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КАО НАРОЧИТО ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ     
Матилда Лазић 1 Миодраг Ковачевић 2 

Резиме: Циљ рада je анализа начина и поступка идентификације техничког метанола (произвођач 

„МСК“, Кикинда) као нарочито опасне хемикалије-НОХ. Идентификација метанола као НОХ изводи се 

на основу провере испуњености критеријума из релевантне регулативе и према доступним подацима из 

безбеднсоног листа. Метанол репрезентује НОХ за коју је потребно издавање Дозволе за обављање 

делатности промета. Неопходну документацију за НОХ, пре стављања у промет, прибавља правно лице 

које ставља у промет исту. Имплементација прописаног поступка идентификације техничког метанола 

као НОХ и прибављање захтеване документације према важећим регулативама, значајно унапређују 

механизам интегрисаног управљања нарочито опасним хемикалијама и такође, доприносе повећању 

безбедности свих лица која у радној средини рукују са метанолом.   

Кључне речи: нарочито опасне хемикалије, технички метанол, дозвола за обaвљање делатности  

промета, безбедно управљање хемикалијама 

IDENTIFICATION OF METHANOL AS A PARTICULAR 

HAZARDOUS SUBSTANCE 

Abstract: The aim of this paper is to analyze the manner and procedure of identification of technical methanol 

(manufacturer "MSK", Kikinda) as a particularly hazardous substance-PHS. The identification of methanol as 

PHS is performed on the basis of checking the fulfillment of the criteria from the relevant regulations and 

according to the available data from the safety data sheet. Methanol represents PHS, which requires the issuance 

of a License to perform trade activities. Necessary documentation for PHS, before being placed on the market, is 

obtained (from the competent authorities) by the legal entity that puts it on the market. Implementation of the 

prescribed procedure for identification of technical methanol as PHS and obtaining the required documentation 

according to applicable regulations, significantly improve the mechanism of integrated management of 

especially hazardous chemicals and also contribute to increasing the safety of all persons handling methanol in 

the work environment.  

Key words: particularly hazardous substances, technical methanol, License to perform trade activities, safe 

management of chemicals  

1. УВОД   

Појам нарочито опаснe хемикалиje (у даљем тексту: НОХ), начин и поступак 

идентификације  хемикалија као НОХ, форма и садржина документације која прати 

идентификовану хемикалију као НОХ у ланцу снабдевања; прописани су Законом о 

хемикалијама [1], Правилником о дозволама за обављање делатности промета, односно 

дозволама за коришћење НОХ (у даљем тексту: Правилник) [2] али и другим, 

повезаним прописима, као што су прописи из области класификације и паковања 

хемикалија [3].  

Циљеви увођења прописаног начина и поступка идентификације, израде и коришћења 

документације о НОХ су: контролисана дистрибуција НОХ у ланцу снабдевања 

хемикалијом, упознавање свих учесника у ланцу снабдевања са штетним својствима 

НОХ (подизање мера предострожности) ради повећања безбедности свих лица која у 
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радној средини долазе у контакт/рукују хемикалијом. Према Правилнику [2] за тачно 

одређене хемикалије, које испуњавају прописане критеријуме, потребно је издавање 

Дозволе за обављање делатности промета (у даљем тексту: Дозвола). Издавањем 

Дозволе од стране надлежних органа Р. Србије спречава се нелегалан промет нпр. од 

стране произвођача, који не испуњава услове за трговину НОХ.  

Технички метанол је важан претрохемијски производ данашњице. Техничи метанол је 

хемикалија (конкретно супстанца) према важећем Закону о хемикалијима [1] што 

представља основни предуслов за испитивање могућности његове идентификације као 

НОХ и то, у складу са  идентификованим штетним својствима.  

