ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
Члан 1.
У Закону о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, број
41/09), у члану 3. после тачке 1) додају се тач. 1а) и 1б), које гласе:
„1а) активна супстанца ниског ризика јесте супстанца која, у складу са
прописима којима се уређују хемикалије, није класификована у најмање једну
од следећих класа опасности: карциногено, мутагено, токсично по репродукцију,
сензибилизација, веома токсично, токсично, експлозивно, корозивно, као и
супстанца која није перзистетна (период полураспада у земљишту мањи од 60
дана); супстанца чији је биоконцентрациони фактор мањи од 100; супстанца
која не доводи до поремећајa рада ендокриног система; супстанца која не
изазива неуротоксичне или имунотоксичне ефекте;
1б) ађувант јесте помоћно средство за заштиту биља, односно
супстанца или препарат, тј. производ који се састоји од коформуланата, или
препарат, тј. производ који садржи један или више коформуланата, које
корисник меша са производом за заштиту биља или производом опште
употребе за заштиту биља и тако побољшава њихову ефикасност или друге
пестицидне особине;”.
После тачке 4) додају се тач. 4а) и 4б), које гласе:
„4а) добра експериментална пракса јесте пракса за спровођење тестова
ефикасности средстава за заштиту биља у пољу у складу са одредбама
смерница PP 1/181 и PP 1/152 Европске и медитеранске организације за
заштиту биља (European and Mediterranean Plant protection Organisation –
EPPО);
4б) добра лабораторијска пракса јесте систем квалитета који се односи
на организацију и услове под којима се планирају, изводе, прате, снимају,
архивирају и саопштавају неклиничке/предклиничке студије и студије у области
безбедности по животну средину;”.
Тачка 5) мења се и гласи:
„5) добра пољопривредна пракса јесте препоручена, одобрена или
регистрована безбедна примена средстава за заштиту биља у складу са
постојећим условима у било којој фази производње, складиштења, транспорта,
дистрибуције и прераде хране и хране за животиње и подразумева примену
принципа интегралног управљања штетним организмима у одређеном
климатском подручју, као и примену минималних количина средстава за
заштиту биља и утврђивање максималних концентрација остатака средстава за
заштиту биља на најнижем нивоу, ради постизања жељеног ефекта;”.
Тачка 7) мења се и гласи:
„7) животна средина јесте вода (укључујући подземне, површинске,
заслањене, приобалне и морске воде), седимент, земљиште, ваздух, копно,
дивље врсте фауне и флоре, њихова међусобна повезаност и њихов однос са
другим живим организмима;”.
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После тачке 7) додаје се тачка 7а), која гласи:
„7а) заштита података јесте временски ограничено право власника
извештаја о тесту или студије да спречи њихову употребу у корист другог
подносиоца захтева за регистрацију средстава за заштиту биља;”.
Тачка 8) мења се и гласи:
„8) интегрално управљање штетним организмима јесте пажљиво
сагледавање свих доступних метода за заштиту биља и, сходно томе,
интеграција одговарајућих мера којима се спречава развој популација штетних
организама и ограничава примена средстава за заштиту биља и других облика
интервенције на нивоу који је економски и еколошки оправдан и којим се
смањује ризик по здравље људи и животиња и животну средину на најмању
могућу меру, на начин да се подстиче раст и развој здравих усева и засада са
најмањим могућим поремећајима у агро-екосистемима, као и природни
механизми контроле штетних организама;”.
После тачке 10) додаје се тачка 10а), која гласи:
„10а) контрола средстава за заштиту биља јесте контрола коју
надлежни орган спроводи ради потврде усаглашености са овим законом и
примене прописа у области средстава за заштиту биља, и то мониторинг,
надзор, провера, ревизија, инспекција, узорковање и лабораторијско
испитивање (у даљем тексту: службена контрола);”.
Тачка 11) мења се и гласи:
„11) корисник јесте правно лице, предузетник, односно физичко лице које
користи средства за заштиту биља у оквиру обављања својих професионалних
активности (укључујући оператере, техничаре, послодавце и самозапослена
лица у пољопривреди и другим секторима), као и које користи средства за
заштиту биља на малим површинама (окућнице, баште, вртови и сл) на биљу
или производима од биља које производи или користи за сопствене потребе;”.
После тачке 11) додаје се тачка 11а) која гласи:
„11а) коформулант јесте супстанца или препарат, тј. производ који се
користи или је намењен за коришћење у средству за заштиту биља или
ађуванту, али који није активна супстанца, ни протектант ни синергист;”.
Тачка 12) мења се и гласи:
„12) Листа одобрених активних супстанци (у даљем тексту: Листа
одобрених супстанци) јесте списак процењених и одобрених активних
супстанци и основних супстанци и супстанци ниског ризика, а која се усклађује
са одговарајућом листом на територији Европске уније;”.
Тачка 13) мења се и гласи:
„13) Листа одобрених протектаната и синергиста јесте списак
процењених и одобрених протектаната и синергиста која се усклађује са
одговарајућом листом на територији Европске уније;”.
После тачке 13) додаје се тачка 13а), која гласи:
„13а) Листа
неприхватљивих
коформуланата
јесте
списак
коформуланата који су процењени као неприхватљиви да буду састојак
средстава за заштиту биља, а која се усклађује са одговарајућом листом на
територији Европске уније;”.
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После тачке 14) додају се тач. 14а) и 14б), које гласе:
„14а) мали усев и мање значајна намена јесте примена средстава за
заштиту биља на биљу или биљним производима који се гаје у мањем обиму
или који се гаје у већем обиму, али je потреба за њиховом заштитом ретка;
14б) нечистоћа јесте било који састојак, осим чисте активне
супстанце, односно други облик који је присутан у техничком материјалу
активне супстанце, укључујући компоненте које потичу из процеса производње
или процеса разградње током складиштења;”.
У тачки 15) после речи: „биолошку активност” додају се запета и речи:
„као и активна супстанца која испуњава критеријуме за храну у складу са
законом којим се уређује безбедност хране”.
Тачка 19) мења се и гласи:
„19) производ за заштиту биља јесте производ који се састоји или
садржи активну супстанцу или основну супстанцу и коформуланте, а може да
садржи и протектант, односно синергист и примењује се:
(1) за заштиту биља или биљних производа од штетних организама или
спречавање деловања штетних организама, осим ако се ови производи користе
у хигијенске сврхе,
(2) као регулатор раста биљака који делује на животне процесе биљака
различито од начина деловања средстава за исхрану биља,
(3) за очување биљних производа, када су у питању супстанце или
производи који нису регулисани посебним прописима којима се уређују
конзерванси,
(4) за уништавање нежељених биљака или делова биљака, изузев алги,
осим ако се ти производи примењују на земљиштe или воду у сврху заштите
биља,
(5) за контролу или спречавање нежељеног раста биљака, изузев алги,
осим ако се ти производи примењују на земљиштe или воду у сврху заштите
биља;”.
Тачка 20) мења се и гласи:
„20) производ опште употребе за заштиту биља јесте препарат који
садржи активну супстанцу ниског ризика или други производ који може бити
припремљен за директну примену или за примену на малим површинама, а чија
примена не представља опасност за кориснике и не захтева ношење личних
заштитних средстава;”.
После тачке 21) додаје се тачка 21а), која гласи:
„21а) производња јесте синтеза активних супстанци за формулисање
средстава за заштиту биља, као и формулисање средстава за заштиту биља од
једне или више активних супстанци уз додатак коформуланата, протектаната
и/или синергиста;”.
У тачки 22) запета и речи: „укључујући и увоз на територију Републике
Србије,” бришу се, а после речи: „осим складиштења ради извоза” додају се
запета и речи: „односно ради поновног извоза”.
После тачке 22) додаје се тачка 22а), која гласи:
„22а) протектант јесте помоћно средство за заштиту биља, односно
супстанца или препарат, тј. производ који се додаје производу за заштиту биља
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да би се уклонили или смањили фитотоксични ефекти производа за заштиту
биља;”.
После тачке 23) додаје се тачка 23а), која гласи:
„23а) синергист јесте супстанца или препарат, тј. производ који, иако
не испољава или испољава слабо деловање као производ за заштиту биља,
може појачати деловање активне супстанце, односно супстанци у производу за
заштиту биља;”.
После тачке 25) додаје се тачка 25а), која гласи:
„25а) тестови и студије јесу истраживања или експерименти чија је
сврха да се одреде својства и понашање неке активне супстанце, синергиста,
протектанта, коформуланта или средстава за заштиту биља, предвиди
излагање активној супстанци, синергисту, протектанту, коформуланту, односно
њиховим релевантним метаболитима и одреде безбедни нивои излагања и
утврде услови за безбедну примену средстава за заштиту биља;”.
Тачка 28) мења се и гласи:
„28) уређаји за примену средстава за заштиту биља (у даљем тексту:
уређаји за примену) јесу уређаји намењени за примену средстава за заштиту
биља, укључујући делове који су кључни за ефикасан рад тих уређаја, као што
су распрскивачи, манометри, филтери, сита, уређаји за чишћење резервоара;”.
Члан 2.
Назив главе II. ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТЕ
ЛАБОРАТОРИЈЕ И ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, назив
изнад члана 5. и члан 5. мењају се и гласе:

„II. СУБЈЕКТИ И ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА
Субјекти у области средстава за заштиту биља
Члан 5.
Послове у области средстава за заштиту биља, у оквиру својих
овлашћења, обезбеђује Република Србија преко министарства надлежног за
послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), као и субјеката који
обављају послове од јавног интереса.”
Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:
„Члан 6.
Послови од јавног интереса у области средстава за заштиту биља
обухватају лабораторијске и са њима повезане стручне послове, и то:
1) испитивање узорака узетих у поступку службене контроле
производње, као и увоза, унутрашњег промета и примене средстава за заштиту
биља;
2) испитивање средстава за заштиту биља и хране биљног порекла на
остатке средстава за заштиту биља у оквиру годишњих и вишегодишњих
програма пострегистрационе контроле;
3) испитивања, суперанализе узорака и потврдна испитивања узорака
узетих у поступку службене контроле средстава за заштиту биља и хране
биљног порекла на остатке средстава за заштиту биља;
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4) проверу резултата испитивања, примењених тестова и метода
испитивања узорака узетих у поступку службене контроле средстава за заштиту
биља и хране биљног порекла на остатке средстава за заштиту биља;
5)

чување референтних узорака и стандардних реагенаса;

6)

припрему, одржавање и дистрибуцију референтног материјала;

7) увођење, развијање и валидацију нових метода испитивања у
складу са међународним стандардима, смерницама и протоколима;
8) координацију активности службених лабораторија, ради примене
нових аналитичких метода;
9) достављање службеним лабораторијама података о аналитичким
методама, укључујући и референтне методе;
10) организовање
међулабораторијских
упоредних
тестова
компетентности службених лабораторија, обраду добијених резултата
међулабораторијских упоредних тестирања у складу са међународно признатим
протоколима, састављање извештаја и давање препорука;
11) учествовање у међулабораторијским
компетентности на међународном нивоу;

упоредним

12) сарадњу са референтним лабораторијама
референтним лабораторијама Европске уније;

других

тестовима
земаља

и

13) достављање
Министарству
и
службеним
лабораторијама
информација добијених од референтних лабораторија других земаља и
референтних лабораторија Европске уније;
14) успостављање јединствених критеријума и метода у службеним
лабораторијама;
15) научну и техничку помоћ Министарству при изради планова
службених контрола;
16) обуку особља у службеним лабораторијама;
17) припрему националних водича за узорковање и руковање узорцима.”
Члан 4.
Назив изнад члана 7. и члан 7. мењају се и гласе:
„Субјекти који обављају послове од јавног интереса
Члан 7.
Лабораторијске и са њима повезане стручне послове из члана 6. овог
закона обавља лабораторија која је основана законом којим се уређује
безбедност хране.
Лабораторијске и са њима повезане стручне послове из члана 6. тачка 1)
овог закона може да обавља и лабораторија која је акредитована у складу са
стандардом SRPS ЕN ISO/IEC 17025 – „Општи захтеви за компетентност
лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање”, изабрана путем
конкурса и овлашћена од стране Министарства за обављање тих послова (у
даљем тексту: службена лабораторија).
Лабораторијске и са њима повезане стручне послове из члана 6. тач. 2)
– 17) овог закона, може да обавља и лабораторија чији оснивач је Република
Србија, односно аутономна покрајина, која је акредитована у складу са
стандардом SRPS ЕN ISO/IEC 17025 – „Општи захтеви за компетентност
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лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање ”, изабрана путем
конкурса и овлашћења од стране Министарства за обављање тих послова (у
даљем тексту: референтна лабораторија).
Акредитација из ст. 2. и 3. овог члана може да се односи на поједине
врсте испитивања или групе испитивања (тестова).
Једна референтна лабораторија може бити референтна за једну врсту
или више врста (група) испитивања.
Ако у Републици Србији не постоји референтна лабораторија која
испуњава прописане услове, министар надлежан за послове пољопривреде (у
даљем тексту: министар) може, за поједине врсте испитивања, као референтну
лабораторију да одреди лабораторију са територије друге државе за тражена
испитивања.”
Члан 5.
Назив изнад члана 8. и члан 8. мењају се и гласе:
„Конкурс
Члан 8.
Избор референтне лабораторије и службене лабораторије из члана 7.
овог закона, врши се путем конкурса који расписује Министарство и објављује
га у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Конкурс из става 1. овог члана нарочито садржи:
1)

послове за које се конкурс расписује;

2)

период обављања послова;

3)

податке који се односе на обим акредитације;

4)

критеријуме за избор;

5)

рок за доношење и објављивање одлуке о избору;

6)

начин обавештавања о резултатима конкурса.

Конкурс из става 1. овог члана спроводи комисија коју образује
министар.
Одлуку о избору референтне
лабораторије доноси министар.

лабораторије,

односно

службене

Резултати конкурса објављују се у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
На основу одлуке о избору из става 4. овог члана, Министарство са
референтном лабораторијом, односно службеном лабораторијом, закључује
уговор, којим се нарочито утврђују: послови који су предмет уговора; лица које
ће обављати утврђене послове; начин и поступак обављања утврђених
послова; међусобна права, обавезе и одговорности; време на које се закључује
уговор; начин финансирања и цена за обављање утврђених послова; контрола
вршења утврђених послова; разлози за раскид уговора и отказни рок.
Министарство утврђује списак референтних лабораторија, односно
службених лабораторија изабраних путем конкурса, који објављује на својој
интернет страници и доставља министарству надлежном за техничке прописе,
ради уписа у регистар овлашћених тела за оцењивање усаглашености.”
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Члан 6.
Назив изнад члана 9. и члан 9. мењају се и гласе:
„Испитивање ефикасности
Члан 9.
Послове испитивања средстава за заштиту биља ради добијања
података о њиховој ефикасности за потребе поступка регистрације, може да
обавља правно лице, односно предузетник који има сертификат о поступању у
складу са смерницама добре експерименталне праксе.
Сертификат из става 1. овог члана може се издати правном лицу,
односно предузетнику који испуњава услове у погледу објеката, опреме,
оперативних процедура које спроводи, смерница добре експерименталне
праксе које примењује и броја, стручне спреме и стручне оспособљености
кадрова.
Захтев за утврђивање испуњености услова и издавање сертификата из
става 2. овог члана подноси се Министарству.
Министар решењем утврђује испуњеност услова из става 2. овог члана и
издаје сертификат којим се одређује обим испитивања средстава за заштиту
биља.
Сертификат се издаје на период од пет годинa и може се обновити.
Обнављање сертификата врши се на начин и под условима прописаним
за његово издавање.
Решење министра из става 4. овог члана је коначно у управном поступку
и против њега се може покренути управни спор.
Министар ближе прописује услове у погледу објеката, опреме,
оперативних процедура, броја, стручне спреме и стручне оспособљености
кадрова правног лица, односно предузетника из става 2. овог члана, смернице
добре експерименталне праксе које примењује то правно лице, односно
предузетник и образац сертификата о поступању у складу са смерницама
добре експерименталне праксе.”
Члан 7.
У члану 12. став 2. тачка 1) реч: „истоветност” замењује се речју:
„еквивалентност”.
Члан 8.
У члану 13. став 1. тачка 4) мења се и гласи:
„4) примени и резултатима испитивања ефикасности средстава за
заштиту биља, при чему се доставља најмање четири репрезентативна теста
ефикасности од којих најмање два морају да буду урађена у Републици Србији,
а остали тестови могу бити урађени у земљама Европске уније;”.
Тачка 9) мења се и гласи:
„9) судбини и понашању средстава за заштиту биља у животној
средини;”.
После става 2. додају се нови став 3. и ст. 4 – 8, који гласе:
„За средство за заштиту биља које садржи активну супстанцу за коју је
истекло патентно право (генеричка активна супстанца), документација за
процену нарочито садржи податке из става 1. тач. 1) – 6) овог члана.
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Поред документације из става 3. овог члана, за процену средства за
заштиту биља које садржи активну супстанцу за коју је истекло патентно право
(генеричка активна супстанца), документација која садржи податке из става 1.
тач. 7) – 10) овог члана може да садржи и податке за које је истекла заштита
података, и то податке из документације за активну супстанцу употребљене
приликом њеног укључења у Листу одобрених супстанци, податке из
документације за средство за заштиту биља које садржи ту активну супстанцу,
а који су употребљени приликом регистрације средства за заштиту биља, као и
податке из рецензиране научне литературе.
Испитивање физичких, хемијских и техничких особина средстава за
заштиту биља, мора да се спроводи у лабораторијама чије је поступање
усклађено са смерницама добре лабораторијске праксе у складу са законом
којим се уређују лекови и медицинска средства или у лабораторијама
акредитованим у складу са стандардом SRPS ЕN ISO/IEC 17025 – „Општи
захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за
еталонирање”.
Испитивање физичких и хемијских особина активне супстанце, односно
основне супстанце, мора да се спроводи у лабораторијама чије је поступање
усклађено са смерницама добре лабораторијске праксе, у складу са законом
којим се уређују лекови и медицинска средства.
Испитивање особина и утицаја средстава за заштиту биља и активне
супстанце, односно основне супстанце на здравље људи и животиња и животну
средину, у циљу регистрације, мора да се спроводи у лабораторијама чије је
поступање усклађено са смерницама добре лабораторијске праксе, у складу са
законом којим се уређују лекови и медицинска средства.
Испитивање средстава за заштиту биља ради добијања података о
њиховој ефикасности, у циљу регистрације, мора да спроводи субјект из члана
9. став 1. овог закона чије је поступање усклађено са смерницама добре
експерименталне праксе.”
Досадашњи став 3. постаје став 9.
Члан 9.
Назив изнад члана 14. и члан 14. мењају се и гласе:
„Процена средстава за заштиту биља
Члан 14.
Процену средстава за заштиту биља ради њихове регистрације (у
даљем тексту: процена) обавља Министарство.
Процена из става 1. овог члана обухвата процену физичких, хемијских и
техничких особина, процену ефикасности средстава за заштиту биља и
директних, односно индиректних могућих штетних утицаја на здравље људи и
животиња и животну средину средстава за заштиту биља, као и активних
супстанци, односно основних супстанци, протектаната, синергиста и
коформуланата које средства за заштиту биља садрже, на основу приложене
документације из члана 12. став 2. тачка 2) и члана 13. овог закона.
Процена средстава за заштиту биља обавља се у складу са
јединственим начелима за процену и регистрацију средстава за заштиту биља.
За процену средстава за заштиту биља користе се и доступне
релевантне међународне смернице и препоруке, односно постојеће научно и
техничко знање.
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Процена средстава за заштиту биља може да траје најдуже 18 месеци
од дана пријема захтева за регистрацију.
Ако се у поступку регистрације утврди да су потребни додатни подаци за
процену средства за заштиту биља, рок од 18 месеци из става 5. овог члана
прекида се и Министарство одређује додатни рок у коме подносилац захтева
доставља те податке, који не може бити дужи од шест месеци.
Ако средство за заштиту биља садржи активну супстанцу, односно
основну супстанцу која је већ уписана у Листу одобрених супстанци, рок од 18
месеци из става 5. овог члана прекида се док се не заврши поступак из члана
12. став 2. овог закона.
Ако до истека рока утврђеног у ставу 6. овог члана подносилац захтева
не достави додатне податке или се у поступку из члана 12. став 2. овог закона
утврди да нису достављени докази који се односе на еквивалентност активне
супстанце, односно основне супстанце или да постоје значајне разлике између
нивоа чистоће и садржаја и особина нечистоћа активне супстанце, односно
основне супстанце у поређењу са саставом активне супстанце, односно
основне супстанце установљене у документацији на основу које је та активна
супстанца, односно основна супстанца уписана у Листу одобрених супстанци,
министар доноси решење о одбијању захтева за регистрацију.
Решење из става 8. овог члана је коначно у управном поступку и против
њега се може покренути управни спор.
Министар ближе прописује јединствена
регистрацију средстава за заштиту биља.”

начела

за

процену

и

Члан 10.
После члана 14. додају се назив изнад члана 14а и члан 14а, који гласе:
„Оцењивач
Члан 14а
Послове из чл. 14. и 16. овог закона Министарство може да повери
високошколској установи чији оснивач је Република Србија, односно аутономна
покрајина, која је акредитована за обављање послова образовања у области
биотехничких наука, односно пољопривреде, у складу са посебним прописом,
као и организацији чији оснивач је Република Србија, односно аутономна
покрајина, уписаној у Регистар научноистраживачких организација у области
биотехничких наука, односно пољопривреде, у складу са прописом којим се
уређује научноистраживачка делатност (у даљем тексту: оцењивач).
Избор оцењивача спроводи се путем конкурса, који расписује
Министарство и објављује га у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Конкурс из става 2. овог члана нарочито садржи:
1)

послове за које се конкурс расписује;

2)

период обављања послова;

3)

податке који се односе на кадровску оспособљеност;

4)

критеријуме за избор;

5)

рок за доношење и објављивање одлуке о избору;

6)

начин обавештавања о резултатима конкурса.

