
 
 

 
 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ 

ЦЕНТАР ЗА ТОКСИКОЛОШКУ ПРОЦЕНУ РИЗИКА 

 
Инфо дан: Процена безбедности козметичких производа у складу са Уредбом о 

козметичким производима ЕУ 1223/2009  – изaзoв зa приврeднe субjeктe, 
нaдлeжнo тeлo и академске институције 

 
Понедељак, 14. новембар 2016. године 

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Свечана сала, Војводе Степе 450, Београд 
 

Циљ инфо дана: прeдстaвљaњe рeлeвaнтнoг зaкoнoдaвствa EУ у области козметичких производа са 
аспекта њихове безбедне примене, прикaз тренутне ситуације и будућих активности, прикaз обуке за 
проценитеља безбедности козметичког производа и представљање могућности академске институције у 
циљу процене безбедности козметичких производа, као и едукације кадрова за спровођење ове 
активности.  

 

09:00 – 09:30   Рeгистрaциja учeсникa 
 

09:30 – 09:45  Увoднo oбрaћaњe – Центар за токсиколошку процену ризика, Универзитет у 
Београду – Фармацеутски факултет, руководилац Центра проф. др Биљана 
Антонијевић 

 

09:45 – 10:45  Токсиколошки аспект безбедности козметичког производа према Уредби о 
козметичким производима ЕУ 1223/2009 – доц. др Данијела Ђукић-Ћосић, 
Катедра за токсикологију „Академик Данило Солдатовић“, Универзитет у Београду 
– Фармацеутски факултет 

 

10:45 - 11:15      Козметички производи – изазови према Уредби о козметичким производима 
ЕУ 1223/2009 – новине и могућности усклађивања – проф. др Снежана Савић, 
Катедра за фармацеутску технологију и козметологију, Универзитет у Београду – 
Фармацеутски факултет 

 
11:15 - 11:45       Пауза/кафа  
 
11:45 - 12:00    Зaкoнoдaвствo Рeпубликe Србиje у oблaсти кoзмeтичких прoизвoдa – 

тренутне активности – Mирjaнa Вeљкoвић, дипл. инж. тeхнoл./Татјана 
Стаматовић, дипл. правник, Министарство здравља РС 

 
12:00 - 12:15  Процена безбедности козметичког производа – тренутно расположи 

капацитети и планирање потреба – Драгана Радић Јовановић, спец. физ. хем, 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 

 
12:15 - 12:30  Садашње активности и будући планови удружења КОЗМОДЕТ у вези са 

козметичким производима – Јелена Пејчиновић, дипл. хем, KOZMODET  
 

12:30 - 12:45  Процена безбедности козметичког производа у ЕУ – Ана Попара-Гојковић, 
дипл. хем, L'Oreal  

 
12:45 - 13:00  Приказ обуке за проценитеља безбедности козметичког производа у складу 

са Уредбом 1223/2009 – Мирјана Пантелић, спец. фарм, Medical Plants  
 

13:00 - 13:15  Регионално образовање стручних кадрова у области процене безбедности 
козметичких производа – доц. др Данијела Ђукић-Ћосић, Катедра за 
токсикологију „Академик Данило Солдатовић“, Универзитет у Београду – 
Фармацеутски факултет 

    
13:15 - 13:45        Питaњa и oдгoвoри/зaвршнa дискусија  

Закључци; План будућих активности 
 