У овом раду је извршена идентификација техничког метанола (произвођача „МСК“ 

из Кикинде [4]) као НОХ. Идентификација је извршена на основу прописаног начина и 

поступка за идентификацију супстанцу у својству НОХ [2]. Предпостављено је да се 

испуњеност услова за идентификацију техничког метанола као НОХ може проверити 

применом одредби Правилника и на основу доступних података из безбедносног листа 

техничког метанола [4]. Претпостављено је такође, да разматрани технички метанол, 

репрезентује НОХ за коју је лицу које га ставља у промет, потребно прибаљање 

одговарајуће Дозволе од стране надлежних органа Републике Србије (према 

дефинисаним процедурама). 

2. ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛАМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОМЕТА 

НАРОЧИТО ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА   

2.1. Основ за идентификацију НОХ 

Правилник [2] као важећа релевантна регулатива, представља правни основ за 

идентификацију хемикалија у својству НОХ. Правилник [2] дефинише критеријуме за 

идентификацију и разликује две врсте НОХ према документацији која их прати [2]: за 

које се издаје Дозвола; за које није потребна Дозвола. 

Табела 1 – Основ за идентификацију НОХ  за које се издаје Дозвола  

Редни  

број 

Класа опасности и категорија опасности  Обавештење о опасности и Х ознака 

1. Акутна токсичност, категорија 1 Н300: Смртоносно ако се прогута 

Н310: Смртоносно у контакту са кожом 

Н330: Смртоносно ако се удише 

2. Акутна токсичност, категорија 2 Н300: Смртоносно ако се прогута 

Н310: Смртоносно у контакту са кожом 

Н330: Смртоносно ако се удише 

3. Акутна токсичност, категорија 3 Н301: Токсично ако се прогута 

Н311: Токсично у контакту са кожом 

Н331: Токсично ако се удише 

4. Специфична токсичност за циљни орган – једнократна 

изложеност, категорија 1 

Н370: Доводи до оштећења органа 

5. Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна 

изложеност, категорија 1 

Н372: Доводи до оштећења органа услед дуготрајног 

или вишекратног излагања 

6. Мутагеност герминативних ћелија, категорија 1А или 

1Б 

Н340: Може да доведе до генетских дефеката 

7. Карциногеност, категорија 1А или 1Б Н350: Може да доведе до појаве карцинома 

8. Токсичност по репродукцију, категорија 1А или 1Б Н360: Може штетно да утиче на плодност или на плод 

9. Корозивно оштећење коже, категорија 1А Н314: Изазива тешке опекотине коже и оштећење ока 
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Правилник [2] такође, прописује форму и садржину образаца Захтева за издавање 

Дозволе, као и начин вођења евиденције о промету НОХ од стране правног лица које је 

ставља у промет [2].  

2.2. Садржај образца Захтева 

Образац Захтева за издавање Дозволе мора да садржи [2]: опште податке о 

подносиоцу захтева за издавање Дозволе (назив; адресу, број телефона и е-маил; ПИБ; 

име одговорног лица, а где је прописана обавеза да има саветника за хемикалије и 

његово име.); датум и број претходно издате Дозволе за обављање делатности промета 

НОХ ако је дозвола раније издата; податак да ли делатност промета обавља као: 

произвођач, увозник, даљи корисник, дистрибутер; списак НОХ које подносилац 

захтева намерава да стави у промет; сврху за коју се дозвола тражи. Уз образац Захтева 

за издавање Дозволе подносилац захтева тј. правно лице, доставља и другу, прописану 

документацију о условима које мора да испуњава да би добио тражену Дозволу [2]. 

Попуњена документација се према Правилнику [2] доставља на разматрање и 

одлучивање надлежним Органима Републике Србије.  

Прибављену дозволу за обављање делатности промета НОХ за појединачне, 

предметне хемикалије може користити правно лице које је поседује, само у тачно 

наведене сврхе, које су наведене у одлуци о давању дозволе од стране надлежног 

органа  [2] (који је исту издао).     

3. УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ МЕТАНОЛА 

КАО НАРОЧИТО ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ИЗДАЈЕ ДОЗВОЛА ЗА  

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОМЕТА НАРОЧИТО ОПАСНИМ 

ХЕМИКАЛИЈАМА 

 

Полазни подаци неопходни за спровођење Правилником [2] прописаног поступка 

утврђивања испуњености услова за идентификацију  техничког метанола произвођача 

„МСК“ из Кикинде, прибављени су увидом у безбедносни лист техничког метанола [4]. 