Конкурс из става 2. овог члана спроводи комисија коју образује
министар.
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Одлуку о избору оцењивача доноси министар.
Резултати конкурса објављују се у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Са оцењивачем који је изабран на конкурсу из става 2. овог члана
закључује се уговор о обављању послова процене средстава за заштиту биља,
којим се нарочито утврђују: послови који су предмет уговора; лица које ће
обављати утврђене послове; начин и поступак обављања утврђених послова;
међусобна права, обавезе и одговорности; време на које се закључује уговор;
начин финансирања и цена за обављање утврђених послова; контрола вршења
утврђених послова; разлози за раскид уговора и отказни рок.
Саставни део уговора из става 7. овог члана су образац изјаве о чувању
тајности података и образац изјаве о непостојању сукоба интереса, које
потписују лица која обављају послове процене средстава за заштиту биља која
су запослена код оцењивача.
Министарство утврђује списак оцењивача и објављује га на интернет
страници Министарства.”
Члан 11.
Назив изнад члана 15. и члан 15. мењају се и гласе:
„Регистрација производа за заштиту биља
Члан 15.
Производ за заштиту биља региструје се ако се, у поступку процене из
члана 14. овог закона, утврди да:
1) је активна, односно основна супстанца коју производ за заштиту
биља садржи уписана у Листу одобрених супстанци и да је извор активне,
односно основне супстанце идентичан или еквивалентан извору на основу кога
је извршен упис активне, односно основне супстанце у ту листу;
2) производ за заштиту биља, узимајући у обзир реалне услове
примене и добре пољопривредне праксе:
(1) је ефикасан за предложену примену,
(2) нема директан или индиректан штетан утицај на здравље људи
(нарочито најосетљивијих група становништва) или на здравље животиња, и то
непосредно или преко воде за пиће (узимајући у обзир и супстанце које настају
као резултат третирања воде), хране, хране за животиње или ваздуха, или као
последица контакта на радном месту или преко других индиректних утицаја, а
узимајући у обзир познате кумулативне и синергистичке ефекте ако су научне
методе за процену тих утицаја доступне и усвојене,
(3) нема директан или индиректан штетан утицај на подземне воде,
(4) нема непожељан утицај на биље или биљне производе,
(5) не изазива непотребне патње и бол кичмењацима за чије се
сузбијање користи,
(6) нема неприхватљив утицај на животну средину (када су научне
методе за процену тих утицаја доступне и усвојене), нарочито имајући у виду:
– његову судбину и дистрибуцију у животној средини, а нарочито
контаминацију површинских вода (укључујући сливове и приобалне воде),
подземних вода, ваздуха и земљишта, узимајући у обзир места која су удаљена
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од места примене производа за заштиту биља и пратећи његово преношење на
велике удаљености у животној средини,
–

утицај на нециљане врсте, укључујући понашање тих врста,

–

биолошку разноврсност и екосистем;

3) производ за заштиту биља не садржи коформулант уписан у Листу
неприхватљивих коформуланата;
4) је техничка формулација производа за заштиту биља таква да су
излагање корисника и други ризици ограничени на најмању могућу меру;
5) су физичка и хемијска својства производа за заштиту биља испитана
и сматрају се прихватљивим са аспекта одговарајуће примене и складиштења
тог производа за заштиту биља;
6) се природа и количина активних супстанци, протектаната,
синергиста и, када је потребно, нечистоћа од токсиколошког или
екотоксиколошког значаја или нечистоћа релевантна за животну средину, као и
коформуланти, могу одредити одговарајућим методама;
7) се остаци од токсиколошког и екотоксиколошког значаја, који настају
као резултат одобрених примена, могу одредити одговарајућим методама које
су општеприхваћене, са одговарајућим границама одређивања у релевантним
узорцима;
8) је синергист, односно протектант кога производ за заштиту биља
садржи уписан у Листу одобрених протектаната и синергиста и да је извор
синергиста, односно протектанта идентичан или еквивалентан извору на основу
кога је извршен упис синергиста, односно протектанта у ту листу.
Поред услова из става 1. овог члана, за активну супстанцу коју производ
за заштиту биља који се региструје садржи, морају да буду утврђене и
максимално дозвољене количине остатака у или на биљу или биљним
производима који се користе као храна или храна за животиње, у складу са
овим законом и прописима донетим на основу њега.
Подносилац захтева за регистрацију производа за заштиту биља
доставља доказе да су испуњени услови из става 1. овог члана.
Процена испуњености услова из става 1. овог члана врши се на основу
званично признатих тестова и студија који су релевантни и репрезентативни за
примену производа за заштиту биља.
Производи за заштиту биља могу се регистровати и за примену на
непољопривредним површинама, ако произвођач уз захтев за регистрацију
приложи документацију из чл. 12. и 13. овог закона и ако су испуњени услови из
става 1. овог члана.
Министар утврђује Листу одобрених протектаната и синергиста и Листу
неприхватљивих коформуланата.”
Члан 12.
После члана 15. додају се називи изнад чланова и чл. 15а-15в, који
гласе:
„Регистрација производа опште употребе за заштиту биља
Члан 15а
Производ опште употребе за заштиту биља региструје се ако се, у
поступку процене из члана 14. овог закона, утврди да:
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1) је активна супстанца, протектант, односно синергист које производ
опште употребе за заштиту биља садржи, супстанца ниског ризика;
2)

не садржи супстанце које изазивају забринутост;

3)

је ефикасан за предложену примену;

4)

не изазива непотребан бол и патњу код кичмењака;

5) испуњава услове из члана 15. став 1. тач. 2), 3), 6) – 8) и члана 15.
став 2. овог закона.
Подносилац захтева за регистрацију производа опште употребе за
заштиту биља доставља доказе да су испуњени услови из става 1. овог члана.
Процена испуњености услова из става 1. овог члана врши се на основу
званично признатих тестова и студија.
За производ опште употребе за заштиту биља, приликом процене из
члана 14. овог закона, није потребно утврдити мере за смањење ризика.
Регистрација помоћног средства за заштиту биља
Члан 15б
Помоћно средство за заштиту биља региструје се ако се, у поступку
процене из члана 14. овог закона, утврди да:
1) ађувант и протектант не садржи коформуланте који су уписани у
Листу неприхватљивих коформуланата;
2) садржи протектант уписан у Листу одобрених протектаната и
синергиста;
3) нема непожељан утицај на биље или биљне производе и
неприхватљив утицај на животну средину, када се примењује у складу са
добром пољопривредном праксом у заштити биља у постојећим условима
примене;
4) су његова физичка и хемијска својства испитана и да се сматрају
прихватљивим са аспекта одговарајуће примене и складиштења.
Подносилац захтева за регистрацију помоћног средства за заштиту
биља доставља доказе да су испуњени услови из става 1. овог члана.
Процена испуњености услова из става 1. овог члана врши се на основу
званично признатих тестова и студија.
Регистрација другог производа
Члан 15в
Други производ региструје се ако се, у поступку процене из члана 14.
овог закона, утврди да:
1)

је основна супстанца уписана у Листу одобрених супстанци;

2) не садржи коформуланте који су уписани у Листу неприхватљивих
коформуланата;
3) нема непожељан утицај на биље или биљне производе и
неприхватљив утицај на животну средину, када се примењује у складу са
добром пољопривредном праксом у заштити биља у постојећим условима
примене;
4) су његова физичка и хемијска својства испитана и да се сматрају
прихватљивим са аспекта одговарајуће примене и складиштења.
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Подносилац захтева за регистрацију другог производа доставља доказе
да су испуњени услови из става 1. овог члана.
Процена испуњености услова из става 1. овог члана врши се на основу
званично признатих тестова и студија.
Одредбе овог члана не примењују се на друге производе који садрже
само основну супстанцу уписану у Листу одобрених супстанци, али не и
коформуланте.”
Члан 13.
У члану 16. после става 6. додаје се став 7, који гласи:
„Министар прописује документацију која се доставља у поступку
признавања регистрације средстава за заштиту биља на основу регистрације
која је извршена у некој другој земљи.”
Члан 14.
У члану 18. речи: „Правно лице које обавља послове од јавног интереса”
замењују се речју: „оцењивач”.
Члан 15.
Члан 20. мења се и гласи:
„Члан 20.
Решење о регистрацији средстава за заштиту биља (у даљем тексту:
решење о регистрацији) доноси министар на основу резултата процене из
члана 14. овог закона.
Решење о регистрацији гласи на средство за заштиту биља и на
произвођача.
Решење о регистрацији нарочито садржи:
1) пословно име и адресу произвођача (носиоца дозволе) и заступника
у Републици Србији;
2)

трговачки назив средства за заштиту биља и намену;

3)

податке о активној супстанци, синергисту и протектанту;

4) податке о физичким и техничким особинама средства за заштиту
биља за дати тип формулације;
5)

податке о примени средства за заштиту биља, и то о:

(1) усевима и засадима у којима се користи или другим наменама;
(2) врстама штетних организама за чије се сузбијање региструје;
(3) количинама или концентрацији за сваку конкретну намену;
(4) времену примене у односу на штетни организам и биљу које се
третира;
(5) начину примене и количини воде по јединици површине, количини
семена, супстрата и сл;
(6) максималном броју третирања на истој површини у току године;
6)

податке о каренци;

7)

податак о негативном деловању средства за заштиту биља;

8)

класификацију и обележавање;
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9)

симптоме и знаке тровања, мере прве помоћи и лечења;

10) величину паковања и материјал од кога је паковање израђено;
11) рок важења решења.
Поред података из става 3. овог члана, решење о регистрацији може да
садржи и:
1)

податак о могућности третирања из ваздухоплова;

2)

додатне напомене – ограничења или упозорења;

3)

податке о радној каренци;

4) ограничење везано за промет и примену средства за заштиту биља
у циљу заштите здравља људи и животиња и животне средине;
5)

податке о мешању са другим средствима за заштиту биља.

Рок за доношење решења о регистрацији рачуна се од дана завршетка
процене из члана 14. овог закона.
Решење о регистрацији је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Министарство утврђује списак регистрованих средстава за заштиту
биља и објављује га на интернет страници Министарства.
Министарство води Листу одобрених супстанци, која се објављује у
„Службеном гласнику Републике Србије” најмање једном годишње.
Министар ближе прописује садржину и начин вођења Листе одобрених
супстанци.”
Члан 16.
У члану 22. став 3. мења се и гласи:
„Рок важења регистрације може се продужити ако се утврди да
регистрована средства за заштиту биља испуњавају услове за регистрацију из
чл. 15 – 15в овог закона.”
Став 4. брише се.
Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 4. и 5.
Члан 17.
У члану 23. став 1. тачка 1) речи: „из члана 15.” замењују се речима: „из
чл. 15 – 15в”.
Члан 18.
После члана 23. додају се назив изнад члана 23а и члан 23а, који гласе:
„Преиспитивање решења о регистрацији
Члан 23а
Министарство може по службеној дужности покренути поступак
преиспитивања решења о регистрацији (у даљем тексту: поступак
преиспитивања) ако постоји сумња да средство за заштиту биља не испуњава
услове за регистрацију из чл. 15 – 15в овог закона, а нарочито ако постоји
сумња да судбина и понашање средства за заштиту биља у животној средини
представљају озбиљан ризик за контаминацију вода.
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У случају из става 1. овог члана Министарство о покретању поступка
обавештава произвођача и одређује му рок за изјашњење и достављање
додатних података.
Решење о регистрацији укида се решењем министра ако се у поступку
преиспитивања утврди да:
1) средство за заштиту биља не испуњава услове из члана 23. став 1.
тач. 1) и 2) овог закона;
2) је произвођач који има седиште у Републици Србији брисан из
Регистра привредних субјеката.
Решењем о укидању решења о регистрацији из става 3. овог члана може
се забранити промет и примена средства за заштиту биља односно утврдити
рок у коме се могу налазити у промету, у складу са чланом 23. став 2. овог
закона.
Произвођач, увозник и дистрибутер је дужан да предузме потребне мере
за повлачење из промета залиха средстава за заштиту биља, у складу са
чланом 23. став 3. овог закона.
Решење о регистрацији мења се, односно допуњује решењем министра
у поступку преиспитивања, у случају да се, на основу нових научних и техничких
сазнања, утврди да су се начин и количина примене средстава за заштиту
биља изменили.
У случају из става 6. овог члана, произвођач је дужан да измени
декларацију и упутство за примену средства за заштиту биља.
Количине средстава за заштиту биља које су стављене у промет пре
доношења решења о измени, односно допуни решења о регистрацији, могу се
налазити у промету до истека рока употребе означеног на декларацији и
упутству за примену.
Решење из ст. 3. и 6. овог члана је коначно у управном поступку и против
њега се може покренути управни спор.”
Члан 19.
Назив изнад члана 24. и члан 24. мењају се и гласе:
„Измена, односно допуна решења о регистрацији на захтев
произвођача
Члан 24.
Решење о регистрацији може се решењем министра изменити, односно
допунити на захтев произвођача.
Ако произвођач регистрованог средства за заштиту биља поднесе
захтев за измену решења о регистрацији, и то у погледу: измене садржаја
активне супстанце или других материја које утичу на измену физичких,
хемијских и техничких особина, као и извора активне супстанце, подручја или
начина примене средства, или других услова прописаних у решењу о
регистрацији, решење о регистрацији се може изменити, односно допунити, под
условом да се на основу процене из члана 14. овог закона утврди да средство
за заштиту биља и даље испуњава услове из чл. 15 – 15в овог закона.
Изузетно од става 2. овог члана, за измену решења о регистрацији због
мањих промена, које немају утицаја на здравље људи и животиња и животну
средину, као што су измена трговачког назива средства за заштиту биља,
произвођача или заступника, као и промена састава који се у складу са

16
међународним стандардима сматра мањом изменом без промене садржаја
активне супстанце, односно основне супстанце, није потребна поновна процена
средства за заштиту биља.
Произвођач може у захтеву за измену, односно допуну решења о
регистрацији тражити да се регистровано средство за заштиту биља ставља у
промет и под другим трговачким називом са истим пољем примене, или за део
регистрованог поља примене.
У случају из ст. 2. и 3. овог члана, произвођач је дужан да измени
декларацију и упутство за примену средства за заштиту биља.
Произвођач је дужан да измени декларацију и упутство за примену
средства за заштиту биља и о томе одмах обавести Министарство, као и у
случају измена у класификацији и обележавању средстава за заштиту биља у
складу са прописима којима се уређују хемикалије, у ком случају се не врши
измена, односно допуна решења о регистрацији.
Количине средстава за заштиту биља које су стављене у промет пре
доношења решења о измени, односно допуни решења о регистрацији могу се
налазити у промету до истека рока употребе означеног на декларацији и
упутству за примену.
Решење из става 1. овог члана је коначно у управном поступку и против
њега се може покренути управни спор.
Министар прописује документацију која се подноси уз захтев за измену,
односно допуну решења о регистрацији.”
Члан 20.
Назив изнад члана 26. и члан 26. мењају се и гласе:
„Истраживање и развој
Члан 26.
Експерименти или тестови који укључују испуштање у животну средину
средства за заштиту биља које није регистровано, могу се вршити само на
основу дозволе за истраживање и развој која се издаје решењем министра.
Одредба става 1. овог члана примењује се и на регистрована средства
за заштиту биља за која је потребно извршити испитивања у истраживачке или
развојне сврхе, која се изводе у животној средини за намене које нису наведене
у решењу о регистрацији тог средства за заштиту биља.
Захтев за издавање решења о дозволи за истраживање и развој може
да поднесе научноистраживачка организација у области средстава за заштиту
биља, као и лице из члана 10. овог закона.
Уз захтев за издавање решења о дозволи за истраживање и развој
подноси се документација која садржи податке који омогућавају процену
могућих утицаја на здравље људи и животиња и на животну средину.
У случају да средство за заштиту биља није регистровано, решењем о
дозволи за истраживање и развој дозвољава се и увоз узорка средства за
заштиту биља које није регистровано.
Решењем о дозволи за истраживање и развој могу се одредити
ограничења количина примене средства за заштиту биља и површине које ће
се третирати, као и мере за спречавање штетних утицаја на здравље људи и
животиња и на животну средину, укључујући и меру забране коришћења и
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промета третираног биља или биљних производа у случају да максималне
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља нису утврђене.
Решење министра из става 1. овог члана је коначно у управном поступку
и против њега се може покренути управни спор.
Министар ближе прописује документацију која се подноси уз захтев за
издавање решења о дозволи за истраживање и развој.”
Члан 21.
У члану 44. став 1. тачка 3) речи: „и интегралне заштите биља” замењују
се речима: „или интегралног управљања штетним организмима”.
Став 3. мења се и гласи:
„Министар
организмима.”

прописује

елементе

интегралног

управљања

штетним

Члан 22.
У члану 45. став 1. мења се и гласи:
„Забрањена је примена средстава за заштиту биља, и то:
1) на начин који би проузроковао загађење објеката и просторија које
користе људи или које служе за гајење и држање животиња;
2) на начин који би проузроковао загађење вода, односно супротно
одредбама закона којим се уређују воде, изузев средстава за заштиту биља
која су регистрована за примену у воденој средини;
3) на начин који би проузроковао загађење површина које се граниче са
третираним површинама;
4) за сузбијање нециљаних организама, нарушавање њиховог
станишта, односно спречавање њиховог ширења у смислу мера заштите биља;
5) у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање
становништва;
6)

из ваздухоплова која су токсична за пчеле;

7)

у време цветања биља која су токсична за пчеле;

8)

у заштићеним подручјима;

9) која садрже активну супстанцу, односно основну супстанцу која није
уписана у Листу одобрених супстанци, као и протектанте, односно синергисте
који нису уписани у Листу одобрених протектаната и синергиста, као и
коформуланте који су уписани у Листу неприхватљивих коформуланата, осим у
случају ако је примена одобрена у складу са чл. 26. и 27. овог закона.”
Члан 23.
Члан 46. мења се и гласи:
„Члан 46.
Корисник је дужан да примену средстава за заштиту биља и све
активности у вези са применом средстава за заштиту биља, као што су
руковање, складиштење, транспорт и одлагање, спроводи под условима и на
начин којим се не угрожава живот и здравље људи и животиња и животна
средина.
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Корисник је дужан да:
1) обавести власнике парцела које се граниче са парцелом коју
намерава да третира средствима за заштиту биља најмање 24 сата пре почетка
примене;
2)
закона.

примењује средства за заштиту биља у складу са чл. 44. и 45. овог

Правно лице, предузетник, односно физичко лице које користи средства
за заштиту биља у оквиру својих професионалних активности, као и у случају
стављања својих пољопривредних производа на тржиште, сматра се
професионалним корисником.
Корисник који користи средства за заштиту биља на малим површинама
(окућнице, баште, вртови и сл.) на биљу или производима од биља које
производи за сопствене потребе, не сматра се професионалним корисником.
Професионални корисник, поред обавеза из става 2. овог члана, дужан
је и да:
1)

редовно врши подешавање и техничку проверу уређаја за примену;

2) користи уређаје за примену који су периодично прегледани у складу
са овим законом.
Ако се берба, односно жетва мора обавити пре истека каренце,
професионални корисник је дужан да биље, односно биљне производе, чију
бербу односно жетву обави пре истека каренце, складишти одвојено од другог
биља, односно биљних производа и не може их ставити у промет као храну или
храну за животиње док се испитивањем не утврди да је ниво остатака
средстава за заштиту биља у складу са прописом којим се уређују максимално
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за
животиње.
У случају из става 6. овог члана, професионални корисник је дужан да
води евиденцију о жетви, односно берби које обавља пре истека каренце.
Средство за заштиту биља намењено професионалном кориснику може
да купује и примењује физичко лице које има сертификат професионалног
корисника издат у складу са овим законом, као и правно лице, односно
предузетник, који има запослено лице које има сертификат професионалног
корисника.
Сертификат професионалног корисника издаје Министарство.
Сертификат професионалног корисника се издаје лицу које је обучено за
безбедну примену, руковање, складиштење, транспорт и одлагање средстава
за заштиту биља.
Сертификат професионалног корисника се издаје на период од пет
година и може се продужити професионалном кориснику који је након издавања
сертификата похађао обуку по прописаном програму.
Министар ближе прописује програм, начин спровођења обуке и начин
провере знања ради издавања сертификата професионалног корисника, као и
образац тог сертификата.
Министар ближе прописује услове и начин примене средстава за
заштиту биља, којима се не угрожавају живот и здравље људи и животиња и
животна средина, као и услове и начин руковања, складиштења, транспорта и
одлагања средстава за заштиту биља.
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Сертификат професионалног корисника израђује и штампа Народна
банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца.”
Члан 24.
У члану 49. став 1. реч: „отровна” замењује се речју: „токсична”.
Став 3. мења се и гласи:
„Средства за заштиту биља која су класификована у класу опасности
„опасност по водену животну средину” и обележена у складу са прописима
којима се уређује класификација, паковање и обележавање хемикалија, могу се
примењивати само на удаљености од водених површина која је прописана
законом којим се уређују воде, тако да се искључи могућност њиховог директног
доспевања или премештања путем ветра или кише на водене површине.”
Члан 25.
Назив изнад члана 51. и члан 51. мењају се и гласе:
„Периодични преглед
Члан 51.
Уређаји за примену који се користе морају да буду подвргнути
периодичним прегледима који се обавља у прописаним временским периодима.
Периодични преглед уређаја, у смислу овог закона, јесте провера
техничке исправности и функционалности уређаја за примену и појединих
радних делова тих уређаја, оцена функционисања појединих радних делова тих
уређаја и уређаја за примену у целини, као и процена ризика по руковаоца и
радну и животну средину при њиховој употреби.
Периодични преглед уређаја за примену врши правно лице које
испуњава услове у погледу просторија и опреме и ангажовало је лице са
дозволом за обављање послова периодичног прегледа.
Дозвола за обављање послова периодичног прегледа из става 3. овог
члана издаје се лицу које:
1) има стечено високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, из области пољопривредне технике (механизације) или
производног машинства;
2) има најмање три године радног искуства на пословима из области
уређаја за примену;
3) је положило стручни испит зa обављање послова периодичног
прегледа.
Стручни испит за обављање послова периодичног прегледа полаже се
пред комисијом коју образује министар.
Министарство организује и обавља полагање стручног испита из става 5.
овог члана.
Министар решењем утврђује испуњеност услова из става 3. овог члана.
Дозвола за обављање послова периодичног прегледа издаје се
решењем министра.
Правно лице које обавља послове периодичног прегледа дужно је да
Министарству пријави сваку промену услова за обављање послова
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периодичног прегледа, у року од 30 дана од дана настале промене, осим
података о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се
уређује општи управни поступак.
На захтев лица из става 3. овог члана, као и уколико се утврди да ова
лица више не испуњавају услове предвиђене овим законом и прописима
донетим на основу њега, министар доноси решење о укидању решења из става
7. овог члана.
Решење министра из ст. 7, 8. и 10. овог члана је коначно у управном
поступку и против њега се може покренути управни спор.
Правно лице које обавља послове из става 3. овог члана по завршеном
периодичном прегледу издаје потврду о функционалности уређаја за примену,
обележава уређај за примену ознаком и води евиденцију о периодичним
прегледима.
Правно лице које обавља послове из става 3. овог члана дужно је да
једном годишње Министарству доставља податке из евиденције о периодичним
прегледима.
Министар прописује програм стручног испита за обављање послова
периодичног прегледа, начин полагања стручног испита, састав и начин рада
испитне комисије, садржину стручног испита, образац записника о полагању
стручних испита и образац уверења о положеном стручном испиту.
Министар ближе прописује начин обављања периодичног прегледа
уређаја за примену и временски период у коме се обавља периодични преглед
уређаја за примену, начин евидентирања извршеног периодичног прегледа
уређаја за примену, образац потврде о функционалности уређаја за примену,
начин обележавања и образац ознаке за обележавање уређаја за примену, као
и уређаје за примену који су у употреби, за које се периодични преглед не
обавља.
Министар ближе прописује услове у погледу просторија, одговарајуће
опреме и стручне оспособљености запослених за обављање послова
периодичног прегледа уређаја.
Образац ознаке којом се уређаји видно обележавају израђује и штампа
Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца.”
Члан 26.
Члан 70. мења се и гласи:
„Члан 70.
Правно лице и предузетник плаћа таксу за:
1) преглед и узорковање у поступку контроле производње, увоза,
унутрашњег промета и примене средстава за заштиту биља;
2) преглед, узорковање, испитивање, суперанализу узорака и потврдно
испитивање узорака узетих у поступку контроле биља, биљних производа,
прописаних објеката, земљишта, воде за наводњавање, хране и хране за
животиње на остатке средстава за заштиту биља;
3) проверу испуњености услова ради издавања сертификата о
поступању у складу са смерницама добре експерименталне праксе;
4) процену средства за заштиту биља ради регистрације, продужења
важења регистрације и укидања, измене, односно допуне решења о
регистрацији;
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5)

