
 
На основу члана 43. став 4. 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 21. априла 
2011. године, донео је одлуку да се објави 

 
 

ЛИСТА 
 СУПСТАНЦИ КОЈЕ ИЗАЗИВАЈУ ЗАБРИНУТОСТ 

 
 
 
1. Листа супстанци које изазивају забринутост садржи: 
- број супстанце,  
- идентитет супстанце,  
- класификацију супстанце односно да ли је идентификована као ПБТ 

или вПвБ или доводе до поремећаја рада ендокриног система или имају ПБТ 
или вПвБ својства али не испуњавају критеријуме за идентификацију као ПБТ 
или вПвБ, а научно је утврђено да изазивају значајне последице по здравље 
људи и животну средину (у даљем тексту: класификација и својства супстанце 
због којих се та супстанца сматра супстанцом која изазива забринутост), 

- начине коришћења за које није потребно прописати додатне мере за 
смањење ризика.  

 
2. Листа супстанци које изазивају забринутост обухвата: 
 
 

Број Идентитет супстанце 

Класификација и 
својства супстанце због 
којих се та супстанца 
сматра супстанцом која 
изазива забринутост 

Начини 
коришћења за 
које није 
потребно 
прописати 

додатне мере за 
смањење 
ризика 

1. 
5-terc-бутил-2,4,6-
тринитро- вПвБ - 

  m-ксилен (мошусни ксилен)     
  EC: 201-329-4     
  CAS: 81-15-2     

2. 
4,4'-диаминодифенилметан 
(MDA) 

Карциногено-
категорија 1Б - 

  EC: 202-974-4     
  CAS: 101-77-9     

3. 
Хексабромоциклододекан 
(HBCDD) ПБТ - 

  EC: 221-695-9, 247-148-4     
  CAS: 3194-55-6, 25637-99-4     
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  α-хексабромоциклодекан     
  CAS: 134237-50-6     
  ß-хексабромоциклодекан     
  CAS: 134237-51-7     
  ɣ-хексабромциклодекан     
  CAS: 134237-52-8     

4. 
bis(2-етилхексил)-фталат 
(DEHP) Токсично по  Ако се користе 

за израду 
амбалаже која 
је у директном 
контакту са 

леком, у складу 
са прописима 
којима се 

уређују лекови 
и медицинска 
средства 

  EC: 204-211-0 
репродукцију-
категорија 1Б 

  CAS: 117-81-7   
5. Бензил бутил фталат (BBP) Токсично по  

  EC: 201-622-7 
репродукцију-
категорија 1Б 

  CAS: 85-68-7   
6. Дибутил фталат (DBP) Токсично по  

  EC: 201-557-4 
репродукцију-
категорија 1Б 

  CAS: 84-74-2   
    
    

 
 

3. Ову листу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 
 

Број: 110-00-14/2011-01 
У Београду, 21. априла 2011. године 

       Управни одбор Агенције за хемикалије 
Председник, 

         Проф. др Бранимир Јованчићевић, с.р. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 