Поступак идентификације техничког метанола у својству НОХ извршен је применом 

одредби члана 2.  Правилника о дозволама за обављање делатности промета, односно 

дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија [2]. Идентификација је 

извршена провером испуњености критеријума прописаних у Табели 1 за одабрани 

предмет анализе у овом раду. Упоређени су релевантни подаци о штетности техничког 

метанола из његовог безбеднсоног листа [4] са критеријумима задатим у Табели 1. [2].  

Пре утврђивања испуњености услова за идентификацију техничког метанола [4] као 

НОХ, извршена је класификација техничког метанола у складу са важећим прописом из 

области класификације хемикалија [3]. На основу добијених резултата, сматра се да 

посматрани технички метанол репрезентује супстанцу и да испуњава основни 

предуслов за идентификацију хемикалије у својству НОХ.   

Увидом у податке из поглавља 2.1 (Класификација) безбедносног листа техничког 

метанола [4] утврђено је да се он према важећем пропису за класификацију хемикалија 

[3] може класификовати као опасна супстанца. Класификација техничког метанола са 

приказом одговарајућих обавештења о опасности, приказана је у Табели 2.  
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Табела 2 – Класификација техничког метанола [4] са приказом одговарајућих обаввештење о опасности   

Класа опасности и категорија опасности  Обавештење о опасности  

Запаљива течност, категорија 2 H225: лако запаљива течност и пара 

Акутна токсичност, категорија 3 H301: Токсично ако се прогута 

H311: Токсично у контакту са кожом 

H331: Токсично ако се удише 

Специфична токсичност за циљани орган након 

једнократног излагања , категорија 1 

H370: Доводи до оштећељња органа 

 

На основу упоредне анализе података из Табеле 1 и података из Табеле 2, утврђено 

је да технички метанол [4] испуњава услове за идентификацију као НОХ за које се 

издаје Дозвола, преко следећих критеријума:  

1. Акутна токсичност, категорија 3; 

2. Специфична токсичност за циљани орган након једнократног излагања, 

категорија 1.  

Добијени разултати спроведеног начина и поступка провере испуњености услова за 

идентификацију показују да је метанол нарочито опасна хемикалија за коју се издаје 

дозвола за обављање делатности промета НОХ, што је у складу са претпоставкама [2].  

 

3.1. Значај добијених резултата из аспекта безбедне примене техничког метанола у 

радним срединама 

 

У индустријским условима нпр. у погонима за рад са метанолом, веома је важно 

познавати опасне и штетне особине супстанце којом се рукује или коју треба 

складиштити. Упознавање запослених у радној средини се врши на основу 

документације којом правно лице располаже, а која мора бити у складу са разматраним 

прописима. Резултати овог рада могу се тумачити у смислу неопходности упознавања 

запослених у радној средини са штетним карактеристикама техничког метанола да би 

се начело предострожности рада са НОХ спровело у дело и тиме смањио ризик од 

наступања негативних последица неправилног руковања од стране људског фактора. 

Технички метанол има веома изражене штетне ефекте по људско здравље, а у 

појединим случајевима (специфични пут излагања и дужина деловања) може изазвати и 

летални исход код људи. Према томе, ако је у радним срединама присутан технички 

метанол, морају се предузети све мере личне заштите у складу са захтевима 

одговарајућих стандарда из области безбеднсоти и здравља на раду. Током руковања и 

складиштења у раднј средини увек треба узети у обзир и чињеницу да је технички 

метанол опасна хемикалија из аспекта физичке и хемијске опасности и консеквентно, 

може изазавати пожар, експлозију и хемијске акциденте јер се сврстава класу запаљиве 

течности, категорије 2 у складу са прописима који важе за класификацију хемикалија 

[3]. Ослобађање пара метанола током хемијских акцидената индиректно, може изазвати 