признавање регистрације;

6) проверу података ради спречавања понављања испитивања на
кичмењацима;
7) процену ради примене средстава за заштиту биља за мале усеве и
мање значајне намене;
8)

преиспитивање средстава за заштиту биља;

9) процену препарата, односно помоћног средства за заштиту биља
ради издавања привремене регистрације;
10) процену средства за заштиту биља ради издавања решења о
дозволи за истраживање и развој;
11) процену података ради издавања решења о одобрењу ограничене и
контролисане примене нерегистрованог средства за заштиту биља или
регистрованог средства за заштиту биља за примене које нису наведене у
решењу о регистрацији;
12) проверу испуњености услова за упис у регистре који се воде у
складу са овим законом;
13) проверу испуњености услова за издавање решења о одобрењу
промета нарочито опасних средстава за заштиту биља;
14) проверу испуњености услова за издавање решења о одобрењу
примене нарочито опасних средстава за заштиту биља;
15) преглед и узорковање средстава за заштиту биља којима је истекао
рок употребе ради издавања решења о одобрењу њихове примене;
16) проверу испуњености услова за обављање послова периодичног
прегледа уређаја за примену;
17) процену средства за заштиту биља у поступку преиспитивања
регистрације средства за заштиту биља.
Физичко лице плаћа таксу из става 1. тач. 1), 2) и 15) овог члана, као и
таксу за:
1)
законом;

обуку и полагање стручних испита који се спроводе у складу са овим

2) обуку и проверу знања ради издавања сертификата професионалног
корисника.
Средства остварена од такси из ст. 1. и 2. овог члана приход су буџета
Републике Србије.”
Члан 27.
У члану 72. став 2. мења се и гласи:
„Послове фитосанитарног инспектора у области средства за заштиту
биља може да обавља лице које је стекло високо образовање из научне
области биотехничке науке – одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек
воћарско-виноградарски или одсек општи или агроекономски одсек на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, као и које има радно искуство у струци од најмање три године и
положен државни стручни испит.”
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После става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Надзор над радом правних лица и предузетника овлашћених за вршење
послова у складу са овим законом врши Министарство, у складу са законом
којим се уређује државна управа.”
Члан 28.
Члан 74. мења се и гласи:
„Члан 74.
У вршењу послова инспекцијског надзора, фитосанитарни инспектор има
право и дужност да:
1) проверава да ли су средства за заштиту биља која су стављена у
промет на територији Републике Србије регистрована у складу са овим
законом, односно да ли је активна супстанца, односно основна супстанца
уписана у Листу одобрених супстанци у складу са овим законом;
2) проверава да ли су средства за заштиту биља која нису
регистрована у Републици Србији, односно да ли је активна супстанца, односно
основна супстанца која није уписана у Листу одобрених супстанци, а производе
се и складиште у Републици Србији, односно чији се увоз и транспорт врши
преко територије Републике Србије, намењени за стављање у промет у земљи
у коју се извозе;
3)

проверава испуњавање уговорних обавеза из члана 8. овог закона;

4) проверава да ли правно лице, односно предузетник испуњава
услове у погледу објекта, опреме, оперативних процедура које спроводи,
смерница добре експерименталне праксе које примењује и броја, стручне
спреме и стручне оспособљености кадрова, ради издавања сертификата о
поступању у складу са смерницама добре експерименталне праксе (члан 9.
став 2);
5) проверава да ли су средства за заштиту биља стављена у промет и
да ли се примењују у складу са решењем из члана 21. став 5. овог закона;
6) проверава да ли су корисници обавештени о примени средстава за
заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене на прописан начин;
7) проверава да ли се средства за заштиту биља налазе у промету
после прописаног рока из члана 23. став 2. овог закона;
8) проверава да ли се препарат и помоћна средства за заштиту биља
који садрже нову активну супстанцу налазе у промету после прописаног рока из
члана 25. став 6. овог закона;
9) проверава да ли произвођач, увозник и дистрибутер предузима све
потребне мере за повлачење средстава за заштиту биља из промета у року који
је утврђен решењем из члана 23. став 1. и члана 25. ст. 4. и 5. овог закона;
10) проверава да ли је произвођач изменио декларацију и упутство за
примену средства за заштиту биља у складу са чланом 23а став 7. и чланом 24.
став 5. овог закона;
11) проверава да ли се експерименти или тестови који укључују
испуштање у животну средину нерегистрованих средстава за заштиту биља,
односно регистрованих средстава за заштиту биља за примене које нису
наведене у решењу о регистрацији, обављају на основу решења, односно у
складу са решењем о дозволи за истраживање и развој;

23
12) проверава да ли се нерегистрована средства за заштиту биља или
регистрована средства за заштиту биља за примене које нису наведене у
решењу о регистрацији примењују у складу са решењем из члана 27. став 1.
овог закона;
13) узима узорке средстава за заштиту биља, биља, биљних производа
и прописаних објеката, без накнаде, као и воде, земљишта, пчела, водених
организама и других нециљаних организама, ради испитивања;
14) проверава да ли је произвођач без одлагања обавестио
Министарство и кориснике о могућим штетним последицама средстава за
заштиту биља, односно остатака средстава за заштиту биља, на здравље људи
и животиња, површинске и подземне воде или животну средину, као и о новим
сазнањима о могућим ограничењима плодорода;
15) проверава да ли су испуњени услови у погледу амбалаже,
декларисања и упутства за примену средстава за заштиту биља из члана 31.
овог закона;
16) проверава да ли дистрибутер односно увозник испуњава услове за
упис у Регистар дистрибутера и увозника из члана 32. став 2. овог закона, као и
да ли је у случају промене података уписаних у Регистар дистрибутера и
увозника о томе у прописаном року обавестио Министарство;
17) проверава да ли је лице које обавља промет средстава за заштиту
биља уписано у Регистар дистрибутера и увозника;
18) проверава да ли се продаја средстава за заштиту биља врши у
објектима и на продајним местима која су уписана у Регистар дистрибутера и
увозника у складу са чланом 33. став 5. овог закона;
19) проверава да ли дистрибутер односно увозник који је уписан у
Регистар дистрибутера и увозника испуњава услове за добијање одобрења за
промет нарочито опасних средстава за заштиту биља;
20) проверава да ли се продаја, складиштење или транспорт средстава
за заштиту биља врши у складу са одредбама члана 36. овог закона;
21) проверава да ли лице које врши складиштење средстава за заштиту
биља испуњава услове из члана 36. став 3. овог закона;
22) проверава да ли се средства за заштиту биља којима је истекао рок
употребе налазе у промету;
23) проверава да ли се средства за заштиту биља којима је истекао рок
употребе примењују у складу са одредбама члана 37. став 2. овог закона;
24) проверава да ли се оглашавање и излагање средстава за заштиту
биља врши у складу са одредбама члана 38. овог закона;
25) проверава да ли се увоз врши у складу са одредбама члана 39. овог
закона;
26) проверава да ли се увоз и транзит врше на граничним прелазима из
члана 40. овог закона;
27) врши преглед и узорковање пошиљака у складу са одредбама чл.
41. и 42. овог закона;
28) проверава да ли увозник, односно царински агент извршава обавезе
из члана 41. став 2. овог закона;
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29) проверава да ли се средства за заштиту биља примењују у складу
са одредбама чл. 44. и 45. овог закона, као и да ли корисник извршава обавезе
из члана 46. овог закона;
30) проверава да ли правно лице, односно предузетник испуњава
услове за добијање одобрења за примену нарочито опасних средстава за
заштиту биља;
31) проверава да ли се средства за заштиту биља примењују у складу
са одредбама члана 47. став 3. и чл. 48. и 49. овог закона;
32) проверава да ли су уређаји за примену који се користе подвргнути
периодичном прегледу у складу са одредбама члана 51. став 1. овог закона;
33) проверава да ли је Министарство у случају промене услова за
обављање послова периодичног прегледа о томе обавештено у прописаном
року;
34) проверава да ли храна и храна за животиње садржи остатке
средстава за заштиту биља;
35) проверава да ли је пружалац услуга уписан у Регистар пружалаца
услуга у складу са одредбама члана 54. овог закона;
36) проверава да ли се евиденција и достављање података из
евиденције обавља у складу са одредбама члана 64. овог закона;
37) проверава да ли се евиденција чува у складу са овим законом;
38) проверава да ли су уплаћене таксе за извршене фитосанитарне
прегледе;
39) контролише извршавање мера по овом закону.”
Члан 29.
Члан 75. мења се и гласи:
„Члан 75.
У вршењу послова из члана 74. овог закона фитосанитарни инспектор
може да:
1) нареди лицима која обављају послове испитивања ефикасности да у
одређеном року ускладе обављање делатности односно отклоне недостатке у
погледу прописаних услова у складу са чланом 9. овог закона;
2) забрани примену средстава за заштиту биља за мале усеве и мање
значајне намене која се обавља без одобрења министра из члана 21. став 5.
овог закона;
3) нареди лицу коме је решењем министра одобрена примена
средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене да
кориснике на додатном упутству за примену обавести о примени средстава за
заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене, у складу са чланом 21.
став 7. овог закона;
4) нареди предузимање потребних мера за повлачење из промета
залиха средстава за заштиту биља, препарата, односно помоћних средстава за
заштиту биља (члан 23. став 3. и члан 25. став 7);
5) нареди произвођачу да измени декларацију и упутство за примену,
уколико утврди да после измене, односно допуне решења о регистрацији није
извршио измену декларације и упутства за примену средства за заштиту биља
у складу чланом 23а став 7. и чланом 24. став 5. овог закона;
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6) забрани примену нерегистрованих средстава за заштиту биља,
уколико утврди да се не примењују у складу са решењем из члана 27. став 1.
овог закона;
7) нареди произвођачу да отклони недостатке, уколико утврди да
амбалажа, декларација и упутство за примену средстава за заштиту биља не
испуњавају услове из члана 31. овог закона;
8) нареди дистрибутеру и увознику да сваку промену података који су
уписани у Регистар дистрибутера и увозника пријави Министарству, односно да
промену података пријави у року прописаном чланом 33. став 4. овог закона;
9) забрани продају средстава за заштиту биља у објектима и продајним
местима која нису уписана у Регистар дистрибутера и увозника, у складу са
чланом 33. став 5. овог закона;
10) забрани промет нарочито опасних средстава за заштиту биља,
уколико утврди да се промет обавља без одобрења из члана 35. овог закона;
11) нареди повлачење из промета средстава за заштиту биља, уколико
је средствима за заштиту биља истекао рок употребе, у складу са чланом 37.
став 1. овог закона;
12) забрани примену средстава за заштиту биља којима је истекао рок
употребе, уколико утврди да се не примењују у складу са одредбама члана 37.
став 2. овог закона;
13) забрани оглашавање и излагање средстава за заштиту биља,
уколико утврди да се оглашавање и излагање не врши у складу са чланом 38.
овог закона;
14) забрани примену средства за заштиту биља, ако се средства за
заштиту биља не примењују у складу са одредбама чл. 44 – 49. овог закона;
15) забрани стављање у промет и примену средстава за заштиту биља
која не испуњавају услове наведене у решењу о регистрацији;
16) нареди да се биље, односно биљни производи чија се берба,
односно жетва обави пре истека каренце, складишти одвојено од другог биља,
односно биљних производа, односно да се такво биље, односно биљни
производи који су стављени у промет као храна или храна за животиње пре
него што је испитивањем утврђено да је ниво остатака средстава за заштиту
биља у складу са прописом којим се уређују максимално дозвољене количине
остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње, повуку из
промета, у складу са чланом 46. став 6. овог закона;
17) нареди вођење евиденције о жетви, односно берби која се обавља
пре истека каренце, у складу са чланом 46. став 7. овог закона;
18) забрани примену средства за заштиту биља намењеног
професионалном кориснику лицу које не испуњава услове из члана 46. став 5.
овог закона;
19) привремено забрани коришћење уређаја за примену и нареди њихов
периодични преглед, у складу са чланом 51. став 1. овог закона;
20) нареди лицима која обављају периодични преглед и пружаоцима
услуга да у одређеном року ускладе обављање делатности односно отклоне
недостатке у погледу прописаних услова, у складу са чланом 51. став 3. и
чланом 53. став 2. овог закона;
21) нареди одговарајуће мере ако се званичним испитивањима утврди
да су остаци средстава за заштиту биља у биљу или на биљу, биљним
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производима и прописаним објектима изнад прописаних максимално
дозвољених количина остатака, у складу са чланом 52. став 1. овог закона;
22) привремено забрани стављање у промет и примену средстава за
заштиту биља, односно њихових серија за које се посумња да не испуњавају
услове наведене у решењу о регистрацији, док се не заврше испитивања;
23) нареди безбедно одлагање, односно уништавање средстава за
заштиту биља која не испуњавају услове за регистрацију или којима је истекао
рок употребе;
24) забрани рад субјектима у области средстава за заштиту биља до
испуњења услова предвиђених овим законом;
25) забрани рад лицима која онемогућавају вршење инспекцијске
контроле или не доставе потребне податке, документацију којом располажу или
на други начин спрече инспекцијску контролу, на период од три месеца;
26) забрани увоз и нареди враћање пошиљке, уколико нису испуњени
услови прописани овим законом и прописима донетим на основу њега;
27) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, пријаву за
привредни преступ и кривичну пријаву због повреде одредаба овог закона и
прописа донетих на основу њега;
28) нареди друге мере и предузме друге радње у складу са овим
законом.
Мере из става 1. овог члана фитосанитарни инспектор утврђује
решењем.
Фитосанитарни инспектор може решењем из става 2. овог члана којим се
забрањује производња, примена и стављање у промет средстава за заштиту
биља одредити да се та средства чувају код лица код којих су затечена.
Решењем из става 2. овог члана одређују се и услови за чување
средстава за заштиту биља.”
Члан 30.
У члану 78. став 1. речи: „је уписана у Листу забрањених” замењују се
речима: „није уписана у Листу одобрених”.
Члан 31.
У члану 79. став 1. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 700.000 до 3.000.000 динара казниће се за
привредни преступ правно лице, ако:
1) обавља послове референтне, односно службене лабораторије
супротно уговору из члана 8. став 6. овог закона;
2) обавља послове процене средстава за заштиту биља, супротно
уговору из члана 14а став 7. овог закона;
3) искористи податке супротно од прописаних услова из чл. 18. и 19.
овог закона;
4) ставља у промет и примењује средство за заштиту биља које није
регистровано у складу са овим законом, односно ставља у промет и примењује
средство за заштиту биља супротно решењу о регистрацији (чл. 16, 20. и 21);
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5) ставља у промет и примењује препарат, односно помоћно средство
за заштиту биља на територији Републике Србије, које није регистровано у
складу са чланом 25. овог закона;
6) врши испитивање нерегистрованог средства за заштиту биља без
решења о дозволи за истраживање и развој, односно супротно том решењу
(члан 26);
7) у случајевима предвиђеним чланом 27. овог закона примени
средство за заштиту биља које није регистровано без решења о одобрењу
примене нерегистрованих средстава за заштиту биља;
8) ставља у промет средство за заштиту биља којем је истекао рок
употребе супротно члану 37. ст. 1. и 3. овог закона;
9) примењује средство за заштиту биља којем је истекао рок употребе
супротно члану 37. став 2. овог закона;
10) примењује средство за заштиту биља супротно члану 44. овог
закона, односно противно забрани примене средстава за заштиту биља из
члана 45. овог закона;
11) примењује средство за заштиту биља а не испуњава услове за
примену средстава из члана 46. став 1. овог закона, односно приликом примене
средства за заштиту биља не предузме све потребне активности и мере из
члана 46. ст. 2. и 5. овог закона;
12) биље, односно биљне производе, чију бербу односно жетву обави
пре истека каренце не складишти одвојено од другог биља, односно биљних
производа, односно стави у промет као храну или храну за животиње пре него
што се испитивањем утврди да је ниво остатака средстава за заштиту биља у
складу са прописом којим се уређују максимално дозвољене количине остатака
средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње (члан 46. став 6);
13) купује и примењује средство за заштиту биља а не испуњава услове
за примену из члана 46. став 8. овог закона;
14) примењује средство за заштиту биља, а не поседује решење о
одобравању примене нарочито опасних средстава за заштиту биља (члан 47.
став 1);
15) примењује средство за заштиту биља супротно одредбама члана 48.
ст. 1. и 2. овог закона;
16) примењује средство за заштиту биља токсично за пчеле супротно
одредби члана 49. став 1. овог закона;
17) примењује средства за заштиту биља која су класификована у класу
опасности „опасност по водену животну средину” и обележена у складу са
прописима којима се уређује класификација, паковање и обележавање
хемикалија, супротно одредби члана 49. став 3. овог закона;
18) храна и храна за животиње коју ставља у промет садржи остатке
средстава за заштиту биља изнад максимално дозвољених количина (члан 52.
став 1);
19) пружа услуге, а није уписан у Регистар пружалаца услуга (члан 53);
20) не поступи по решењу фитосанитарног инспектора, у складу са овим
законом (члан 75).”
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Члан 32.
У члану 80. став 1. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за
прекршај правно лице, ако:
1) достави нетачне податке у поступку регистрације средстава за
заштиту биља (чл. 12, 13, 21, 23а, члан 24. став 2. и члан 25);
2) врши испитивање на кичмењацима супротно члану 17. ст. 1. и 2.
овог закона;
3) примењује средство за заштиту биља за намене које нису наведене
у решењу о регистрацији, без решења о одобрењу примене средстава за
заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене (члан 21. став 5);
4) не обавести кориснике средства за заштиту биља путем додатног
упутства о одобрењу примене средства за заштиту биља за мале усеве и мање
значајне намене (члан 21. став 7);
5) не повуче из промета средство за заштиту биља у року из решења
из члана 23. став 3. и члана 23а став 5. овог закона;
6) не поступа са залихама средстава за заштиту биља у складу са
чланом 23. став 3. и чланом 23а став 5. овог закона;
7) није изменило декларацију и упутство за примену у складу са
чланом 23а став 7. и чланом 24. став 5. овог закона;
8) примењује нерегистровано средство за заштиту биља за које није
издато решење из члана 27. став 1. овог закона;
9) достави нетачне податке у поступку издавања дозволе за
истраживање и развој, односно у поступку издавања решења о одобравању
примене нерегистрованих средстава за заштиту биља у хитним случајевима
(члан 26. став 4. и члан 27. став 3);
10) не обавести Министарство и кориснике о могућим штетним
последицама средства за заштиту биља (члан 30);
11) пакује, декларише, даје упутство за примену, оглашава или излаже
средство за заштиту биља супротно члану 31. став 3. и члану 38. овог закона;
12) врши промет средства за заштиту биља, а није уписан у Регистар
дистрибутера и увозника у складу са чланом 32. овог закона;
13) не пријави промену података који су уписани у Регистар
дистрибутера и увозника, односно не пријави промену тих података у
прописаном року (члан 33. став 4);
14) врши продају средстава за заштиту биља у објектима и на продајним
местима који нису уписани у Регистар дистрибутера и увозника (члан 33. став
5);
15) врши промет средства за заштиту биља без решења о одобрењу
промета нарочито опасних средстава за заштиту биља из члана 35. став 1. овог
закона;
16) продаје, складишти или врши транспорт средства за заштиту биља
супротно члану 36. став 2. овог закона;
17) не обезбеди да складиштење средства за заштиту биља врши лице
које је стручно оспособљено за обављање тих послова (члан 36. став 3);
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18) увезе средство за заштиту биља преко граничног прелаза који није
одређен за вршење фитосанитарног прегледа (члан 40. ст. 1. и 2);
19) увезе пошиљку без прегледа и узорковања (члан 41. став 1);
20) изврши премештање, отварање или дељење пошиљке за коју је
решењем о превозу одређен царински надзор до завршетка прегледа, односно
узорковања, односно одобрења или одбијања њеног увоза (члан 42. ст. 2. и 3);
21) користи уређаје за примену који нису подвргнути периодичном
прегледу (члан 51. став 1);
22) не пријави Министарству промену услова за обављање послова
периодичног прегледа (члан 51. став 9);
23) не води евиденцију и не доставља податке из евиденције у складу
са чланом 64. овог закона.”
Члан 33.
У члану 81. речи: „тач. 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) и
17)” замењују се речима: „тач. 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17),
18), 19), 20)”.
Члан 34.
У члану 82. речи: „тач. 1), 2), 3),4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14),
15), 16), 17) и 18)” замењују се речима: „тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11),
12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22) и 23)”.
Члан 35.
У члану 83. речи: „тач. 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) и 17)” замењују
се речима: „тач. 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) и 20)”.
У тачки 1) после речи: „ст. 1, 2. и 3.” додају се речи: „и члана 23а став 4.”
Члан 36.
У члану 84. речи: „тач. 3), 4), 17) и 18)” замењују се речима: „тач. 3), 8),
21) и 23)”.
Члан 37.
Поступци који су започети по прописима који су важили до дана ступања
на снагу овог закона окончаће се у складу са овим законом.
Члан 38.
Правно лице коме је на основу Закона о средствима за заштиту биља
(„Службени гласник РС”, број 41/09) путем конкурса уступљено обављање
послова од јавног интереса наставља да обавља те послове до истека периода
на који су му послови уступљени.
Члан 39.
Решења о регистрацији средстава за заштиту биља која су издата до
дана ступања на снагу овог закона продужавају се у складу са овим законом.
Средства за заштиту биља регистрована на основу Закона о заштити
биља („Службени лист СРЈˮ, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник
РС”, бр. 101/05 – др. закон и 41/09 – др. закон) подлежу обавезном поступку
утврђивања да ли се активне супстанце, односно основне супстанце, које та
средства за заштиту биља садрже, значајно разликују у нивоу чистоће и
садржаја и особина нечистоћа у поређењу са саставом активне супстанце,
односно основне супстанце установљене у документацији на основу које је та
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активна супстанца, односно основна супстанца уписана у Листу одобрених
супстанци (процена еквивалентности).
Члан 40.
Подзаконски прописи за спровођење овог закона биће донети у року од
годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 41.
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе чл. 47, 48,
члана 50. ст. 1, 2. и 4, члана 52. став 1, члана 54. ст. 1. и 2. и чл. 55-57. Закона о
заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени
гласник РС”, бр. 101/05 – др. закон и 41/09 – др. закон).
Члан 42.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба члана 23. ст. 8-11. и
члана 25. овог закона, које се примењују од 1. јануара 2022. годинe.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97.
став 1. тачка 9. Устава Републике Србије, према коме Република Србија
обезбеђује систем заштите и унапређивања животне средине и заштиту и
унапређивање биљног и животињског света.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Законом о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”,
број 41/09 – у даљем тексту: Закон), уведен је јединствен начин управљања
средствима за заштиту биља, односно агрохемикалијама које су веома
значајне, како са аспекта стабилне биљне производње, тако и са аспекта
заштите здравља људи, животиња, биља и животне средине. Први пут ова је
област била заокружена једним законодавним актом, у смислу система њихове
процене у поступку регистрације и уведен је један орган надлежан за целокупан
„животни циклус”, од стављања у промет, преко контролe у промету преко
државне границе и у унутрашњем промету, испитивања, декларисања и
обележавања, као и одговарајућег стручног надзора над применом закона.
Законoм је делимично пренета у национално законодавство
Директива Европског савета број 91/414/ЕЕЗ о стављању на тржиште средства
за заштиту биља и основне одредбе Уредбе (ЕЗ) број 396/2005 Европског
парламента и Савета од 23. фебруара 2005. године о максималним нивоима
резидуа пестицида у или на храни и храни за животиње биљног и животињског
порекла.
У међувремену, Европска унија (у даљем тексту: ЕУ) је, као
резултат ревизије Директиве број 91/414/ЕЕЗ, доношењем Шестог акционог
програма животне средине и Тематске стратегије о одрживој примени
пестицида, у 2009. години донела нови законодавни оквир у области средстава
за заштиту биља, који обухвата:
- Уредбу (ЕЗ) број 1107/2009 Европског парламента и Савета од
21. октобра 2009. године о стављању на тржиште средстава за заштиту биља и
на основу које престају да важе Директиве Савета 79/117/ЕЕЗ и 91/414/ЕЕЗ,
која је почела да се примењује од 14. јуна 2011. године (REGULATION (EC) No
1107/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21
October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and
repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC);
- Уредбу (ЕЗ) број 1185/2009 Европског парламента и Савета од
25. новембра 2009. године о статистикама о пестицидима, која је почела да се
примењује 30. децембра 2009. године (REGULATION (EC) No 1185/2009 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009
concerning statistics on pesticides);
- Директиву Европског парламента и Савета број 2009/128/ЕЗ од
21. октобра 2009. године којом се успоставља оквир за деловање Заједнице у
постизању одрживе примене пестицида (DIRECTIVE 2009/128/EC OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009
establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of
pesticides);
- Директиву Европског парламента и Савета број 2009/127/ЕЗ од
21. октобра 2009. године којом је замењена Директива број 2006/42/ЕЗ о
машинама за апликацију пестицида (DIRECTIVE 2009/127/EC OF THE
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EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 amending
Directive 2006/42/EC with regard to machinery for pesticide application).
Постојећи Закон садржи и неке од одредби нових ЕУ прописа (о
ађувантима, основним супстанцама, интегралном управљању штетним
организмима, периодичном прегледу уређаја за примену средстава за заштиту
биља, обукама крајњих корисника, дистрибутера и саветодаваца и вођење
евиденција), с тим да је његова хармонизација са важећим ЕУ законодавним
оквиром и даље само делимична, те је у ту сврху неопходна измена важећег
Закона како би се примена постојећих чланова у Закону спроводила што ближе
одредбама и стандардима прописаним у ЕУ.
Стање у области регистрације средстава за заштиту биља у
Републици Србији изузетно је сложено. Поступак регистрације средстава за
заштиту биља примењују се на основу одредаба чл. 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56. и
57. Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка
и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон), док се одредбе од чл. 11. до
25. Закона, примењују у поступку продужења решења о издавању сталне или
привремене дозволе за стављање у промет готових пестицида, што значи да
тренутно имамо двојни систем регистрације, односно регистрација средстава за
заштиту биља може се извршити на два начина.
Систем регистрације средстава за заштиту биља у складу са
Законом о заштити биља је једноставан, у смислу документације која се
подноси, као и испитивања која су неопходна да се изврше како би се доказало
да средства за заштиту биља немају штетан утицај на здравље људи или
животиња или било какав неприхватљив утицај на животну средину и овај
систем није у складу системом ЕУ, али и других земаља у свету (Русија,
Америка, Канада, Аустралија, Јапан, Кина), те је у складу са тим неопходно да
се у поступку регистрације средстава за заштиту биља примене све одредбе
Закона, што би се омогућило наведеном изменом.
С обзиром на ограничене људске ресурсе у свим, па и у области
средстава за заштиту биља, временски период од ступања на снагу Закона до
сада (у смислу одредби које се односе на регистрацију средстава за заштиту
биља у складу са ЕУ стандардима), требао је да пружи Републици Србији
довољно времена да надлежни орган изгради капацитете за потпуну примену
овог закона у складу са захтевима ЕУ, у смислу јачања сопствених недовољних
капацитета као координационе јединице за поступак регистрације средстава за
заштиту биља, капацитета спољних оцењивача у оквиру института и факултета
за процену средстава за заштиту биља у поступку регистрације, али и
заинтересованим странама (домаћи и страни произвођачи средстава за
заштиту биља) да своје пословање ускладе са новим законодавним оквиром,
јер је овај процес изузетно захтеван, како у погледу финансијских, тако и
људских капацитета (формирање досијеа за регистрацију).
Дакле, престанак примене два система регистрације (и према
Закону заштити биља и према Закону о средствима за заштиту биља) је други
главни разлог за измене и допуне Закона.
Иначе, јачање административних капацитета у Управи за заштиту
биља, спољних оцењивача за поступак регистрације средстава за заштиту
биља у оквиру факултета и института (због немогућности запошљавања нових
кадрова у државној администрацији) и заинтересованих страна (подносилаца
захтева за регистрацију) делимично је извршено у оквиру пројеката ИПА 2008
„Усклађивање националне регулативе у области регистрације, промета и
контроле средстава за заштиту биља са регулативом Европске уније и њихова
примена” који је, са продужењем, трајао од 10. октобра 2010. године до 1. јуна
2013. године.
Међутим, у току трајања твининг пројекта, избор спољних
оцењивача у оквиру института и факултета није извршен како је било
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планирано до краја јануара 2013. године, иако је био расписан јавни конкурс у
децембру 2012. године. Из тих разлога, акциони план подељен у три фазе
(фаза 1 до 31. децембра 2013. године, фаза 2 од 31. децембра 2013. године до
31. децембра 2017. године и фаза 3 од 31. децембра 2017. године до 31.
децембра 2020. године), сачињен уз помоћ твининг партнера, који се односио
како на план ревизије регистрованих средстава за заштиту биља, тако и на
регистрацију нових средстава за заштиту биља од 31. децембра 2013. године у
складу са ЕУ стандардима, није могао бити реализован.
Реализована је само прва фаза акционог плана (до 31. децембра
2013. године) која се односила на доношење свих прописа неопходних за
регистрацију средстава за заштиту биља, укидање регистрација за средстава
за заштиту биља која садрже активне супстанце које нису укључене у Листу
одобрених супстанци и административно продужење регистрација средстава за
заштиту биља до 31. децембра 2019. године и подела регистрованих средстава
за заштиту биља у групе за ревизију, са временским оквиром за достављање
додатне документације за процену извора активних супстанци.
Друга фаза акционог плана, започета је јануара 2017. године за
када је и био планиран почетак програма ревизије регистрованих средстава за
заштиту биља по групама (шест група), у оквиру твининг пројекта (који је
започет октобра 2016. године) и који је финансиран из нераспоређених
средстава из ИПА 2013, а као наставак твининг пројекта из ИПА 2008.
Овакав пројекат је неопходан, јер Република Србија, без обзира
што је земља кандидат, још увек нема приступ свим документима, oдносно
досијеима, који су јој неопходни за поступак регистрације средстава за заштиту
биља у складу са ЕУ стандардима, и неће тај приступ ни имати све до
пуноправног чланства, и то како за средства за заштиту биља (регистрациони
извештаји, Draft Registration Reports – dRR), тако и за активне супстанце које
средства за заштиту биља садрже (нацрти извештаја о процени за активне
супстанце, Draft Assessment Reports – DAR).
Нови јавни конкурс за избор спољних оцењивача у оквиру
института и факултета расписан је у априлу 2014. године. Избор институција је
завршен децембра 2014. године и било је планирано да, заједно са Управом за
заштиту биља, као координационом јединицом за поступак регистрације и
твининг партнером, као оцењивачи спроведу другу фазу акционог плана
(програм ревизије регистрованих средстава за заштиту биља по групама), као и
процену досијеа за регистрацију нових средстава за заштиту биља, уз
истовремену обуку (подизање капацитета) за послове процене средстава за
заштиту биља.
Из напред наведених разлога (непостојање јединице за процену),
иако су сви подзаконски прописи за пуну примену чл. 11 – 25. Закона у области
регистрације средстава за заштиту биља у складу са ЕУ стандардима усвојени,
за сада није могућа процедура тзв. „пуне” регистрације новог средства за
заштиту биља, проширење поља примене регистрованих средстава за заштиту
биља, проширење примене за мале усеве и засаде и привремена регистрација
средстава за заштиту биља формулисаних од тзв. нерешених (pennding)
активних супстанци (захтев за њихово одобрење на нивоу ЕУ је поднет, али још
увек није решен).
За сада је Управа за заштиту биља у могућности да примени
административне процедуре које се односе на регистрацију средстава за
заштиту биља, и то:
- признавање регистрације средстава за заштиту биља из неке од
земаља чланица ЕУ (члан 16. Закона);
- регистрације идентичног средства за заштиту биља;

