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Детергент за индустријске или професионалне сврхе обележава се у складу са прописи-
ма о класификацији, паковању и обележавању хемикалија – [Правилник о класификацији, 
паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа,(„Службени 
Гласник“ РС бр 59/10)

Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и од-
ређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и 
обележавање УН („Службени Гласник“ РС бр 64/10) и Списак класификованих супстанци].

ПОДАЦИ НА ЕТИКЕТИ МОРАЈУ БИТИ ИСПИСАНИ 
ЧИТЉИВИМ, ВИДЉИВИМ И НЕИЗБРИСИВИМ 

СЛОВИМА И НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.

На амбалажи детергента мора стајати упутство за коришћење и ако је потребно посебне 
мере предострожности. Ове мере се наводе у циљу информисања потрошача на разумљив 
и сликовит начин о безбедном коришћењу производа, предузимању потребних мера заш-
тите при руковању, начину чувања и поступања у акцидентним ситуацијама.

Мере предострожности које је потребно навести су у директној вези са ознакама безбед-
ности (Ѕ ознаке) које су додељене након класификације самог производа односно детерген-
та. Поред обавезног текстуалног обавештења о мерама предострожности, као на пример:

1. Чувати ван домашаја деце 
 2. Избегавати контакт са очима 
 3. У случају контакта са очима, одмах 
испрати са доста воде и затражити ле-
карску помоћ   
 4. Опрати и осушити руке након ко-
ришћења    

5. Особе са осетљивом или оштећеном 
кожом треба да избегавају дужи кон-
такт са овим производом 

6. Не гутати. Ако се прогута хитно затра-
жити лекарску помоћ и показати ети-
кету или паковање   
 7.  Не пресипати у другу амбалажу ради 
одлагања    

8. Не мешати са другим производима 

9. Након коришћења добро проветрити 
просторију    

Mогу се користити и сликовни симболи, који су избор самог произвођача. Уколико на па-
ковању односно етикети детергента постоји техничка могућност, препоручује се комбина-
ција сликовних симбола и текстуалног обавештења о посебним мерама предострожности.
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1. Привредни преступи

Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ при-
вредни субјект или друго правно лице ако:

1. ставља у промет детергент који 
садржи сурфактант који не ис-
пуњава критеријуме потпуне ае-
робне биоразградљивости а нема 
одобрење за коришћење тог сур-
фактанта у детергенту које је из-
дала Агенција, односно нема акт 
којим се у ЕУ одобрава коришћење 
сурфактанта у детергенту (члан 73. 
став 3);    

2. ако се не придржава услова за ко-
ришћење детергента са тим сур-
фактантом (члан 77. став 3);  
  

3. не повуче са тржишта сурфактант од-
носно детергент који га садржи у року 
утврђеном у решењу Агенције (члан 
78. став 2).

2. Прекршаји

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 
динара казниће се за прекршај  привредни 
субјект или друго правно лице ако:

1. не чува резултате испитивања којима 
се потврђује да је испуњен критеријум 
потпуне аеробне биоразградљивости 
сурфактанта или их не достави Агенцији 
на њен захтев (члан 81. став 1);  

2. детергент не обележи у складу са одред-
бама овог закона и у складу са прописом 
о обележавању детергента донетим на 
основу овог закона (члан 81. став 2); 

3. не сачини Листу о саставу детергента или 
ту листу не чува 5 година или одређене 
податке садржане у том листу не учини 
доступним јавности на својој интернет 
страници (члан 81. став 3). 

Казнене одредбе
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