штетне ефекте по запослене и ризике по радну и животну средину. Наведено даје 

додатни значај валидном тумачењу процеса идентификације техничког метанола као 

НОХ за коју је потребно издавање предметне Дозволе. 
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4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ПОПУЊАВАЊА  ОБРАЗЦА ЗАХТЕВА ЗА 

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТЕХНИЧКИ МЕТАНОЛ  

 

Према резултатима идентификације (поглавље 3) разматрани технички метанол 

репрезентује НОХ за коју пре него што стави у промет, правно лице мора да прибави 

одговарајућу Дозволу од надлежних органа. Предметна Дозвола се прибавља према 

процедури прописаној у Правилнику [2] и уз предходну припрему специфицираних 

докумената. Дозвола за обављање делатности промета НОХ, као важан документ у 

ланцу снабдевања, издаје се: произвођачу, увознику, даљем кориснику и дистрибутеру 

само ради обављања делатности промета [2]. Дозволу издаје надлежни државни орган 

односно, орган локалне самоуправе на основу исправно попуњене форме и садржине 

образца Захтева за издавање дозволе за обављање промета НОХ  (у даљем тексту: 

образац Захтева) [1,2]. 

 

У овом поглављу рада ће из наведених разлога, бити дат преглед процедуре 

попуњавања образца Захтева (Образац 1 [2]) за технички метанол [4]. Пре попуњавања 

захтеване форме и садржине Образаца 1 [2] са подацима за технички метанол извршена 

је анализа његових прописаних елемената, у циљу прикупљања/систематизације 

расположивости података. Утврђено је да се Образац 1 састоји се из више одељака, које 

је неопходно попунити на исправан начин, тачним подацима за технички метанол [4] 

али и за подносиоца захтева.  

 

У одељку Општи подаци о подносиоцу захтева за обављање делатности промета- 

правно лице или предузетник попуњава опште податке према захтевима Правилника 

[2]. Опредељује се такође, у ком својству би да обавља делатност промета НОХ (нпр. 

произвођач, дистрибутер, итд.). Уз навођење сврхе тражења дозволе за обављање 

делатности промета метанола, подносилац захтева прилаже и одговарајућу 

докуметацију којом се потврђује испуњеност услова за безбедно складиштење 

техничког метанола.  

 

У одељку Списак НОХ које подносилац захтева намерава да стави у промет- 

подносилац захтева наводио би нпр. да намерава само технички метанол [4] да стави у 

промет. Узимајући у обзир чињеницу да је технички метанол класификован као 

супстанца [3,4] подносилац захтева би био у обавези да попуњава одељак са подацима о 

важећој класификацији супстанце. Не попуњава се одељак за смешу јер би то било у 

супротности са добијеним резултатима у овом раду (поглавље 3).  

 

У Табели 3. је приказана форма и прописани елементи Образца 1 [2] који су 

попуњени подацима за технички метанол. Табелa 3. представља извод из садржине 

Образца 1 [2].  У Табели 3 су наведене само класе опасности, категорије опасности и H 

ознаке јер је на основу искључиво, тих података технички метанол [4] идентификован 

као нарочито опасна хемикалија за коју се издаје Дозвола за обављање делатности 

промета НОХ.  
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Табела 3 Део образца Захтева, попуњен подацима за технички метанол    

Редни 

број 

Хемијски назив супстанце Подаци о класификацији (класа опасности, категорија опасности, и 

ознака за обавештење о опасности – H ознака) 

1. Метанол  Запаљива течност, категорија 2 H225: лако запаљива течност и пара 

Акутна токсичност, категорија 3 H301: Токсично ако се прогута 

Акутна токсичност, категорија 3 H311: Токсично у контакту са 

кожом 

Акутна токсичност, категорија 3 

 

H331: Токсично ако се удише 

 

Специфична токсичност за циљни 

орган након једнократног излагања, 
категорија 1 

H370: Доводи до оштећења органа 

 

Део Образца Захтева, приказан у Табели 3. представљају кључни део у смислу 

прегледа и расположивости стручних података. Валидно попуњавање свих захтеваних 

елемената у прописаној форми, од стране подносиоца захтева представљају такође, 

важан корак у реализацији целокупне процедуре комуникације са надлежним државним 

органима у поступку издавања Дозволе. У случају непотпуног попуњавања тражених 

података у образцу Захтева, (приказ у Табели 3.) надлежни орган не располаже 

неопходним/потпуним подацима за одлучивање о одобрењу издавања Дозволе. У том 

случају поступак издавање Дозволе може бити одбијен или би надлежни орган могао 

тражити допуну података од подносиоца, што продужава процедуру.  