34
- административне измене регистрација, укључујући и мање
измене у формулацији (замена коформуланата, промена садржаја активне
супстанце у границама дозвољених одступања – члан 24. Закона).
Такође, могућа је и процедура одобравања ограничене и
контролисане примене нерегистрованог средства за заштиту биља у хитним
ситуацијама (члан 27. Закона), као и одобравање тестова ефикасности који се
изводе у животној средини са нерегистрованим средствима за заштиту биља у
складу са чланом 26. Закона.
Због свих напред наведених разлога, изменама и допунама овог
закона прецизније је дефинисана документација која се у поступку регистрације
средстава за заштиту биља доставља ради њихове процене, као и послови
процене средстава за заштиту биља, ко их и под којим условима, поред
Министарства, може обављати.
Један од разлога за измене и допуне Закона о средствима за
заштиту биља јесте и успостављање система службених и референтних
лабораторија, које ће радити испитивање узорака средстава за заштиту биља и
хране и хране за животиње биљног порекла на остатке средстава за заштиту
биља, с обзиром на чињеницу да Дирекција за националне референтне
лабораторије још увек није у функционалном стању.
Такође, Законом о безбедности хране („Службени гласник РС”,
број 41/09), Законом о средствима за заштиту биља и Законом о здрављу биља
(„Службени гласник РС”, број 41/09), послови Дирекције, поред лабораторијских
и са њима повезаних стручних послова, обухватају и одређене послове, који су
законом којим се уређују министарства поверени другим организационим
јединицама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као што
су у области средстава за заштиту биља одређене административне
процедуре, примера ради регистрација средстава за заштиту биља, али и други
послове који су од значаја за ову област.
Законом су предвиђене обуке корисника и дистрибутера
средстава за заштиту биља, као и лица која обављају послове периодичног
прегледа уређаја за примену средстава за заштиту биља и пружалаца услуга
(саветодавних и оперативних). Међутим, поред доношења програма за
наведене обуке, законом нису створени услови за успостављање ових система,
укључујући и издавање сертификата и евидентирање таквих обука, како би они
који користе, дистрибуирају или дају савете о примени средства за заштиту
биља постали у потпуности свесни могућих опасности за здравље људи и
животну средину и упознали се са одговарајућим мерама за смањење ризика,
на начин како то прописује Директива Савета и Европског парламента број
2009/128/ЕЦ о одрживој примени средстава за заштиту биља, којом се, ради
високог нивоа заштите животне средине, промовише интеграција политика ЕУ у
складу са начелима одрживог развоја. Тиме се доприноси даљем смањењу
ризика од средстава за заштиту биља за здравље људи и животну средину, као
и смањењу зависности од употребе средстава за заштиту биља.
Изменом Закона било је неопходно дефинисати корисника и
професионалног корисника, његове обавезе, као и програм и начин спровођења
обука и провере знања ради издавања сертификата професионалном
кориснику, као и ко може да обавља послове периодичног прегледа, начин и
временски период на који се обављају периодични прегледи и, начин
обележавања и вођења евиденција о извршеном периодичном прегледу.
Такође је изменама и допунама Закона било неопходно створити
услове и дефинисати прелазне рокове за успостављање система обука и
сертификације у области средстава за заштиту биља, као и система
периодичног прегледа (редовне провере техничке исправности уређаја за
примену средстава за заштиту биља), управо водећи рачуна о
институционалним и кадровским потенцијалима са којима Република Србија
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располаже, као и о њиховој обучености, за ове изузетно захтевне процесе, за
које се мора обезбедити подизање институционалних капацитета, и то не само
у знању и вештинама, већ и у броју запослених.
Истовремено, било је неопходно у Закону исправити и одређене
техничке грешке које су уочене након његовог доношења.
Новим прописима ЕУ у области средстава за заштиту биља
највећи део процеса одобравања средстава за заштиту биља премештен је са
националног нивоа земаља чланица на ниво ЕУ. С обзиром на развијеност
европских институција за процену, Република Србија мора стално радити на
изградњи институција и подизању капацитета (број запослених и подизање
њихових знања и вештина), креирати политику (пословни амбијент), која што је
могуће више одговара стварним условима и пружа могућност за даље
унапређење, јер потпуно усаглашавање законодавног оквира са ЕУ могуће је
тек након завршетка преговора о чланству.
Због тога је и главни разлог измена и допуна Закона даље
усклађивање са релевантним прописима ЕУ у области средстава за заштиту
биља које је, као једну од две главне обавезе, поред успостављања зоне
слободне трговине, Република Србија преузела ратификацијом Споразума о
стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њених држава
чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране.
Треба имати у виду да ће у наредном периоду, како Република
Србија буде напредовала у преговорима са ЕУ, измене и допуне постојећих
прописа бити честе, али да оне морају одражавати стварне могућности
Републике Србије, и то како државних органа, тако и заинтересованих страна
на које се законима креирана политика у одређеној области и односи.
Истовремено, са усклађивањем законодавства неопходно је
обезбедити и инфраструктуру (институције) и обучене кадрове за примену
истог. То се превасходно односи на поступак регистрације у складу са новим
прописима у ЕУ, који су почели да се примењују од 2011. године, али и на
одрживу примену средстава за заштиту биља.
У одговарајућим радним документима ЕУ (2009 – 2014) о
напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, односно у
Годишњим извештајима о напретку, Европска комисија је констатовала да је
постигнут одређени напредак у усклађивању и примени закона у области
средстава за заштиту биља и остатака пестицида али да, без обзира на
известан напредак, постоји потреба даљег рада на испуњавању услова ЕУ.
Примера ради, у Извештајима о напретку Републике Србије,
Европска комисија је констатовала следеће:
1) „Остварен је известан напредак у фитосанитарној области.
Закон о здрављу биља, Закон о средствима за заштиту биља и Закон о заштити
права оплемењивача биљних сорти усвојени су у мају 2009. године.” (Извештај
о напретку Србије за 2009. годину – Serbia 2009 Progress Report);
2) „Поступак за регистрацију нових средстава за заштиту биља
још није усклађен са правним тековинама ЕУ.” (Извештај о напретку Србије за
2010. годину, 9. новембар 2010. године – Serbia 2010 Progress Report, 9
November 2010);
3) „Поступак за регистрацију нових средстава за заштиту биља
још није усклађен са правним тековинама ЕУ. Иако су делови законодавства о
стављању на тржиште средстава за заштиту биља пренети, усклађивање са
правним тековинама ЕУ и даље треба да се заврши.” (Извештај о напретку
Србије за 2012. годину, 10. октобар 2012. године – Serbia 2012 Progress Report,
10 October 2012);
4) „Поступак за регистрацију нових средстава за заштиту биља
треба додатно ускладити са правним тековинама Европске уније.” (Извештај о
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напретку Србије за 2013. годину, 16. октобар 2013. године – Serbia 2013
Progress Report”, 16 October 2013);
5) „Законе о средствима за заштиту биља и средствима за
исхрану биља тек треба изменити и допунити.” (Република Србија 2014
Извештај о напретку, 8. октобар 2014. године – Serbia 2013 Progress Report, 8
October 2014).
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ
РЕШЕЊА
Законом о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту
биља (у даљем тексту: Предлог закона) врше се измене и допуне важећег
Закона.
Чланом 1. Предлога закона врши се измена члана 3. Закона, на
начин да се допуњује, односно мења значење одређених појмова. Уводе се
нови појмови: активна супстанца ниског ризика, ађувант, добра
експериментална пракса, добра лабораторијска пракса, заштита података,
контрола средстава за заштиту биља, коформулант, Листа неприхватљивих
коформуланата, мали усев и мање значајна намена, нечистоћа, производња,
протектант, синергист, тестови и студије, а мењају се, односно допуњују
постојећи појмови: добра пољопривредна пракса, животна средина, интегрално
управљање штетним организмима, корисник, Листа одобрених активних
супстанци, Листа одобрених протектаната и синергиста, производ за заштиту
биља, основна супстанца, производ опште употребе за заштиту биља, промет и
уређаји за примену средстава за заштиту биља.
Чланом 2. Предлога закона мења се назив главе II, назив члана 5.
и члан 5. Закона, тако што се прописује ко чини субјекте у области средстава за
заштиту биља.
Чл. 3 – 5. Предлога закона преуређује се начин обављања
лабораторијских и са њима повезаних стручних послова, као послова од јавног
интереса у области средстава за заштиту биља, уређују се субјекти који
обављају послове од јавног интереса, услови које ти субјекти морају да испуне,
као и начин и поступак избора референтне лабораторије и службене
лабораторије.
Чланом 6. Предлога закона прописује се који субјекти могу да
обављају послове испитивања средстава за заштиту биља за потребе поступка
регистрације, услови које ти субјекти морају да испуне у погледу сертификата о
поступању у складу са смерницама добре експерименталне праксе, начин
издавања сертификата, начин обнове сертификата, као и овлашћење министра
надлежног за послове пољопривреде да пропише ближе услове у погледу
објеката, опреме, оперативних процедура, смерница добре експерименталне
праксе, броја, стручне спреме и стручне оспособљености кадра које ти субјекти
треба да испуне, као и образац сертификата.
Чланом 7. Предлога закона мења се члан 12. Закона, тако што се
врши усаглашавање термина са изменама које су прописане у претходним
члановима.
Чланом 8. Предлога закона мења се и допуњује члан 13. Закона,
којим је уређено које податке документација за процену средстава за заштиту
биља садржи, тако што се прописује да документација за процену средстава за
заштиту биља нарочито садржи податке о примени и резултатима испитивања
ефикасности средстава за заштиту биља, као и податке о судбини и понашању
средстава за заштиту биља у животној средини.
Такође, допуњују се и прецизирају одредбе које се односе на
испитивање физичких, хемијских и техничких особина средства за заштиту
биља, активне супстанце, односно основне супстанце, испитивање особина и
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утицаја средстава за заштиту биља и активне, односно основне супстанце на
здравље људи, животиња и животну средину, као и испитивање средстава за
заштиту биља ради добијања података о њиховој ефикасности у циљу
регистрације, и то у погледу субјеката који та испитивања врше.
Чланом 9. Предлога закона постојећи члан 14. Закона замењује
се новим чланом у коме се прописују одредбе о начину процене средстава за
заштиту биља ради њихове регистрације, шта та процена обухвата и на који
начин се обавља. Такође се прописује коришћење међународних смерница и
препорука, као и научног и техничког знања у поступку процене средстава за
заштиту биља, трајање процене, и друга питања од значаја за процену
средстава за заштиту биља.
Чланом 10. Предлога закона допуњује се Закон, тако што се
додаје члан 14а, којим се уређује да послове процене средстава за заштиту
биља Министарство може да повери високошколској установи акредитованој у
области биотехничких наука, односно пољопривреде, као и организацији
уписаној у Регистар научноистраживачких организација (оцењивачи), на основу
конкурса који расписује Министарство и који се објављује у службеном гласилу.
Такође је прописана садржина конкурса и начин доношења
одлуке о избору оцењивача, као и обавеза закључивања уговора са
оцењивачем и садржина тог уговора.
Чланом 11. Предлога закона мења се назив члана 15. и члан 15.
Закона, на начин да се овим чланом уређује регистрација производа за заштиту
биља, услови под којима производ за заштиту биља може да се региструје,
докази који се достављају уз захтев за регистрацију производа за заштиту
биља, начин процене испуњености услова за регистрацију производа за
заштиту биља, као и овлашћење министра надлежног за послове
пољопривреде да утврди Листу одобрених протектаната и синергиста и Листу
неприхватљивих коформуланата.
Чланом 12. Предлога закона допуњује се Закон тако што се после
члана 15. додају називи чланова и чл. 15а, 15б и 15в, који уређују:
1) регистрацију производа опште употребе за заштиту биља,
услове за регистрацију, документацију која се доставља уз захтев за
регистрацију производа опште употребе, начин процене испуњености
прописаних услова (члан 15а);
2) регистрацију помоћног средства за заштиту биља, услове за
регистрацију помоћног средства за заштиту биља, документација којом се
потврђује испуњеност прописаних услова за регистрацију и начин процене
испуњености услова (члан 15б);
3) регистрацију другог производа, услове за регистрацију другог
производа, документацију којом се доказује испуњеност услова за регистрацију,
начин процене испуњености прописаних услова (члан 15в).
Чланом 13. Предлога закона допуњује се члан 16. Закона који
уређује признавање регистрације средстава за заштиту биља која је извршена у
некој другој земљи, тако што се прописује овлашћење министара надлежног за
послове пољопривреде да донесе правилник којим ће ближе да се пропише
документација која се доставља у поступку признавања регистрације средстава
за заштиту биља на основу регистрације која је извршена у некој другој земљи.
Чланом 14. Предлога закона врши се терминолошко усклађивање
одредаба члана 18. Закона, које је последица претходно учињених измена.
Чланом 15. Предлога закона мења се члан 20. Закона (којим је
уређена садржина решења о регистрацији средстава за заштиту биља), ради
усклађивања са потребама уоченим у току примене Закона. Прописује се које
податке решења о регистрацији средстава за заштиту биља нарочито садржи,
као и друге податке које то решење може да садржи. Такође, се прописује да
Министарство списак регистрованих средстава за заштиту биља објављује на
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својој интернет страници, а да се Листа одобрених супстанци објављује у
„Службеном гласнику Републике Србије”, најмање једном годишње.
Чланом 16. Предлога закона мења се члан 22. Закона којим је
уређен рок важења и продужење рока важења регистрације, тако што се врши
усаглашавање, које се односи на продужење рока важења регистрације, са
изменама које су прописане у претходним члановима.
Чланом 17. Предлога закона допуњује се члан 23. Закона, тако
што се прописује да министар надлежан за послове пољопривреде решење о
укидању решења о регистрацији и забрани или ограничењу промета и примене
регистрованих средстава за заштиту биља утврди да су средства за заштиту
биља престала да испуњавају било који услов за регистрацију производа за
заштиту биља, производа опште употребе за заштиту биља, помоћног средства
за заштиту биља и другог производа.
Чланом 18. Предлога закона после члана 23. Закона додаје се
члан 23а којим се прописује преиспитивање решења о регистрацији, које
Министарство може покренути по службеној дужности, и када се решење о
регистрацији може укинути. Решењем о укидању може се забранити промет и
примена средстава за заштиту биља односно утврдити рок у коме се та
средства могу налазити у промету ради продаје и примене постојећих залиха.
Решење о регистрацији у поступку преиспитивања може се изменити, односно
допунити ако се на основу нових научних и техничких сазнања утврди да су се
начин и количина промене изменили.
Чланом 19. Предлога закона мења се назив члана 24. и члан 24.
Закона, тако што се прописују одредбе које уређују измену, односно допуну
решења о регистрацији на захтев произвођача, као и разлоге због којих
произвођач може да поднесе захтев за измену решења и обавезе произвођача
у случају измене решења о регистрацији.
Чланом 20. Предлога закона мења се назив члана и члан 26.
Закона, тако што се уместо одредаба које су прописивале испитивање
нерегистрованих средстава за заштиту биља и активне супстанце, односно
основне супстанце у истраживачке и развојне сврхе прописују одредбе које се
односе на истраживање и развој, којима се уређује могућност издавања
решења о дозволи за истраживање и развој, документација која се подноси уз
захтев за издавање тог решења, евентуална ограничења у погледу количина
примене средстава за заштиту биља и површина које се тим средством
третирају, као и могућност мере забрана коришћења и промета третираног
биља или биљних производа у случају да максималне дозвољене количине
остатака средстава за заштиту биља нису утврђене. Такође се прописује и
овлашћење министра надлежног за послове пољопривреде да ближе пропише
документацију која се подноси уз захтев за издавање решења о дозволи за
истраживање и развој.
Чланом 21. Предлога закона мења се члан 44. Закона, који се
односи на услове за примену средстава за заштиту биља, тако што се
прописују да се та средства морају примењивати, између осталог, и у складу са
начелима добре пољопривредне праксе или интегралног управљања штетним
организмима. Прописује се овлашћење министра надлежног за послове
пољопривреде да донесе подзаконски акт о елементима интегралног
управљања штетним организмима.
Чланом 22. Предлога закона мења се члан 45. Закона, којим су
прописане забране у погледу примене средстава за заштиту биља, у смислу да
се прецизирају поједине забране у циљу отклањања недоумица уочених у току
примене одредаба Закона.
Чланом 23. Предлога закона мења се члан 46. Закона, којим су
уређене обавезе корисника средстава за заштиту биља, на начин да се
корисник обавезује да све активности које се односе на примену средстава за
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заштиту биља, руковање тим средствима, њихово складиштење, транспорт и
одлагање спроводи на начин којим се не угрожава живот и здравље људи и
животиња, или животна средина.
Поред наведеног, прописују се и обавезе професионалних
корисника да редовно подешавају и технички проверавају уређаје за примену
средстава за заштиту биља и користе уређаје који су периодично прегледани у
складу са овим законом. Такође, прописује се издавање сертификата
професионалног корисника, лицу које је обучено за безбедну примену,
руковање, складиштење, транспорт и одлагање средстава за заштиту биља,
као и овлашћење министра надлежног за послове пољопривреде да пропише
програм и начин спровођења обуке, као и начин провере знања ради издавања
тог сертификата.
Такође, прописује се овлашћење министра надлежног за послове
пољопривреде да ближе пропише услове и начин примене средстава за
заштиту биља, као и услове и начин руковања, складиштења, транспорта и
одлагања средстава за заштиту биља.
Чланом 24. Предлога закона мења се члан 49. Закона којим је
уређена заштита пчела, водених организама и других нециљаних организама,
тако што се прецизирају одредбе које се односе на употребу средстава за
заштиту биља.
Чланом 25. Предлога закона мења се члан 51. Закона, тако што
се прописује да уређаји за примену морају да буду подвргнути периодичном
прегледу које врши правно лице које испуњава прописане услове. Такође, се
прописују обавезе лица која обављају периодичне прегледе уређаја, као и
поступак за издавање потврде о функционалности уређаја за примену и начин
обележавања тих уређаја.
Чланом 26. Предлога закона прописана је измена члана 70.
Закона, којим се уређују таксе које правна лица, предузетници и физичка лица
плаћају за обављање појединих послова и активности у области средстава за
заштиту биља у складу са овим законом.
Чл. 27 – 36. Предлога закона прописане су измене чланова који се
односе на инспекцијски надзор, права, дужности и мере које фитосанитарни
инспектор налаже у оквиру овлашћења из овог закона, као и измене казнених
одредаба, које су неопходне и директно условљене претходно извршеним
изменама материјалног дела Закона.
Чл. 37 – 39. Предлога закона прописане су прелазне одредбе.
Чл. 40 – 42. Предлога закона прописане су завршне одредбе.
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА
Средства за спровођење овог закона обезбеђена су Законом о
буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/17),
и то:
– у оквиру Раздела 24 – Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде, Глава 24.3. Управа за заштиту биља – Програм 0109 –
Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика, Функција 420 –
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0005
– Фитосанитарна инспекција, Економска класификација 424 – Специјализоване
услуге, у износу од 311.036.000,00 динара, од чега за спровођење овог закона
средства у износу од 82.500.000,00 динара, а остатак од 228.536.000,00 динара
обезбеђено је за спровођење других закона.
Финансијска средства за спровођење овог закона у 2019. и 2020.
години биће обезбеђена у складу са билансним могућностима у оквиру лимита
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утврђених од стране Министарства финансија на разделу министарства
надлежног за послове пољопривреде.
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V. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈЕ
СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
Значење израза
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) активна супстанца јесте супстанца или микроорганизам, укључујући и
вирусе, која има опште или специфично дејство на штетне организме, биље,
биљне делове или биљне организме;
1А)
АКТИВНА
СУПСТАНЦА
НИСКОГ РИЗИКА
ЈЕСТЕ
СУПСТАНЦА КОЈА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ
ХЕМИКАЛИЈЕ, НИЈЕ КЛАСИФИКОВАНА У НАЈМАЊЕ ЈЕДНУ ОД СЛЕДЕЋИХ
КЛАСА ОПАСНОСТИ: КАРЦИНОГЕНО, МУТАГЕНО, ТОКСИЧНО ПО
РЕПРОДУКЦИЈУ, СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА, ВЕОМА ТОКСИЧНО, ТОКСИЧНО,
ЕКСПЛОЗИВНО,
КОРОЗИВНО,
КАО
И
СУПСТАНЦА
КОЈА
НИЈЕ
ПЕРЗИСТЕТНА (ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА У ЗЕМЉИШТУ МАЊИ ОД 60 ДАНА);
СУПСТАНЦА ЧИЈИ ЈЕ БИОКОНЦЕНТРАЦИОНИ ФАКТОР МАЊИ ОД 100;
СУПСТАНЦА КОЈА НЕ ДОВОДИ ДО ПОРЕМЕЋАЈA РАДА ЕНДОКРИНОГ
СИСТЕМА; СУПСТАНЦА КОЈА НЕ ИЗАЗИВА НЕУРОТОКСИЧНЕ ИЛИ
ИМУНОТОКСИЧНЕ ЕФЕКТЕ;
1Б) АЂУВАНТ ЈЕСТЕ ПОМОЋНО СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА,
ОДНОСНО СУПСТАНЦА ИЛИ ПРЕПАРАТ, ТЈ. ПРОИЗВОД КОЈИ СЕ САСТОЈИ
ОД КОФОРМУЛАНАТА, ИЛИ ПРЕПАРАТ, ТЈ. ПРОИЗВОД КОЈИ САДРЖИ
ЈЕДАН ИЛИ ВИШЕ КОФОРМУЛАНАТА, КОЈЕ КОРИСНИК МЕША СА
ПРОИЗВОДОМ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ИЛИ ПРОИЗВОДОМ ОПШТЕ УПОТРЕБЕ
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ТАКО ПОБОЉШАВА ЊИХОВУ ЕФИКАСНОСТ ИЛИ
ДРУГЕ ПЕСТИЦИДНЕ ОСОБИНЕ;
2) биљем се сматрају живе биљке и живи биљни делови, укључујући
свеже воће и семе;
3) биљни производи јесу производи биљног порекла у необрађеном
стању или једноставно прерађени млевењем, сушењем или пресовањем;
4) дистрибутер јесте правно лице, односно предузетник који врши
промет средстава за заштиту биља, а при томе не мења њихове
карактеристике;
4А) ДОБРА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРАКСА ЈЕСТЕ ПРАКСА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ТЕСТОВА ЕФИКАСНОСТИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У
ПОЉУ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА СМЕРНИЦА PP 1/181 И PP 1/152
ЕВРОПСКЕ И МЕДИТЕРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
(EUROPEAN AND MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANISATION –
EPPО);
4Б) ДОБРА ЛАБОРАТОРИЈСКА ПРАКСА ЈЕСТЕ СИСТЕМ КВАЛИТЕТА
КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОРГАНИЗАЦИЈУ И УСЛОВЕ ПОД КОЈИМА СЕ
ПЛАНИРАЈУ, ИЗВОДЕ, ПРАТЕ, СНИМАЈУ, АРХИВИРАЈУ И САОПШТАВАЈУ
НЕКЛИНИЧКЕ/ПРЕДКЛИНИЧКЕ СТУДИЈЕ И СТУДИЈЕ
У ОБЛАСТИ
БЕЗБЕДНОСТИ ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ;
5) добра пољопривредна пракса јесте обављање пољопривредне
делатности на начин којим се омогућава управљање пољопривредним
земљиштем и репродуктивним материјалом уз уважавање природних
карактеристика датог пољопривредног подручја и оптималну комбинацију
агротехничких мера у циљу очувања природне плодности пољопривредног
земљишта и спречавања прекомерног загађења животне средине, прекомерне
употребе средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта и средстава
за заштиту биља тако да произведено биље или биљни производи намењени
исхрани садрже што је могуће мањи ниво остатака средстава за заштиту биља;
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5) ДОБРА ПОЉОПРИВРЕДНА ПРАКСА ЈЕСТЕ ПРЕПОРУЧЕНА,
ОДОБРЕНА ИЛИ РЕГИСТРОВАНА БЕЗБЕДНА ПРИМЕНА СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА У СКЛАДУ СА ПОСТОЈЕЋИМ УСЛОВИМА У БИЛО КОЈОЈ
ФАЗИ ПРОИЗВОДЊЕ, СКЛАДИШТЕЊА, ТРАНСПОРТА, ДИСТРИБУЦИЈЕ И
ПРЕРАДЕ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ И ПОДРАЗУМЕВА ПРИМЕНУ
ПРИНЦИПА ИНТЕГРАЛНОГ УПРАВЉАЊА ШТЕТНИМ ОРГАНИЗМИМА У
ОДРЕЂЕНОМ КЛИМАТСКОМ ПОДРУЧЈУ, КАО И ПРИМЕНУ МИНИМАЛНИХ
КОЛИЧИНА
СРЕДСТАВА
ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА
И
УТВРЂИВАЊЕ
МАКСИМАЛНИХ КОНЦЕНТРАЦИЈА ОСТАТАКА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА НА НАЈНИЖЕМ НИВОУ, РАДИ ПОСТИЗАЊА ЖЕЉЕНОГ ЕФЕКТА;
6) животиње јесу оне животињске врсте које припадају врстама које
човек уобичајено храни, држи или конзумира;
7) животна средина јесте вода, ваздух, земљиште, флора, фауна и
њихови узајамни односи;
7) ЖИВОТНА СРЕДИНА ЈЕСТЕ ВОДА (УКЉУЧУЈУЋИ ПОДЗЕМНЕ,
ПОВРШИНСКЕ, ЗАСЛАЊЕНЕ, ПРИОБАЛНЕ И МОРСКЕ ВОДЕ), СЕДИМЕНТ,
ЗЕМЉИШТЕ, ВАЗДУХ, КОПНО, ДИВЉЕ ВРСТЕ ФАУНЕ И ФЛОРЕ, ЊИХОВА
МЕЂУСОБНА ПОВЕЗАНОСТ И ЊИХОВ ОДНОС СА ДРУГИМ ЖИВИМ
ОРГАНИЗМИМА;
7А) ЗАШТИТА ПОДАТАКА ЈЕСТЕ ВРЕМЕНСКИ ОГРАНИЧЕНО ПРАВО
ВЛАСНИКА ИЗВЕШТАЈА О ТЕСТУ ИЛИ СТУДИЈЕ ДА СПРЕЧИ ЊИХОВУ
УПОТРЕБУ У КОРИСТ ДРУГОГ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;
8) интегрална заштита биља јесте рационална примена комбинације
биолошких, биотехнолошких, хемијских, агротехничких или оплемењивачких
мера гајења биља, при чему је употреба хемијских средстава ограничена на
најнужнију меру потребну за одржавање популације штетних организама испод
нивоа који може проузроковати економски неприхватљиву штету;
8) ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ШТЕТНИМ ОРГАНИЗМИМА ЈЕСТЕ
ПАЖЉИВО САГЛЕДАВАЊЕ СВИХ ДОСТУПНИХ МЕТОДА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
И, СХОДНО ТОМЕ, ИНТЕГРАЦИЈА ОДГОВАРАЈУЋИХ МЕРА КОЈИМА СЕ
СПРЕЧАВА РАЗВОЈ ПОПУЛАЦИЈА ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА И ОГРАНИЧАВА
ПРИМЕНА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ДРУГИХ ОБЛИКА
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА НИВОУ КОЈИ ЈЕ ЕКОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ ОПРАВДАН
И КОЈИМ СЕ СМАЊУЈЕ РИЗИК ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НА НАЈМАЊУ МОГУЋУ МЕРУ, НА НАЧИН ДА СЕ
ПОДСТИЧЕ РАСТ И РАЗВОЈ ЗДРАВИХ УСЕВА И ЗАСАДА СА НАЈМАЊИМ
МОГУЋИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА У АГРО-ЕКОСИСТЕМИМА, КАО И ПРИРОДНИ
МЕХАНИЗМИ КОНТРОЛЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА;
9) јединствена начела јесу јединствени критеријуми за процену активне
супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља и за
доношење одлука у складу са савременом међународном методологијом;
10) каренца јесте последњи рок примене средстава за заштиту биља пре
бербе, односно жетве;
10А) КОНТРОЛА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЈЕСТЕ КОНТРОЛА
КОЈУ НАДЛЕЖНИ ОРГАН СПРОВОДИ РАДИ ПОТВРДЕ УСАГЛАШЕНОСТИ СА
ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРИМЕНЕ ПРОПИСА У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА, И ТО МОНИТОРИНГ, НАДЗОР, ПРОВЕРА, РЕВИЗИЈА,
ИНСПЕКЦИЈА, УЗОРКОВАЊЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ (У
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА);
11) корисник јесте правно лице, предузетник, односно физичко лице које
примењује средства за заштиту биља;
11) КОРИСНИК ЈЕСТЕ ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ОДНОСНО
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ КОРИСТИ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ОКВИРУ
ОБАВЉАЊА СВОЈИХ ПРОФЕСИОНАЛНИХ АКТИВНОСТИ (УКЉУЧУЈУЋИ
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ОПЕРАТЕРЕ, ТЕХНИЧАРЕ, ПОСЛОДАВЦЕ И САМОЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У
ПОЉОПРИВРЕДИ И ДРУГИМ СЕКТОРИМА), КАО И КОЈЕ КОРИСТИ
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НА МАЛИМ ПОВРШИНАМА (ОКУЋНИЦЕ,
БАШТЕ, ВРТОВИ И СЛ) НА БИЉУ ИЛИ ПРОИЗВОДИМА ОД БИЉА КОЈЕ
ПРОИЗВОДИ ИЛИ КОРИСТИ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ;
11А) КОФОРМУЛАНТ ЈЕСТЕ СУПСТАНЦА ИЛИ ПРЕПАРАТ, ТЈ.
ПРОИЗВОД КОЈИ СЕ КОРИСТИ ИЛИ ЈЕ НАМЕЊЕН ЗА КОРИШЋЕЊЕ У
СРЕДСТВУ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ИЛИ АЂУВАНТУ, АЛИ КОЈИ НИЈЕ АКТИВНА
СУПСТАНЦА, НИ ПРОТЕКТАНТ НИ СИНЕРГИСТ;
12) листа одобрених активних супстанци и основних супстанци (у
даљем тексту: Листа одобрених супстанци) јесте попис активних супстанци,
односно основних супстанци одобрених за употребу у средствима за заштиту
биља, која се усклађује са листом активних супстанци и основних супстанци на
територији Европске уније;
12) ЛИСТА ОДОБРЕНИХ АКТИВНИХ СУПСТАНЦИ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ:
ЛИСТА ОДОБРЕНИХ СУПСТАНЦИ) ЈЕСТЕ СПИСАК ПРОЦЕЊЕНИХ И
ОДОБРЕНИХ АКТИВНИХ СУПСТАНЦИ И ОСНОВНИХ СУПСТАНЦИ И
СУПСТАНЦИ НИСКОГ РИЗИКА, А КОЈА СЕ УСКЛАЂУЈЕ СА ОДГОВАРАЈУЋОМ
ЛИСТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ;
13) листа забрањених активних супстанци и основних супстанци (у
даљем тексту: Листа забрањених супстанци) јесте попис активних супстанци,
односно основних супстанци забрањених за употребу у средствима за заштиту
биља, која се усклађује са листом забрањених активних супстанци и основних
супстанци на територији Европске уније;
13) ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОТЕКТАНАТА И СИНЕРГИСТА ЈЕСТЕ
СПИСАК ПРОЦЕЊЕНИХ И ОДОБРЕНИХ ПРОТЕКТАНАТА И СИНЕРГИСТА
КОЈА СЕ УСКЛАЂУЈЕ СА ОДГОВАРАЈУЋОМ ЛИСТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ;
13А) ЛИСТА НЕПРИХВАТЉИВИХ КОФОРМУЛАНАТА ЈЕСТЕ СПИСАК
КОФОРМУЛАНАТА КОЈИ СУ ПРОЦЕЊЕНИ КАО НЕПРИХВАТЉИВИ ДА БУДУ
САСТОЈАК СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, А КОЈА СЕ УСКЛАЂУЈЕ СА
ОДГОВАРАЈУЋОМ ЛИСТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ;
14) максимално дозвољена количина остатака јесте највећа количина
остатака средстава за заштиту биља, изражена у мг/кг испитиваног производа;
14А) МАЛИ УСЕВ И МАЊЕ ЗНАЧАЈНА НАМЕНА ЈЕСТЕ ПРИМЕНА
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НА БИЉУ ИЛИ БИЉНИМ ПРОИЗВОДИМА
КОЈИ СЕ ГАЈЕ У МАЊЕМ ОБИМУ ИЛИ КОЈИ СЕ ГАЈЕ У ВЕЋЕМ ОБИМУ, АЛИ
JE ПОТРЕБА ЗА ЊИХОВОМ ЗАШТИТОМ РЕТКА;
14Б) НЕЧИСТОЋА ЈЕСТЕ БИЛО КОЈИ САСТОЈАК, ОСИМ ЧИСТЕ
АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО ДРУГИ ОБЛИК КОЈИ ЈЕ ПРИСУТАН У
ТЕХНИЧКОМ
МАТЕРИЈАЛУ
АКТИВНЕ
СУПСТАНЦЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
КОМПОНЕНТЕ КОЈЕ ПОТИЧУ ИЗ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ ИЛИ ПРОЦЕСА
РАЗГРАДЊЕ ТОКОМ СКЛАДИШТЕЊА;
15) основна супстанца јесте супстанца која није примарно произведена
као средство за заштиту биља, а која испољава одређену биолошку активност,
КАО И АКТИВНА СУПСТАНЦА КОЈА ИСПУЊАВА КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ХРАНУ У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ;
16) остаци средстава за заштиту биља јесу једна или више активних
супстанци или основних супстанци, односно других супстанци, укључујући и
њихове метаболите и производе настале њиховом разградњом или реакцијом,
које су присутне на биљу и у биљу, односно на производима биљног порекла и
у производима биљног порекла или у јестивим производима животињског
порекла или било где у животној средини (ваздух, вода, земљиште), а
последица су употребе средстава за заштиту биља;
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17) помоћно средство за заштиту биља јесте производ који садржи
једну или више супстанци природног, односно синтетичког порекла у коначном
облику и који се користи заједно са производом за заштиту биља;
18) препарат јесте мешавина или раствор супстанци намењених за
употребу као производ за заштиту биља, од којих је најмање једна супстанца
активна супстанца;
19) производ за заштиту биља јесте активна супстанца и препарат који
садржи једну или више активних супстанци у коначном облику, а који је
намењен за:
- заштиту биља или биљних производа од штетних организама или
спречавање деловања штетних организама,
- деловање на животне процесе биљака различито од начина деловања
средстава за исхрану биља, као што су регулатори развоја и раста биљака,
- заштиту биљних производа током складиштења, који се примењују пре
или после жетве, односно бербе, изузев конзерванаса,
- уништавање нежељених биљака или њихових делова;
19) ПРОИЗВОД ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЈЕСТЕ ПРОИЗВОД КОЈИ
СЕ САСТОЈИ ИЛИ САДРЖИ АКТИВНУ СУПСТАНЦУ ИЛИ ОСНОВНУ
СУПСТАНЦУ И КОФОРМУЛАНТЕ, А МОЖЕ ДА САДРЖИ И ПРОТЕКТАНТ,
ОДНОСНО СИНЕРГИСТ И ПРИМЕЊУЈЕ СЕ:
(1) ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ИЛИ БИЉНИХ ПРОИЗВОДА ОД
ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА ИЛИ СПРЕЧАВАЊЕ ДЕЛОВАЊА ШТЕТНИХ
ОРГАНИЗАМА, ОСИМ АКО СЕ ОВИ ПРОИЗВОДИ КОРИСТЕ У ХИГИЈЕНСКЕ
СВРХЕ,
(2) КАО РЕГУЛАТОР РАСТА БИЉАКА КОЈИ ДЕЛУЈЕ НА
ЖИВОТНЕ ПРОЦЕСЕ БИЉАКА РАЗЛИЧИТО ОД НАЧИНА ДЕЛОВАЊА
СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА,
(3) ЗА ОЧУВАЊЕ БИЉНИХ ПРОИЗВОДА, КАДА СУ У ПИТАЊУ
СУПСТАНЦЕ ИЛИ ПРОИЗВОДИ КОЈИ НИСУ РЕГУЛИСАНИ ПОСЕБНИМ
ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ КОНЗЕРВАНСИ,
(4) ЗА УНИШТАВАЊЕ НЕЖЕЉЕНИХ БИЉАКА ИЛИ ДЕЛОВА
БИЉАКА, ИЗУЗЕВ АЛГИ, ОСИМ АКО СЕ ТИ ПРОИЗВОДИ ПРИМЕЊУЈУ НА
ЗЕМЉИШТE ИЛИ ВОДУ У СВРХУ ЗАШТИТЕ БИЉА,
(5) ЗА КОНТРОЛУ ИЛИ СПРЕЧАВАЊЕ НЕЖЕЉЕНОГ РАСТА
БИЉАКА, ИЗУЗЕВ АЛГИ, ОСИМ АКО СЕ ТИ ПРОИЗВОДИ ПРИМЕЊУЈУ НА
ЗЕМЉИШТE ИЛИ ВОДУ У СВРХУ ЗАШТИТЕ БИЉА;
20) производ опште употребе за заштиту биља јесте препарат, други
производ или помоћно средство за заштиту биља припремљено за директну
примену на малим површинама, чија примена не представља опасност за
кориснике и не захтева ношење личних заштитних средстава;
20) ПРОИЗВОД ОПШТЕ УПОТРЕБЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЈЕСТЕ
ПРЕПАРАТ КОЈИ САДРЖИ АКТИВНУ СУПСТАНЦУ НИСКОГ РИЗИКА ИЛИ
ДРУГИ ПРОИЗВОД КОЈИ МОЖЕ БИТИ ПРИПРЕМЉЕН ЗА ДИРЕКТНУ
ПРИМЕНУ ИЛИ ЗА ПРИМЕНУ НА МАЛИМ ПОВРШИНАМА, А ЧИЈА ПРИМЕНА
НЕ ПРЕДСТАВЉА ОПАСНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ И НЕ ЗАХТЕВА НОШЕЊЕ
ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА;
21) произвођач јесте правно лице, односно предузетник који се бави
производњом средстава за заштиту биља;
21А) ПРОИЗВОДЊА ЈЕСТЕ СИНТЕЗА АКТИВНИХ СУПСТАНЦИ ЗА
ФОРМУЛИСАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, КАО И ФОРМУЛИСАЊЕ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОД ЈЕДНЕ ИЛИ ВИШЕ АКТИВНИХ
СУПСТАНЦИ УЗ ДОДАТАК КОФОРМУЛАНАТА, ПРОТЕКТАНАТА И/ИЛИ
СИНЕРГИСТА;
22) промет јесте свако снабдевање средствима за заштиту биља са или
без накнаде, укључујући и увоз на територију Републике Србије, осим
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складиштења ради извоза, ОДНОСНО РАДИ ПОНОВНОГ ИЗВОЗА из царинског
подручја Републике Србије или складиштења ради њиховог безбедног
одлагања;
22А) ПРОТЕКТАНТ ЈЕСТЕ ПОМОЋНО СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА,
ОДНОСНО СУПСТАНЦА ИЛИ ПРЕПАРАТ, ТЈ. ПРОИЗВОД КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ
ПРОИЗВОДУ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ДА БИ СЕ УКЛОНИЛИ ИЛИ СМАЊИЛИ
ФИТОТОКСИЧНИ ЕФЕКТИ ПРОИЗВОДА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;
23) регистрација средстава за заштиту биља јесте поступак на основу
кога се дозвољава производња, промет и примена средстава за заштиту биља;
23А) СИНЕРГИСТ ЈЕСТЕ СУПСТАНЦА ИЛИ ПРЕПАРАТ, ТЈ. ПРОИЗВОД
КОЈИ, ИАКО НЕ ИСПОЉАВА ИЛИ ИСПОЉАВА СЛАБО ДЕЛОВАЊЕ КАО
ПРОИЗВОД ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, МОЖЕ ПОЈАЧАТИ ДЕЛОВАЊЕ АКТИВНЕ
СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО СУПСТАНЦИ У ПРОИЗВОДУ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;
24) супстанца јесте хемијски елемент и његова једињења, који се јављају
у природи или као резултат производног процеса, укључујући и све нечистоће
које су условљене процесом производње;
25) технички производ јесте материјал који садржи активну супстанцу и
нечистоће које настају при њеној производњи, а може да садржи и неопходну
количину адитива;
25А)
ТЕСТОВИ
И
СТУДИЈЕ
ЈЕСУ
ИСТРАЖИВАЊА
ИЛИ
ЕКСПЕРИМЕНТИ ЧИЈА ЈЕ СВРХА ДА СЕ ОДРЕДЕ СВОЈСТВА И ПОНАШАЊЕ
НЕКЕ
АКТИВНЕ
СУПСТАНЦЕ,
СИНЕРГИСТА,
ПРОТЕКТАНТА,
КОФОРМУЛАНТА ИЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, ПРЕДВИДИ
ИЗЛАГАЊЕ АКТИВНОЈ СУПСТАНЦИ, СИНЕРГИСТУ, ПРОТЕКТАНТУ,
КОФОРМУЛАНТУ, ОДНОСНО ЊИХОВИМ РЕЛЕВАНТНИМ МЕТАБОЛИТИМА И
ОДРЕДЕ БЕЗБЕДНИ НИВОИ ИЗЛАГАЊА И УТВРДЕ УСЛОВИ ЗА БЕЗБЕДНУ
ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;
26) транзит јесте сваки транспорт пошиљке преко територије
Републике Србије;
27) увоз јесте свако уношење пошиљке на територију Републике Србије,
осим транзита;
28) уређаји за примену јесу машине, апарати и опрема, укључујући и
њихове саставне делове који су конструисани за адекватну примену препарата,
производа опште употребе за заштиту биља и помоћних средстава за заштиту
биља на отвореном и у затвореном простору, као и за третирање семена;
28) УРЕЂАЈИ ЗА ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА (У
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: УРЕЂАЈИ ЗА ПРИМЕНУ) ЈЕСУ УРЕЂАЈИ НАМЕЊЕНИ ЗА
ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, УКЉУЧУЈУЋИ ДЕЛОВЕ КОЈИ СУ
КЉУЧНИ ЗА ЕФИКАСАН РАД ТИХ УРЕЂАЈА, КАО ШТО СУ РАСПРСКИВАЧИ,
МАНОМЕТРИ, ФИЛТЕРИ, СИТА, УРЕЂАЈИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА;
29) штетни организми јесу организми из биљног и животињског
царства, вируси, бактерије, микоплазме или други патогени организми штетни
за биље или биљне производе.
II ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ И
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
Дирекција за националне референтне лабораторије
Члан 5.
Послове лабораторијског испитивања и са њима повезане стручне
послове у области средстава за заштиту биља обавља Дирекција за
националне референтне лабораторије, основана законом којим се уређује
безбедност хране.
II. СУБЈЕКТИ И ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
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СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
СУБЈЕКТИ У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
ЧЛАН 5.
ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, У
ОКВИРУ СВОЈИХ ОВЛАШЋЕЊА, ОБЕЗБЕЂУЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКО
МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ (У ДАЉЕМ
ТЕКСТУ: МИНИСТАРСТВО), КАО И СУБЈЕКАТА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА.
Послови од јавног интереса
Члан 6.
Послови од јавног интереса у области регистрације, стављања у промет
и примене средстава за заштиту биља и уређаја за примену, обухватају
следеће научне и стручне послове:
1) испитивање средстава за заштиту биља, активних супстанци и
основних супстанци у поступку регистрације;
2) процену средстава за заштиту биља, активних супстанци и основних
супстанци у поступку регистрације;
3) праћење остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за
животиње и животној средини;
4) научну и стручну подршку при доношењу одлука у поступку
регистрације средстава за заштиту биља и утврђивања максимално дозвољене
количине остатака;
5) лабораторијска испитивања узорака средстава за заштиту биља
узетих у поступку инспекцијске контроле ради провере хемијских и физичких
особина;
6) контролно тестирање уређаја за примену;
7) примењена и друга истраживања у области средстава за заштиту
биља;
8) развијање, успостављање и примену нових поступака у доброј пракси
у заштити биља и доброј пољопривредној пракси;
9) увођење међународних стандарда у испитивању ефикасности
средстава за заштиту биља;
10) стручно оспособљавање лица одговорних за складиштење,
стављање у промет и примену средстава за заштиту биља и уређаја за
примену;
11) евиденцију потрошње, примене средстава за заштиту биља и
заосталих количина средстава за заштиту биља;
12) припремање научне основе за израду прописа у области средстава
за заштиту биља;
13) друге послове у области средстава за заштиту биља.
ЧЛАН 6.
ПОСЛОВИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА ОБУХВАТАЈУ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ И СА ЊИМА ПОВЕЗАНЕ
СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ, И ТО:
1) ИСПИТИВАЊЕ УЗОРАКА УЗЕТИХ У ПОСТУПКУ СЛУЖБЕНЕ
КОНТРОЛЕ ПРОИЗВОДЊЕ, КАО И УВОЗА, УНУТРАШЊЕГ ПРОМЕТА И
ПРИМЕНЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;
2) ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ХРАНЕ
БИЉНОГ ПОРЕКЛА НА ОСТАТКЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ОКВИРУ
ГОДИШЊИХ И ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСТРЕГИСТРАЦИОНЕ
КОНТРОЛЕ;
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3) ИСПИТИВАЊА, СУПЕРАНАЛИЗЕ УЗОРАКА И ПОТВРДНА
ИСПИТИВАЊА УЗОРАКА УЗЕТИХ У ПОСТУПКУ СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ХРАНЕ БИЉНОГ ПОРЕКЛА НА ОСТАТКЕ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;
4) ПРОВЕРУ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА, ПРИМЕЊЕНИХ
ТЕСТОВА И МЕТОДА ИСПИТИВАЊА УЗОРАКА УЗЕТИХ У ПОСТУПКУ
СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ХРАНЕ БИЉНОГ
ПОРЕКЛА НА ОСТАТКЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;
5) ЧУВАЊЕ РЕФЕРЕНТНИХ УЗОРАКА И СТАНДАРДНИХ
РЕАГЕНАСА;
6) ПРИПРЕМУ, ОДРЖАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ РЕФЕРЕНТНОГ
МАТЕРИЈАЛА;
7) УВОЂЕЊЕ, РАЗВИЈАЊЕ И ВАЛИДАЦИЈУ НОВИХ МЕТОДА
ИСПИТИВАЊА
У
СКЛАДУ
СА
МЕЂУНАРОДНИМ
СТАНДАРДИМА,
СМЕРНИЦАМА И ПРОТОКОЛИМА;
8)
КООРДИНАЦИЈУ
АКТИВНОСТИ
СЛУЖБЕНИХ
ЛАБОРАТОРИЈА, РАДИ ПРИМЕНЕ НОВИХ АНАЛИТИЧКИХ МЕТОДА;
9) ДОСТАВЉАЊЕ СЛУЖБЕНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА ПОДАТАКА
О АНАЛИТИЧКИМ МЕТОДАМА, УКЉУЧУЈУЋИ И РЕФЕРЕНТНЕ МЕТОДЕ;
10) ОРГАНИЗОВАЊЕ МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКИХ УПОРЕДНИХ
ТЕСТОВА КОМПЕТЕНТНОСТИ СЛУЖБЕНИХ ЛАБОРАТОРИЈА, ОБРАДУ
ДОБИЈЕНИХ
РЕЗУЛТАТА
МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКИХ
УПОРЕДНИХ
ТЕСТИРАЊА У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТИМ ПРОТОКОЛИМА,
САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА И ДАВАЊЕ ПРЕПОРУКА;
11) УЧЕСТВОВАЊЕ У МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКИМ УПОРЕДНИМ
ТЕСТОВИМА КОМПЕТЕНТНОСТИ НА МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ;
12) САРАДЊУ СА РЕФЕРЕНТНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА ДРУГИХ
ЗЕМАЉА И РЕФЕРЕНТНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ;
13)
ДОСТАВЉАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ
И
СЛУЖБЕНИМ
ЛАБОРАТОРИЈАМА ИНФОРМАЦИЈА ДОБИЈЕНИХ ОД РЕФЕРЕНТНИХ
ЛАБОРАТОРИЈА ДРУГИХ ЗЕМАЉА И РЕФЕРЕНТНИХ ЛАБОРАТОРИЈА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ;
14) УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНИХ КРИТЕРИЈУМА И
МЕТОДА У СЛУЖБЕНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА;
15) НАУЧНУ И ТЕХНИЧКУ ПОМОЋ МИНИСТАРСТВУ ПРИ
ИЗРАДИ ПЛАНОВА СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА;
16) ОБУКУ ОСОБЉА У СЛУЖБЕНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА;
17) ПРИПРЕМУ НАЦИОНАЛНИХ ВОДИЧА ЗА УЗОРКОВАЊЕ И
РУКОВАЊЕ УЗОРЦИМА.
Конкурс за обављање послова од јавног интереса
Члан 7.
Обављање послова од јавног интереса у области средстава за заштиту
биља, може се уступити правним лицима путем конкурса (у даљем тексту:
Правно лице које обавља послове од јавног интереса) који министарство
надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) расписује
и објављује у„Службеном гласнику Републике Србије”.
Обављање послова од јавног интереса из члана 6. став 1. тач. 1), 2), 3) и
5) може се на основу конкурса уступити на период од најмање пет година.
Конкурс из става 1. овог члана садржи:
1) послове од јавног интереса у области средстава за заштиту биља за
које се конкурс расписује;
2) период на који се уступа обављање послова од јавног интереса;
3) податке којима се доказује испуњеност услова у погледу техничке и
професионалне оспособљености или акредитације или обезбеђења квалитета
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у организовању и спровођењу рада у лабораторији и пољу, у зависности од
врсте послова за које се расписује конкурс;
4) критеријуме за избор Правног лица које обавља послове од јавног
интереса;
5) рок за доношење и објављивање одлуке о избору Правног лица које
обавља послове од јавног интереса;
6) начин обавештавања о резултатима конкурса.
Конкурс из става 1. овог члана спроводи комисија коју образује министар
надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар).
Одлуку о избору Правног лица које обавља послове од јавног интереса
доноси министар.
Резултати конкурса објављују се у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
СУБЈЕКТИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
ЧЛАН 7.
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ И СА ЊИМА ПОВЕЗАНЕ СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 6. ОВОГ ЗАКОНА ОБАВЉА ЛАБОРАТОРИЈА КОЈА ЈЕ
ОСНОВАНА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ.
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ И СА ЊИМА ПОВЕЗАНЕ СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 6. ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА МОЖЕ ДА ОБАВЉА И
ЛАБОРАТОРИЈА КОЈА ЈЕ АКРЕДИТОВАНА У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ SRPS
ЕN ISO/IEC 17025 – „ОПШТИ ЗАХТЕВИ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ”, ИЗАБРАНА ПУТЕМ
КОНКУРСА И ОВЛАШЋЕНА ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ТИХ ПОСЛОВА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СЛУЖБЕНА ЛАБОРАТОРИЈА).
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ И СА ЊИМА ПОВЕЗАНЕ СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 6. ТАЧ. 2) – 17) ОВОГ ЗАКОНА, МОЖЕ ДА ОБАВЉА И
ЛАБОРАТОРИЈА ЧИЈИ ОСНИВАЧ ЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОДНОСНО
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, КОЈА ЈЕ АКРЕДИТОВАНА У СКЛАДУ СА
СТАНДАРДОМ SRPS ЕN ISO/IEC 17025 – „ОПШТИ ЗАХТЕВИ ЗА
КОМПЕТЕНТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЛАБОРАТОРИЈА ЗА
ЕТАЛОНИРАЊЕ ”, ИЗАБРАНА ПУТЕМ КОНКУРСА И ОВЛАШЋЕЊА ОД
СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА (У ДАЉЕМ
ТЕКСТУ: РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЈА).
АКРЕДИТАЦИЈА ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ДА СЕ
ОДНОСИ НА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ИСПИТИВАЊА ИЛИ ГРУПЕ ИСПИТИВАЊА
(ТЕСТОВА).
ЈЕДНА
РЕФЕРЕНТНА
ЛАБОРАТОРИЈА
МОЖЕ
БИТИ
РЕФЕРЕНТНА ЗА ЈЕДНУ ВРСТУ ИЛИ ВИШЕ ВРСТА (ГРУПА) ИСПИТИВАЊА.
АКО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НЕ ПОСТОЈИ РЕФЕРЕНТНА
ЛАБОРАТОРИЈА КОЈА ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ, МИНИСТАР
НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: МИНИСТАР)
МОЖЕ, ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ИСПИТИВАЊА, КАО РЕФЕРЕНТНУ
ЛАБОРАТОРИЈУ ДА ОДРЕДИ ЛАБОРАТОРИЈУ СА ТЕРИТОРИЈЕ ДРУГЕ
ДРЖАВЕ ЗА ТРАЖЕНА ИСПИТИВАЊА.
Уговор о обављању послова од јавног интереса
Члан 8.
На основу одлуке о избору Правног лица које обавља послове од јавног
интереса, Министарство са правним лицем коме је уступљено обављање
послова од јавног интереса у области средстава за заштиту биља закључује
уговор, којим се нарочито утврђују:
1) послови од јавног интереса који су предмет уговора;
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2) одговорно лице које ће обављати одређене послове;
3) методе, начин и поступак обављања одређених послова;
4) међусобна права, обавезе и одговорности;
5) време на које се закључује уговор;
6) начин финансирања и цена за обављање одређених послова;
7) контрола вршења одређених послова;
8) престанак важења уговора;
9) разлози за раскид уговора;
10) отказни рок за раскид уговора.
КОНКУРС
ЧЛАН 8.
ИЗБОР
РЕФЕРЕНТНЕ
ЛАБОРАТОРИЈЕ
И
СЛУЖБЕНЕ
ЛАБОРАТОРИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 7. ОВОГ ЗАКОНА, ВРШИ СЕ ПУТЕМ КОНКУРСА
КОЈИ РАСПИСУЈЕ МИНИСТАРСТВО И ОБЈАВЉУЈЕ ГА У „СЛУЖБЕНОМ
ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.
КОНКУРС ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАРОЧИТО САДРЖИ:
1) ПОСЛОВЕ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ;
2) ПЕРИОД ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА;
3) ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ;
4) КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ИЗБОР;
5) РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ;
6) НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА.
КОНКУРС ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СПРОВОДИ КОМИСИЈА
КОЈУ ОБРАЗУЈЕ МИНИСТАР.
ОДЛУКУ О ИЗБОРУ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ, ОДНОСНО
СЛУЖБЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ДОНОСИ МИНИСТАР.
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ОБЈАВЉУЈУ СЕ У „СЛУЖБЕНОМ
ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.
НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА,
МИНИСТАРСТВО СА РЕФЕРЕНТНОМ ЛАБОРАТОРИЈОМ, ОДНОСНО
СЛУЖБЕНОМ ЛАБОРАТОРИЈОМ, ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР, КОЈИМ СЕ
НАРОЧИТО УТВРЂУЈУ: ПОСЛОВИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УГОВОРА; ЛИЦА КОЈЕ
ЋЕ ОБАВЉАТИ УТВРЂЕНЕ ПОСЛОВЕ; НАЧИН И ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА
УТВРЂЕНИХ ПОСЛОВА; МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ;
ВРЕМЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР; НАЧИН ФИНАНСИРАЊА И ЦЕНА
ЗА ОБАВЉАЊЕ УТВРЂЕНИХ ПОСЛОВА; КОНТРОЛА ВРШЕЊА УТВРЂЕНИХ
ПОСЛОВА; РАЗЛОЗИ ЗА РАСКИД УГОВОРА И ОТКАЗНИ РОК.
МИНИСТАРСТВО
УТВРЂУЈЕ
СПИСАК
РЕФЕРЕНТНИХ
ЛАБОРАТОРИЈА, ОДНОСНО СЛУЖБЕНИХ ЛАБОРАТОРИЈА ИЗАБРАНИХ
ПУТЕМ КОНКУРСА, КОЈИ ОБЈАВЉУЈЕ НА СВОЈОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ И
ДОСТАВЉА МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПРОПИСЕ, РАДИ
УПИСА
У
РЕГИСТАР
ОВЛАШЋЕНИХ
ТЕЛА
ЗА
ОЦЕЊИВАЊЕ
УСАГЛАШЕНОСТИ.
Јединствене методе, критеријуми и смернице за
обављање послова од јавног интереса
Члан 9.
Дирекција за националне референтне лабораторије организује и
успоставља примену јединствених метода, критеријума и смерница за
обављање послова од јавног интереса на територији Републике Србије, које
врше Правна лица која обављају послове од јавног интереса.
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Правна лица која обављају послове од јавног интереса дужна су да
послове од јавног интереса обављају у складу са јединственим методама,
критеријумима и смерницама из става 1. овог члана.
ИСПИТИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ
ЧЛАН 9.
ПОСЛОВЕ ИСПИТИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
РАДИ ДОБИЈАЊА ПОДАТАКА О ЊИХОВОЈ ЕФИКАСНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ
ПОСТУПКА РЕГИСТРАЦИЈЕ, МОЖЕ ДА ОБАВЉА ПРАВНО ЛИЦЕ, ОДНОСНО
ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ИМА СЕРТИФИКАТ О ПОСТУПАЊУ У СКЛАДУ СА
СМЕРНИЦАМА ДОБРЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ПРАКСЕ.
СЕРТИФИКАТ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ИЗДАТИ
ПРАВНОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ КОЈИ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ У
ПОГЛЕДУ ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ, ОПЕРАТИВНИХ ПРОЦЕДУРА КОЈЕ
СПРОВОДИ, СМЕРНИЦА ДОБРЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ПРАКСЕ КОЈЕ
ПРИМЕЊУЈЕ И БРОЈА, СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ
КАДРОВА.
ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И
ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ПОДНОСИ СЕ
МИНИСТАРСТВУ.
МИНИСТАР РЕШЕЊЕМ УТВРЂУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ
СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА И ИЗДАЈЕ СЕРТИФИКАТ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ОБИМ
ИСПИТИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА.
СЕРТИФИКАТ СЕ ИЗДАЈЕ НА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНA И
МОЖЕ СЕ ОБНОВИТИ.
ОБНАВЉАЊЕ СЕРТИФИКАТА ВРШИ СЕ НА НАЧИН И ПОД
УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ ЗА ЊЕГОВО ИЗДАВАЊЕ.
РЕШЕЊЕ МИНИСТРА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО У
УПРАВНОМ ПОСТУПКУ И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ
СПОР.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ
ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ, ОПЕРАТИВНИХ ПРОЦЕДУРА, БРОЈА, СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ И СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ КАДРОВА ПРАВНОГ ЛИЦА,
ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, СМЕРНИЦЕ ДОБРЕ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ПРАКСЕ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ТО ПРАВНО ЛИЦЕ,
ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИК И ОБРАЗАЦ СЕРТИФИКАТА О ПОСТУПАЊУ У
СКЛАДУ СА СМЕРНИЦАМА ДОБРЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ПРАКСЕ.
Документација за процену активне супстанце, односно основне супстанце
Члан 12.
Документација за процену активне супстанце, односно основне
супстанце нарочито садржи податке о:
1) идентитету произвођача;
2) активној супстанци, односно основној супстанци који су потребни за
њену идентификацију;
3) резултатима испитивања физичких и хемијских особина;
4) додатним особинама активне супстанце, односно основне супстанце,
које се нарочито односе на примену, механизам деловања, начин руковања,
складиштење и мере безбедности;
5) аналитичким методама за испитивање активне супстанце, односно
основне супстанце и њихових остатака;
6) резултатима токсиколошких и метаболитичких испитивања активне
супстанце, односно основне супстанце;