Према Правилнику [2] правно лице/предузетник је у обавези да води евиденцију о 

свакој појединачној НОХ на прописан начин у циљу свеобухватнијег праћења 

хемикалије.      

5. ЗАКЉУЧАК 

Применом прописаног начина и поступка за идентификацију НОХ потврђено је да 

посматрани, технички метанол испуњава услове за идентификцају као НОХ за коју се 

правним лицима/предузетницима издаје дозвола за делатност промета. Идентификација 

је извршена на основу класа и категорија штетности, односно упоређивањем 

релевантних података о штетности техничког метанола са прописаним критеријумима 

за идентификацију хемикалије у својству НОХ.  

На основу добијених резултата може се сматрати да технички метанол произвођача 

„МСК“ из Кикинде репрезентује нарочито опасну хемикалију по здравље људи (ако je 

присутан у радној средини) у случају када су лица изложена истом, дефинисаним 

путевима излагања и одређеном дужином излагања. Наведено изискује неопходност 

примена свих мера предострожности и средстава личне заштите при руковању са 

техничким метанолом. Технички метанол је такође, запаљива течност при чему и 

запаљиве паре могу изазвати опасност и штетност по запослене у радним срединама у 

коме је присутан. На основу наведеног, сматра се неопходним предузимања свих мера и 

активности у циљу смањења ризика од штетних и опасних ефеката техничког метанола 

и консеквентно, примена прописа из области безбеднсоти и здраља на раду, ради 

повећања безбедности лица у радним срединама.  

Дозвола за метанол, као идентификовану НОХ, издаје се на основу провере 

валидности података из прописане форме и садржине образца Захтева. Образац Захтева 

попуњава подносилац захтева и доставља га на одобрење надлежном државном органу 



16. Конференција са међународним учешћем   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Врњачка Бања, Јун 2021. 
 

166 

 

у складу са дефинисаном процедуром. Тек након прибављања Дозволе, подносилац 

захтева (нпр. произвођач, увозник) може стављати у промет технички метанол.  

Стриктним поштовањем прописаног поступка идентификације техничког метанола 

и коришћењем издате Дозволе, правна лица/предузетници, који стављају исти у промет, 

доприносе контролисаном механизму промета хемикалија на тржишту. На тај начин се 

умањују  ризици који могу настати током руковања и складиштења, што консеквентно, 

повећава се безбедност свих лица у радној среди (а тиме и животне средине у ширем 

контексту) од штетних и опасних ефеката техничког метанола. Прописивањем 

унифицираног начина и поступка израде и примене документације везане за промет 

НОХ, обезбеђује се да оне буду учињене доступним само лицима, која су овлашћена и 

овладавају ризиком који њихово коришћење носи у нпр. у радној средини. НОХ треба 

да буду контролисано и рестриктивно доступне само одређеним лицима, обученим за 

примену мера за смањење и контролу ризика од истих (нпр. у радној средини) што је у 

складу са концептом интегрисаног управљања хемикалијама. Контролисана 

производња и дистрибуција НОХ такође, омогућава надлежним органима увид у 

проток документације о НОХ током њеног животног циклуса, уз истовремену 

информисанонст крајњих потрошача о њеним штетним/опасним својствима.  

Даљи ток рада би могао обухватати анализу комплетног поступка прибављања 

Дозволе из аспекта појединачних случајева (нпр. произвођача, увозика, даљег 

корисника, дистрибутера) и комуникације са државним органима, разматрање поступка 

вођења евиденције, итд. 
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