51
7) остацима активне супстанце, односно основне супстанце у биљу и на
биљу или производима од биља, храни и храни за животиње;
8) резултатима испитивања судбине и понашања активне супстанце,
односно основне супстанце у животној средини;
9) резултатима екотоксиколошких испитивања.
Ако средства за заштиту биља садрже активну супстанцу, односно
основну супстанцу која је већ уписана у Листу одобрених супстанци, та активна
супстанца, односно основна супстанца се не процењује поново и у том случају:
1) произвођач није дужан да достави документацију из става 1. овог
члана, осим доказа који се односе на истоветност ЕКВИВАЛЕНТНОСТ активне
супстанце, односно основне супстанце;
2) Министарство разматра услове под којима је активна супстанца,
односно основна супстанца уписана у Листу одобрених супстанци и утврђује да
ли постоје значајне разлике између нивоа чистоће и садржаја и особина
нечистоћа активне супстанце, односно основне супстанце у поређењу са
саставом активне супстанце, односно основне супстанце установљене у
документацији на основу које је та активна супстанца, односно основна
супстанца уписана у Листу одобрених супстанци.
Ако због природе средстава за заштиту биља или његове предложене
примене неки од података из става 1. овог члана није неопходно доставити, као
и ако испитивање активне супстанце, односно основне супстанце није научно
неопходно или технички могуће, произвођач је дужан да о томе Министарству
достави писмено образложење.
Министар ближе прописује садржину и начин поступања са
документацијом из става 1. овог члана и методе за испитивање активне
супстанце, односно основне супстанце.
Документација за процену средстава за заштиту биља
Члан 13.
Документација за процену средстава за заштиту биља нарочито садржи
податке о:
1) идентитету произвођача;
2) средствима за заштиту биља који су потребни за њихову
идентификацију;
3) резултатима испитивања физичких, хемијских и техничких особина
средстава за заштиту биља;
4) примени и ефикасности средстава за заштиту биља;
4) ПРИМЕНИ И РЕЗУЛТАТИМА ИСПИТИВАЊА ЕФИКАСНОСТИ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, ПРИ ЧЕМУ СЕ ДОСТАВЉА НАЈМАЊЕ
ЧЕТИРИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ТЕСТА ЕФИКАСНОСТИ ОД КОЈИХ НАЈМАЊЕ
ДВА МОРАЈУ ДА БУДУ УРАЂЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, А ОСТАЛИ
ТЕСТОВИ МОГУ БИТИ УРАЂЕНИ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ;
5) додатним особинама средстава за заштиту биља;
6) аналитичким методама за испитивање средстава за заштиту биља и
остатака средстава за заштиту биља;
7) резултатима токсиколошких испитивања средстава за заштиту биља;
8) остацима средстава за заштиту биља у третираном биљу, односно на
третираном биљу, производима од биља, храни и храни за животиње;
9) резултатима испитивања судбине и понашања средстава за заштиту
биља у животној средини;
9) СУДБИНИ И ПОНАШАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У
ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ;
10) резултатима екотоксиколошких испитивања.
Ако због природе средстава за заштиту биља или његове предложене
примене неки од података из става 1. овог члана није неопходно доставити, као
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и ако испитивање средстава за заштиту биља није научно неопходно или
технички могуће, произвођач је дужан да о томе Министарству достави писмено
образложење.
ЗА СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈЕ САДРЖИ АКТИВНУ
СУПСТАНЦУ ЗА КОЈУ ЈЕ ИСТЕКЛО ПАТЕНТНО ПРАВО (ГЕНЕРИЧКА
АКТИВНА СУПСТАНЦА), ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОЦЕНУ НАРОЧИТО
САДРЖИ ПОДАТКЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1) – 6) ОВОГ ЧЛАНА.
ПОРЕД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА
ПРОЦЕНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈЕ САДРЖИ АКТИВНУ
СУПСТАНЦУ ЗА КОЈУ ЈЕ ИСТЕКЛО ПАТЕНТНО ПРАВО (ГЕНЕРИЧКА
АКТИВНА СУПСТАНЦА), ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА САДРЖИ ПОДАТКЕ ИЗ
СТАВА 1. ТАЧ. 7) – 10) ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ДА САДРЖИ И ПОДАТКЕ ЗА КОЈЕ
ЈЕ ИСТЕКЛА ЗАШТИТА ПОДАТАКА, И ТО ПОДАТКЕ ИЗ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
АКТИВНУ СУПСТАНЦУ УПОТРЕБЉЕНЕ ПРИЛИКОМ ЊЕНОГ УКЉУЧЕЊА У
ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ СУПСТАНЦИ, ПОДАТКЕ ИЗ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈЕ САДРЖИ ТУ АКТИВНУ СУПСТАНЦУ, А
КОЈИ СУ УПОТРЕБЉЕНИ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА, КАО И ПОДАТКЕ ИЗ РЕЦЕНЗИРАНЕ НАУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ.
ИСПИТИВАЊЕ ФИЗИЧКИХ, ХЕМИЈСКИХ И ТЕХНИЧКИХ
ОСОБИНА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, МОРА ДА СЕ СПРОВОДИ У
ЛАБОРАТОРИЈАМА ЧИЈЕ ЈЕ ПОСТУПАЊЕ УСКЛАЂЕНО СА СМЕРНИЦАМА
ДОБРЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ПРАКСЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ
УРЕЂУЈУ ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ИЛИ У ЛАБОРАТОРИЈАМА
АКРЕДИТОВАНИМ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ SRPS ЕN ISO/IEC 17025 –
„ОПШТИ ЗАХТЕВИ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
И ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ”.
ИСПИТИВАЊЕ ФИЗИЧКИХ И ХЕМИЈСКИХ ОСОБИНА АКТИВНЕ
СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ СУПСТАНЦЕ, МОРА ДА СЕ СПРОВОДИ У
ЛАБОРАТОРИЈАМА ЧИЈЕ ЈЕ ПОСТУПАЊЕ УСКЛАЂЕНО СА СМЕРНИЦАМА
ДОБРЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ПРАКСЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ
УРЕЂУЈУ ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА.
ИСПИТИВАЊЕ ОСОБИНА И УТИЦАЈА СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА И АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ
СУПСТАНЦЕ НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, У
ЦИЉУ РЕГИСТРАЦИЈЕ, МОРА ДА СЕ СПРОВОДИ У ЛАБОРАТОРИЈАМА ЧИЈЕ
ЈЕ ПОСТУПАЊЕ УСКЛАЂЕНО СА СМЕРНИЦАМА ДОБРЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ
ПРАКСЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ЛЕКОВИ И
МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА.
ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА РАДИ
ДОБИЈАЊА
ПОДАТАКА
О
ЊИХОВОЈ ЕФИКАСНОСТИ,
У ЦИЉУ
РЕГИСТРАЦИЈЕ, МОРА ДА СПРОВОДИ СУБЈЕКТ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ОВОГ
ЗАКОНА ЧИЈЕ ЈЕ ПОСТУПАЊЕ УСКЛАЂЕНО СА СМЕРНИЦАМА ДОБРЕ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ПРАКСЕ.
Министар ближе прописује садржину и начин поступања са
документацијом из става 1. овог члана и методе за испитивање средстава за
заштиту биља.
Процена активне супстанце, односно основне
супстанце и средстава за заштиту биља
Члан 14.
Процену активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за
заштиту биља врши Министарство.
Изузетно, процену активне супстанце, односно основне супстанце и
средстава за заштиту биља може да врши и Правно лице које обавља послове
од јавног интереса.
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У случају из става 2. овог члана Правно лице које обавља послове од
јавног интереса даје предлог Министарству за уписивање активне супстанце,
односно основне супстанце у Листу одобрених супстанци, односно предлог за
регистрацију средстава за заштиту биља.
Ако се у поступку процене из ст. 1. и 2. овог члана установи да су
неопходни додатни подаци, Министарство мора од произвођача тражити да
допуни документацију, водећи рачуна о ефикасности поступка.
Министар прописује елементе за процену активне супстанце, односно
основне супстанце и средстава за заштиту биља.
ПРОЦЕНА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
ЧЛАН 14.
ПРОЦЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА РАДИ ЊИХОВЕ
РЕГИСТРАЦИЈЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПРОЦЕНА) ОБАВЉА МИНИСТАРСТВО.
ПРОЦЕНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБУХВАТА ПРОЦЕНУ
ФИЗИЧКИХ,
ХЕМИЈСКИХ
И
ТЕХНИЧКИХ
ОСОБИНА,
ПРОЦЕНУ
ЕФИКАСНОСТИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ДИРЕКТНИХ, ОДНОСНО
ИНДИРЕКТНИХ МОГУЋИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И
ЖИВОТИЊА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, КАО И
АКТИВНИХ
СУПСТАНЦИ,
ОДНОСНО
ОСНОВНИХ
СУПСТАНЦИ,
ПРОТЕКТАНАТА, СИНЕРГИСТА И КОФОРМУЛАНАТА КОЈЕ СРЕДСТВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА САДРЖЕ, НА ОСНОВУ ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ
ЧЛАНА 12. СТАВ 2. ТАЧКА 2) И ЧЛАНА 13. ОВОГ ЗАКОНА.
ПРОЦЕНА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЉА СЕ У
СКЛАДУ СА ЈЕДИНСТВЕНИМ НАЧЕЛИМА ЗА ПРОЦЕНУ И РЕГИСТРАЦИЈУ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА.
ЗА ПРОЦЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОРИСТЕ СЕ И
ДОСТУПНЕ РЕЛЕВАНТНЕ МЕЂУНАРОДНЕ СМЕРНИЦЕ И ПРЕПОРУКЕ,
ОДНОСНО ПОСТОЈЕЋЕ НАУЧНО И ТЕХНИЧКО ЗНАЊЕ.
ПРОЦЕНА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА МОЖЕ ДА ТРАЈЕ
НАЈДУЖЕ 18 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ.
АКО СЕ У ПОСТУПКУ РЕГИСТРАЦИЈЕ УТВРДИ ДА СУ
ПОТРЕБНИ ДОДАТНИ ПОДАЦИ ЗА ПРОЦЕНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА, РОК ОД 18 МЕСЕЦИ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ПРЕКИДА СЕ И
МИНИСТАРСТВО ОДРЕЂУЈЕ ДОДАТНИ РОК У КОМЕ ПОДНОСИЛАЦ
ЗАХТЕВА ДОСТАВЉА ТЕ ПОДАТКЕ, КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД ШЕСТ
МЕСЕЦИ.
АКО СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА САДРЖИ АКТИВНУ
СУПСТАНЦУ, ОДНОСНО ОСНОВНУ СУПСТАНЦУ КОЈА ЈЕ ВЕЋ УПИСАНА У
ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ СУПСТАНЦИ, РОК ОД 18 МЕСЕЦИ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ
ЧЛАНА ПРЕКИДА СЕ ДОК СЕ НЕ ЗАВРШИ ПОСТУПАК ИЗ ЧЛАНА 12. СТАВ 2.
ОВОГ ЗАКОНА.
АКО ДО ИСТЕКА РОКА УТВРЂЕНОГ У СТАВУ 6. ОВОГ ЧЛАНА
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА НЕ ДОСТАВИ ДОДАТНЕ ПОДАТКЕ ИЛИ СЕ У
ПОСТУПКУ ИЗ ЧЛАНА 12. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА УТВРДИ ДА НИСУ
ДОСТАВЉЕНИ ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ АКТИВНЕ
СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ СУПСТАНЦЕ ИЛИ ДА ПОСТОЈЕ
ЗНАЧАЈНЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ НИВОА ЧИСТОЋЕ И САДРЖАЈА И ОСОБИНА
НЕЧИСТОЋА АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ СУПСТАНЦЕ У
ПОРЕЂЕЊУ СА САСТАВОМ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ
СУПСТАНЦЕ УСТАНОВЉЕНЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ ТА
АКТИВНА СУПСТАНЦА, ОДНОСНО ОСНОВНА СУПСТАНЦА УПИСАНА У
ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ СУПСТАНЦИ, МИНИСТАР ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О
ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ.
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РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО У УПРАВНОМ
ПОСТУПКУ И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ЈЕДИНСТВЕНА НАЧЕЛА ЗА
ПРОЦЕНУ И РЕГИСТРАЦИЈУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА.
ОЦЕЊИВАЧ
ЧЛАН 14А
ПОСЛОВЕ ИЗ ЧЛ. 14. И 16. ОВОГ ЗАКОНА МИНИСТАРСТВО
МОЖЕ ДА ПОВЕРИ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ОСНИВАЧ ЈЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОДНОСНО АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, КОЈА ЈЕ
АКРЕДИТОВАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОБРАЗОВАЊА У ОБЛАСТИ
БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДЕ, У СКЛАДУ СА
ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ, КАО И ОРГАНИЗАЦИЈИ ЧИЈИ ОСНИВАЧ ЈЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОДНОСНО АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, УПИСАНОЈ У
РЕГИСТАР НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ
БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДЕ, У СКЛАДУ СА
ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ (У
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ОЦЕЊИВАЧ).
ИЗБОР ОЦЕЊИВАЧА СПРОВОДИ СЕ ПУТЕМ КОНКУРСА, КОЈИ
РАСПИСУЈЕ МИНИСТАРСТВО И ОБЈАВЉУЈЕ ГА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.
КОНКУРС ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НАРОЧИТО САДРЖИ:
1) ПОСЛОВЕ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ;
2) ПЕРИОД ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА;
3)
ПОДАТКЕ
КОЈИ
СЕ
ОДНОСЕ
НА
КАДРОВСКУ
ОСПОСОБЉЕНОСТ;
4) КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ИЗБОР;
5) РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ;
6) НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА.
КОНКУРС ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА СПРОВОДИ КОМИСИЈА
КОЈУ ОБРАЗУЈЕ МИНИСТАР.
ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ОЦЕЊИВАЧА ДОНОСИ МИНИСТАР.
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ОБЈАВЉУЈУ СЕ У „СЛУЖБЕНОМ
ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.
СА ОЦЕЊИВАЧЕМ КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН НА КОНКУРСУ ИЗ СТАВА
2. ОВОГ ЧЛАНА ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ УГОВОР О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА
ПРОЦЕНЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, КОЈИМ СЕ НАРОЧИТО
УТВРЂУЈУ: ПОСЛОВИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УГОВОРА; ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ
ОБАВЉАТИ УТВРЂЕНЕ ПОСЛОВЕ; НАЧИН И ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА
УТВРЂЕНИХ ПОСЛОВА; МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ;
ВРЕМЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР; НАЧИН ФИНАНСИРАЊА И ЦЕНА
ЗА ОБАВЉАЊЕ УТВРЂЕНИХ ПОСЛОВА; КОНТРОЛА ВРШЕЊА УТВРЂЕНИХ
ПОСЛОВА; РАЗЛОЗИ ЗА РАСКИД УГОВОРА И ОТКАЗНИ РОК.
САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА СУ
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ЧУВАЊУ ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА И ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О
НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА, КОЈЕ ПОТПИСУЈУ ЛИЦА КОЈА
ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ПРОЦЕНЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈА СУ
ЗАПОСЛЕНА КОД ОЦЕЊИВАЧА.
МИНИСТАРСТВО
УТВРЂУЈЕ
СПИСАК
ОЦЕЊИВАЧА
И
ОБЈАВЉУЈЕ ГА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА.
Регистровање средстава за заштиту биља
Члан 15.

55
Министарство региструје средства за заштиту биља ако на основу
процене из члана 14. овог закона утврди:
1) да је активна супстанца, односно основна супстанца уписана у Листу
одобрених супстанци или се може уписати у ту листу;
2) да средства за заштиту биља, узимајући у обзир научна и техничка
сазнања, у зависности од намене:
- имају задовољавајућу ефикасност,
- немају неприхватљив утицај на биље или биљне производе,
- немају неприхватљив утицај на животну средину;
- немају штетан утицај на здравље људи или животиња, посредно или
непосредно путем воде за пиће, хране или хране за животиње,
- не проузрокују непотребну патњу штетних кичмењака који се сузбијају;
3) да се природа и састав активне супстанце, основне супстанце,
нечистоће и остале супстанце у средствима за заштиту биља могу одредити
прописаним методама;
4) да су физичке и хемијске особине средстава за заштиту биља
одређене и да се сматрају прихватљивим у сврху одговарајуће примене и
складиштења;
5) да се остаци средстава за заштиту биља од токсиколошког и
екотоксиколошког значаја могу одредити одговарајућим методама;
6) максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту
биља у пољопривредним производима;
7) каренцу за тражену намену.
Средства за заштиту биља се могу регистровати и за примену на
непољопривредним површинама, ако произвођач уз захтев за регистрацију
средстава за заштиту биља приложи документацију из чл. 12. и 13. овог закона
и ако су испуњени услови из става 1. тач. 1) до 5) овог члана.
РЕГИСТРАЦИЈА ПРОИЗВОДА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
ЧЛАН 15.
ПРОИЗВОД ЗА ЗАШТИТУ БИЉА РЕГИСТРУЈЕ СЕ АКО СЕ, У
ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ ИЗ ЧЛАНА 14. ОВОГ ЗАКОНА, УТВРДИ ДА:
1) ЈЕ АКТИВНА, ОДНОСНО ОСНОВНА СУПСТАНЦА КОЈУ
ПРОИЗВОД ЗА ЗАШТИТУ БИЉА САДРЖИ УПИСАНА У ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ
СУПСТАНЦИ И ДА ЈЕ ИЗВОР АКТИВНЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ СУПСТАНЦЕ
ИДЕНТИЧАН ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТАН ИЗВОРУ НА ОСНОВУ КОГА ЈЕ ИЗВРШЕН
УПИС АКТИВНЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ СУПСТАНЦЕ У ТУ ЛИСТУ;
2) ПРОИЗВОД ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР
РЕАЛНЕ УСЛОВЕ ПРИМЕНЕ И ДОБРЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРАКСЕ:
(1) ЈЕ ЕФИКАСАН ЗА ПРЕДЛОЖЕНУ ПРИМЕНУ,
(2) НЕМА ДИРЕКТАН ИЛИ ИНДИРЕКТАН ШТЕТАН УТИЦАЈ НА
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ (НАРОЧИТО НАЈОСЕТЉИВИЈИХ ГРУПА СТАНОВНИШТВА)
ИЛИ НА ЗДРАВЉЕ ЖИВОТИЊА, И ТО НЕПОСРЕДНО ИЛИ ПРЕКО ВОДЕ ЗА
ПИЋЕ (УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР И СУПСТАНЦЕ КОЈЕ НАСТАЈУ КАО РЕЗУЛТАТ
ТРЕТИРАЊА ВОДЕ), ХРАНЕ, ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ ИЛИ ВАЗДУХА, ИЛИ КАО
ПОСЛЕДИЦА КОНТАКТА НА РАДНОМ МЕСТУ ИЛИ ПРЕКО ДРУГИХ
ИНДИРЕКТНИХ УТИЦАЈА, А УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ПОЗНАТЕ КУМУЛАТИВНЕ
И СИНЕРГИСТИЧКЕ ЕФЕКТЕ АКО СУ НАУЧНЕ МЕТОДЕ ЗА ПРОЦЕНУ ТИХ
УТИЦАЈА ДОСТУПНЕ И УСВОЈЕНЕ,
(3) НЕМА ДИРЕКТАН ИЛИ ИНДИРЕКТАН ШТЕТАН УТИЦАЈ НА
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ,
(4) НЕМА НЕПОЖЕЉАН УТИЦАЈ НА БИЉЕ ИЛИ БИЉНЕ
ПРОИЗВОДЕ,
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(5) НЕ ИЗАЗИВА НЕПОТРЕБНЕ ПАТЊЕ И БОЛ КИЧМЕЊАЦИМА
ЗА ЧИЈЕ СЕ СУЗБИЈАЊЕ КОРИСТИ,
(6) НЕМА НЕПРИХВАТЉИВ УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(КАДА СУ НАУЧНЕ МЕТОДЕ ЗА ПРОЦЕНУ ТИХ УТИЦАЈА ДОСТУПНЕ И
УСВОЈЕНЕ), НАРОЧИТО ИМАЈУЋИ У ВИДУ:
– ЊЕГОВУ СУДБИНУ И ДИСТРИБУЦИЈУ У ЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИ, А НАРОЧИТО КОНТАМИНАЦИЈУ ПОВРШИНСКИХ ВОДА
(УКЉУЧУЈУЋИ СЛИВОВЕ И ПРИОБАЛНЕ ВОДЕ), ПОДЗЕМНИХ ВОДА,
ВАЗДУХА И ЗЕМЉИШТА, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР МЕСТА КОЈА СУ УДАЉЕНА
ОД МЕСТА ПРИМЕНЕ ПРОИЗВОДА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ПРАТЕЋИ
ЊЕГОВО ПРЕНОШЕЊЕ НА ВЕЛИКЕ УДАЉЕНОСТИ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ,
– УТИЦАЈ НА НЕЦИЉАНЕ ВРСТЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ПОНАШАЊЕ
ТИХ ВРСТА,
– БИОЛОШКУ РАЗНОВРСНОСТ И ЕКОСИСТЕМ;
3) ПРОИЗВОД ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НЕ САДРЖИ КОФОРМУЛАНТ
УПИСАН У ЛИСТУ НЕПРИХВАТЉИВИХ КОФОРМУЛАНАТА;
4) ЈЕ ТЕХНИЧКА ФОРМУЛАЦИЈА ПРОИЗВОДА ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА ТАКВА ДА СУ ИЗЛАГАЊЕ КОРИСНИКА И ДРУГИ РИЗИЦИ
ОГРАНИЧЕНИ НА НАЈМАЊУ МОГУЋУ МЕРУ;
5) СУ ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА ПРОИЗВОДА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА ИСПИТАНА И СМАТРАЈУ СЕ ПРИХВАТЉИВИМ СА
АСПЕКТА ОДГОВАРАЈУЋЕ ПРИМЕНЕ И СКЛАДИШТЕЊА ТОГ ПРОИЗВОДА
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;
6) СЕ ПРИРОДА И КОЛИЧИНА АКТИВНИХ СУПСТАНЦИ,
ПРОТЕКТАНАТА, СИНЕРГИСТА И, КАДА ЈЕ ПОТРЕБНО, НЕЧИСТОЋА ОД
ТОКСИКОЛОШКОГ ИЛИ ЕКОТОКСИКОЛОШКОГ ЗНАЧАЈА ИЛИ НЕЧИСТОЋА
РЕЛЕВАНТНА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, КАО И КОФОРМУЛАНТИ, МОГУ
ОДРЕДИТИ ОДГОВАРАЈУЋИМ МЕТОДАМА;
7) СЕ ОСТАЦИ ОД ТОКСИКОЛОШКОГ И ЕКОТОКСИКОЛОШКОГ
ЗНАЧАЈА, КОЈИ НАСТАЈУ КАО РЕЗУЛТАТ ОДОБРЕНИХ ПРИМЕНА, МОГУ
ОДРЕДИТИ ОДГОВАРАЈУЋИМ МЕТОДАМА КОЈЕ СУ ОПШТЕПРИХВАЋЕНЕ,
СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ГРАНИЦАМА ОДРЕЂИВАЊА У РЕЛЕВАНТНИМ
УЗОРЦИМА;
8) ЈЕ СИНЕРГИСТ, ОДНОСНО ПРОТЕКТАНТ КОГА ПРОИЗВОД
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА САДРЖИ УПИСАН У ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ
ПРОТЕКТАНАТА И СИНЕРГИСТА И ДА ЈЕ ИЗВОР СИНЕРГИСТА, ОДНОСНО
ПРОТЕКТАНТА ИДЕНТИЧАН ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТАН ИЗВОРУ НА ОСНОВУ
КОГА ЈЕ ИЗВРШЕН УПИС СИНЕРГИСТА, ОДНОСНО ПРОТЕКТАНТА У ТУ
ЛИСТУ.
ПОРЕД УСЛОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА АКТИВНУ
СУПСТАНЦУ КОЈУ ПРОИЗВОД ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈИ СЕ РЕГИСТРУЈЕ
САДРЖИ, МОРАЈУ ДА БУДУ УТВРЂЕНЕ И МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ
КОЛИЧИНЕ ОСТАТАКА У ИЛИ НА БИЉУ ИЛИ БИЉНИМ ПРОИЗВОДИМА КОЈИ
СЕ КОРИСТЕ КАО ХРАНА ИЛИ ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ
ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ЊЕГА.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПРОИЗВОДА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ ДА СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ СТАВА
1. ОВОГ ЧЛАНА.
ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА
ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ ЗВАНИЧНО ПРИЗНАТИХ ТЕСТОВА И СТУДИЈА КОЈИ
СУ РЕЛЕВАНТНИ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ЗА ПРИМЕНУ ПРОИЗВОДА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА.
ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА МОГУ СЕ РЕГИСТРОВАТИ И
ЗА
ПРИМЕНУ
НА
НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ
ПОВРШИНАМА,
АКО
ПРОИЗВОЂАЧ УЗ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПРИЛОЖИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

57
ИЗ ЧЛ. 12. И 13. ОВОГ ЗАКОНА И АКО СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА.
МИНИСТАР УТВРЂУЈЕ ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ ПРОТЕКТАНАТА И
СИНЕРГИСТА И ЛИСТУ НЕПРИХВАТЉИВИХ КОФОРМУЛАНАТА.
РЕГИСТРАЦИЈА ПРОИЗВОДА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
ЧЛАН 15А
ПРОИЗВОД ОПШТЕ УПОТРЕБЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
РЕГИСТРУЈЕ СЕ АКО СЕ, У ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ ИЗ ЧЛАНА 14. ОВОГ
ЗАКОНА, УТВРДИ ДА:
1) ЈЕ АКТИВНА СУПСТАНЦА, ПРОТЕКТАНТ, ОДНОСНО
СИНЕРГИСТ КОЈЕ ПРОИЗВОД ОПШТЕ УПОТРЕБЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
САДРЖИ, СУПСТАНЦА НИСКОГ РИЗИКА;
2) НЕ САДРЖИ СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ИЗАЗИВАЈУ ЗАБРИНУТОСТ;
3) ЈЕ ЕФИКАСАН ЗА ПРЕДЛОЖЕНУ ПРИМЕНУ;
4) НЕ ИЗАЗИВА НЕПОТРЕБАН БОЛ И ПАТЊУ КОД КИЧМЕЊАКА;
5) ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 15. СТАВ 1. ТАЧ. 2), 3), 6) – 8)
И ЧЛАНА 15. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПРОИЗВОДА
ОПШТЕ УПОТРЕБЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ ДА СУ
ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.
ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА
ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ ЗВАНИЧНО ПРИЗНАТИХ ТЕСТОВА И СТУДИЈА.
ЗА ПРОИЗВОД ОПШТЕ УПОТРЕБЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА,
ПРИЛИКОМ ПРОЦЕНЕ ИЗ ЧЛАНА 14. ОВОГ ЗАКОНА, НИЈЕ ПОТРЕБНО
УТВРДИТИ МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА.

РЕГИСТРАЦИЈА ПОМОЋНОГ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
ЧЛАН 15Б
ПОМОЋНО СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА РЕГИСТРУЈЕ СЕ
АКО СЕ, У ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ ИЗ ЧЛАНА 14. ОВОГ ЗАКОНА, УТВРДИ ДА:
1) АЂУВАНТ И ПРОТЕКТАНТ НЕ САДРЖИ КОФОРМУЛАНТЕ
КОЈИ СУ УПИСАНИ У ЛИСТУ НЕПРИХВАТЉИВИХ КОФОРМУЛАНАТА;
2) САДРЖИ ПРОТЕКТАНТ УПИСАН У ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ
ПРОТЕКТАНАТА И СИНЕРГИСТА;
3) НЕМА НЕПОЖЕЉАН УТИЦАЈ НА БИЉЕ ИЛИ БИЉНЕ
ПРОИЗВОДЕ И НЕПРИХВАТЉИВ УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, КАДА СЕ
ПРИМЕЊУЈЕ У СКЛАДУ СА ДОБРОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРАКСОМ У
ЗАШТИТИ БИЉА У ПОСТОЈЕЋИМ УСЛОВИМА ПРИМЕНЕ;
4) СУ ЊЕГОВА ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА ИСПИТАНА И
ДА СЕ СМАТРАЈУ ПРИХВАТЉИВИМ СА АСПЕКТА ОДГОВАРАЈУЋЕ
ПРИМЕНЕ И СКЛАДИШТЕЊА.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОМОЋНОГ
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ ДА СУ ИСПУЊЕНИ
УСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.
ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА
ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ ЗВАНИЧНО ПРИЗНАТИХ ТЕСТОВА И СТУДИЈА.
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РЕГИСТРАЦИЈА ДРУГОГ ПРОИЗВОДА
ЧЛАН 15В
ДРУГИ ПРОИЗВОД РЕГИСТРУЈЕ СЕ АКО СЕ, У ПОСТУПКУ
ПРОЦЕНЕ ИЗ ЧЛАНА 14. ОВОГ ЗАКОНА, УТВРДИ ДА:
1) ЈЕ ОСНОВНА СУПСТАНЦА УПИСАНА У ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ
СУПСТАНЦИ;
2) НЕ САДРЖИ КОФОРМУЛАНТЕ КОЈИ СУ УПИСАНИ У ЛИСТУ
НЕПРИХВАТЉИВИХ КОФОРМУЛАНАТА;
3) НЕМА НЕПОЖЕЉАН УТИЦАЈ НА БИЉЕ ИЛИ БИЉНЕ
ПРОИЗВОДЕ И НЕПРИХВАТЉИВ УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, КАДА СЕ
ПРИМЕЊУЈЕ У СКЛАДУ СА ДОБРОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРАКСОМ У
ЗАШТИТИ БИЉА У ПОСТОЈЕЋИМ УСЛОВИМА ПРИМЕНЕ;
4) СУ ЊЕГОВА ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА ИСПИТАНА И
ДА СЕ СМАТРАЈУ ПРИХВАТЉИВИМ СА АСПЕКТА ОДГОВАРАЈУЋЕ
ПРИМЕНЕ И СКЛАДИШТЕЊА.
ПОДНОСИЛАЦ
ЗАХТЕВА
ЗА
РЕГИСТРАЦИЈУ
ДРУГОГ
ПРОИЗВОДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ ДА СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА.
ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА
ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ ЗВАНИЧНО ПРИЗНАТИХ ТЕСТОВА И СТУДИЈА.
ОДРЕДБЕ ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ НА ДРУГЕ
ПРОИЗВОДЕ КОЈИ САДРЖЕ САМО ОСНОВНУ СУПСТАНЦУ УПИСАНУ У
ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ СУПСТАНЦИ, АЛИ НЕ И КОФОРМУЛАНТЕ.

Признавање регистрације
Члан 16.
Произвођач може поднети захтев за регистрацију средстава за заштиту
биља на основу регистрације која је извршена у некој другој земљи, односно да
се тестови и испитивања који су извршени у поступку регистрације средстава за
заштиту биља у некој другој земљи не понављају у Републици Србији (у даљем
тексту: признавање регистрације).
Захтев из става 1. овог члана подноси се Министарству.
Министар доноси решење о усвајању захтева из става 1. овог члана ако:
1) је активна супстанца, односно основна супстанца коју средства за
заштиту биља садрже уписана у Листу одобрених супстанци;
2) су средства за заштиту биља регистрована у складу са јединственим
начелима;
3) се, при предложеној примени средстава за заштиту биља, утврди да
постоји упоредивост услова битних за примену средстава за заштиту биља у
земљи у којој су регистрована са условима у Републици Србији, у смислу
пољопривредне производње, здравственог стања биља и животне средине,
укључујући и климатске услове.
У поступку признавања регистрације Министарство може:
1) уз сагласност произвођача утврдити измену предложене примене
средстава за заштиту биља, како би се изузели сви неупоредиви услови у
пољопривредној производњи, заштити биља или животне средине, укључујући
и климатске услове у Републици Србији, ако су испуњени услови из члана 15.
став 1. тачка 2) овог закона;
2) утврдити ограничења примене средстава за заштиту биља због
разлика у прехрамбеним навикама становништва у Републици Србији, ради
спречавања изложености потрошача остацима средстава за заштиту биља
вишим од допуштеног дневног уноса;
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3) утврдити услове за стављање у промет и примену средстава за
заштиту биља и услове у погледу заштите на раду приликом примене
средстава за заштиту биља.
Министар доноси решење о одбијању захтева из става 1. овог члана ако
нису испуњени услови из става 3. овог члана.
Решење из ст. 3. и 5. овог члана је коначно и против њега се може
покренути управни спор.
МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА У
ПОСТУПКУ ПРИЗНАВАЊА РЕГИСТРАЦИЈЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
НА ОСНОВУ РЕГИСТРАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ИЗВРШЕНА У НЕКОЈ ДРУГОЈ ЗЕМЉИ.
Заштита података
Члан 18.
У поступку регистрације средстава за заштиту биља Министарство и
Правно лице које обавља послове од јавног интереса ОЦЕЊИВАЧ не могу
податке из документације из чл. 12. и 13. овог закона искористити у корист
других произвођача, и то податке о:
1) активној супстанци, односно основној супстанци, осим ако је:
– произвођач који је први поднео захтев за регистрацију средстава за
заштиту биља дао писмену сагласност да произвођач који је касније поднео
захтев за регистрацију средстава за заштиту биља може да користи ту
документацију;
– протекло најмање десет година од првог уписивања активне супстанце
у Листу одобрених супстанци;
2) средствима за заштиту биља, осим ако је:
– произвођач који је први поднео захтев за регистрацију средстава за
заштиту биља дао писмену сагласност да произвођач који је касније поднео
захтев за регистрацију средстава за заштиту биља може да користи ту
документацију;
– ако је протекло најмање десет година од регистрације средстава за
заштиту биља.
Садржина решења о регистрацији средстава за заштиту биља
Члан 20.
Решење о регистрацији средстава за заштиту биља (у даљем тексту:
решење о регистрацији) доноси министар на основу резултата процене активне
супстанце, односно основне супстанце и резултата процене средстава за
заштиту биља.
Решење о регистрацији гласи на средства за заштиту биља и на
произвођача.
Решење о регистрацији нарочито садржи:
1) трговачки назив средстава за заштиту биља;
2) састав средстава за заштиту биља;
3) податке о примени средстава за заштиту биља;
4) класификацију и ознаке за обележавање средстава за заштиту биља;
5) продајна места;
6) каренцу;
7) максимално дозвољену количину остатака средстава за заштиту
биља у храни.
Процена активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за
заштиту биља из става 1. овог члана мора се завршити најкасније у року од
годину дана од дана подношења захтева за регистрацију средстава за заштиту
биља.
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Рок за доношење решења о регистрацији рачуна се од дана завршетка
процене активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту
биља.
Решење о регистрацији је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Министарство води Листу одобрених супстанци, Листу забрањених
супстанци и Листу средстава за заштиту биља на основу издатих решења о
регистрацији средстава за заштиту биља које се објављују у „Службеном
гласнику Републике Србије” једном годишње.
Министар прописује садржину и начин вођења Листе одобрених
супстанци, Листе забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту биља из
става 6. овог члана.
ЧЛАН 20.
РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ) ДОНОСИ МИНИСТАР НА
ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ПРОЦЕНЕ ИЗ ЧЛАНА 14. ОВОГ ЗАКОНА.
РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ ГЛАСИ НА СРЕДСТВО ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА И НА ПРОИЗВОЂАЧА.
РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ НАРОЧИТО САДРЖИ:
1) ПОСЛОВНО ИМЕ И АДРЕСУ ПРОИЗВОЂАЧА (НОСИОЦА
ДОЗВОЛЕ) И ЗАСТУПНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ;
2) ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И
НАМЕНУ;
3) ПОДАТКЕ О АКТИВНОЈ СУПСТАНЦИ, СИНЕРГИСТУ И
ПРОТЕКТАНТУ;
4) ПОДАТКЕ О ФИЗИЧКИМ И ТЕХНИЧКИМ ОСОБИНАМА
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА ДАТИ ТИП ФОРМУЛАЦИЈЕ;
5) ПОДАТКЕ О ПРИМЕНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, И ТО
О:
(1) УСЕВИМА И ЗАСАДИМА У КОЈИМА СЕ КОРИСТИ ИЛИ
ДРУГИМ НАМЕНАМА;
(2) ВРСТАМА ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА ЗА ЧИЈЕ СЕ СУЗБИЈАЊЕ
РЕГИСТРУЈЕ;
(3) КОЛИЧИНАМА
ИЛИ КОНЦЕНТРАЦИЈИ ЗА
СВАКУ
КОНКРЕТНУ НАМЕНУ;
(4) ВРЕМЕНУ ПРИМЕНЕ У ОДНОСУ НА ШТЕТНИ ОРГАНИЗАМ И
БИЉУ КОЈЕ СЕ ТРЕТИРА;
(5) НАЧИНУ ПРИМЕНЕ И КОЛИЧИНИ ВОДЕ ПО ЈЕДИНИЦИ
ПОВРШИНЕ, КОЛИЧИНИ СЕМЕНА, СУПСТРАТА И СЛ;
(6) МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ТРЕТИРАЊА НА ИСТОЈ ПОВРШИНИ
У ТОКУ ГОДИНЕ;
6) ПОДАТКЕ О КАРЕНЦИ;
7) ПОДАТАК О НЕГАТИВНОМ ДЕЛОВАЊУ СРЕДСТВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА;
8) КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ;
9) СИМПТОМЕ И ЗНАКЕ ТРОВАЊА, МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ И
ЛЕЧЕЊА;
10) ВЕЛИЧИНУ ПАКОВАЊА И МАТЕРИЈАЛ ОД КОГА ЈЕ
ПАКОВАЊЕ ИЗРАЂЕНО;
11) РОК ВАЖЕЊА РЕШЕЊА.
ПОРЕД ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, РЕШЕЊЕ О
РЕГИСТРАЦИЈИ МОЖЕ ДА САДРЖИ И:
1)
ПОДАТАК
О
МОГУЋНОСТИ
ТРЕТИРАЊА
ИЗ
ВАЗДУХОПЛОВА;
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2) ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ – ОГРАНИЧЕЊА ИЛИ УПОЗОРЕЊА;
3) ПОДАТКЕ О РАДНОЈ КАРЕНЦИ;
4) ОГРАНИЧЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА ПРОМЕТ И ПРИМЕНУ СРЕДСТВА
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
5) ПОДАТКЕ О МЕШАЊУ СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ РАЧУНА СЕ
ОД ДАНА ЗАВРШЕТКА ПРОЦЕНЕ ИЗ ЧЛАНА 14. ОВОГ ЗАКОНА.
РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ
МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.
МИНИСТАРСТВО
УТВРЂУЈЕ
СПИСАК
РЕГИСТРОВАНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ОБЈАВЉУЈЕ ГА НА ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА.
МИНИСТАРСТВО ВОДИ ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ СУПСТАНЦИ,
КОЈА СЕ ОБЈАВЉУЈЕ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”
НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ И НАЧИН
ВОЂЕЊА ЛИСТЕ ОДОБРЕНИХ СУПСТАНЦИ.
Рок важења и продужење рока важења регистрације
Члан 22.
Решење о регистрацији издаје се на рок од највише десет година и може
се продужити решењем министра.
Захтев за продужење рока важења регистрације произвођач подноси
Министарству најкасније 12 месеци пре истека рока на који је издато.
Рок важења регистрације мора се продужити ако се утврди да
регистрована средства за заштиту биља испуњавају услове за регистрацију из
члана 15. овог закона.
РОК ВАЖЕЊА РЕГИСТРАЦИЈЕ МОЖЕ СЕ ПРОДУЖИТИ АКО СЕ
УТВРДИ ДА РЕГИСТРОВАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ИСПУЊАВАЈУ
УСЛОВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ИЗ ЧЛ. 15 – 15В ОВОГ ЗАКОНА.
Министарство може, по службеној дужности, преиспитати решење о
регистрацији ради провере испуњености услова из члана 15. овог закона и у те
сврхе тражити од произвођача регистрованих средстава за заштиту биља,
односно лица из члана 21. став 1. овог закона да доставе додатну
документацију, односно податке који су потребни за поновну процену.
Рок на који је решење о регистрацији издато може се продужити и ако је
у поступку продужења рока важења регистрације, односно преиспитивања
решења о регистрацији потребно прибавити додатну документацију и извршити
поновну процену.
Решење о продужењу рока важења регистрације је коначно и против
њега се може покренути управни спор.
Укидање решења о регистрацији, забране и ограничења
Члан 23.
Министар доноси решење о укидању решења о регистрацији и забрани
или ограничењу промета и примене регистрованих средстава за заштиту биља,
ако:
1) утврди да су средства за заштиту биља престала да испуњавају било
који од услова за регистрацију средстава за заштиту биља из члана 15. ИЗ ЧЛ.
15 – 15В овог закона;
2) утврди да су подаци на основу којих је донето решење о регистрацији
нетачни или да доводе у заблуду;
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3) произвођач у одређеном року не отклони недостатке који су утврђени
у току вршења контроле средстава за заштиту биља, а ти недостаци могу да
доведу до промене карактеристика средстава за заштиту биља у односу на
карактеристике које су утврђене у решењу о регистрацији;
4) истекне рок на који је решење о регистрацији издато, а произвођач
није поднео захтев за продужење рока важења регистрације у року из члана 22.
став 2. овог закона;
5) произвођач регистрованих средстава за заштиту биља поднесе захтев
за укидање решења о регистрацији.
Решењем из става 1. овог члана утврђује се рок у коме се средства за
заштиту биља могу налазити у промету ради продаје и примене постојећих
залиха, с тим што тај рок не може бити дужи од 18 месеци од дана доношења
решења.
Произвођачи, увозници и дистрибутери дужни су да предузму потребне
мере за повлачење из промета залиха средстава за заштиту биља у року који је
утврђен решењем из става 1. овог члана.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може
покренути управни спор.
Министар прописује начин поступања са залихама средстава за заштиту
биља.
ПРЕИСПИТИВАЊЕ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ
ЧЛАН 23А
МИНИСТАРСТВО
МОЖЕ
ПО
СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ
ПОКРЕНУТИ ПОСТУПАК ПРЕИСПИТИВАЊА РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ (У
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПОСТУПАК ПРЕИСПИТИВАЊА) АКО ПОСТОЈИ СУМЊА ДА
СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ИЗ ЧЛ. 15 – 15В ОВОГ ЗАКОНА, А НАРОЧИТО АКО ПОСТОЈИ СУМЊА ДА
СУДБИНА И ПОНАШАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОЗБИЉАН РИЗИК ЗА КОНТАМИНАЦИЈУ ВОДА.
У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МИНИСТАРСТВО О
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОБАВЕШТАВА ПРОИЗВОЂАЧА И ОДРЕЂУЈЕ МУ
РОК ЗА ИЗЈАШЊЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОДАТАКА.
РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УКИДА СЕ РЕШЕЊЕМ МИНИСТРА
АКО СЕ У ПОСТУПКУ ПРЕИСПИТИВАЊА УТВРДИ ДА:
1) СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ
ЧЛАНА 23. СТАВ 1. ТАЧ. 1) И 2) ОВОГ ЗАКОНА;
2) ЈЕ ПРОИЗВОЂАЧ КОЈИ ИМА СЕДИШТЕ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ БРИСАН ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА.
РЕШЕЊЕМ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ ИЗ СТАВА
3. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ЗАБРАНИТИ ПРОМЕТ И ПРИМЕНА СРЕДСТВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА ОДНОСНО УТВРДИТИ РОК У КОМЕ СЕ МОГУ НАЛАЗИТИ У
ПРОМЕТУ, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 23. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА.
ПРОИЗВОЂАЧ, УВОЗНИК И ДИСТРИБУТЕР ЈЕ ДУЖАН ДА
ПРЕДУЗМЕ ПОТРЕБНЕ МЕРЕ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ ПРОМЕТА ЗАЛИХА
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 23. СТАВ 3. ОВОГ
ЗАКОНА.
РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕЊА СЕ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈЕ
РЕШЕЊЕМ МИНИСТРА У ПОСТУПКУ ПРЕИСПИТИВАЊА, У СЛУЧАЈУ ДА СЕ,
НА ОСНОВУ НОВИХ НАУЧНИХ И ТЕХНИЧКИХ САЗНАЊА, УТВРДИ ДА СУ СЕ
НАЧИН И КОЛИЧИНА ПРИМЕНЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
ИЗМЕНИЛИ.
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У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕ
ДУЖАН ДА ИЗМЕНИ ДЕКЛАРАЦИЈУ И УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ СРЕДСТВА
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА.
КОЛИЧИНЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈЕ СУ
СТАВЉЕНЕ У ПРОМЕТ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ, ОДНОСНО
ДОПУНИ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ, МОГУ СЕ НАЛАЗИТИ У ПРОМЕТУ ДО
ИСТЕКА РОКА УПОТРЕБЕ ОЗНАЧЕНОГ НА ДЕКЛАРАЦИЈИ И УПУТСТВУ ЗА
ПРИМЕНУ.
РЕШЕЊЕ ИЗ СТ. 3. И 6. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО У
УПРАВНОМ ПОСТУПКУ И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ
СПОР.

Измена решења о регистрацији
Члан 24.
Ако се на основу нових научних и техничких сазнања употреба супстанци
које средства за заштиту биља садрже ограничи или се измени начин и
количина примене средстава за заштиту биља министар може донети решење
о измени решења о регистрацији.
Ако произвођач регистрованих средстава за заштиту биља поднесе
захтев за измену решења о регистрацији министар може донети решење о
измени решења о регистрацији ако су испуњени услови из члана 15. овог
закона.
У случају из става 2. овог члана Министарство може захтевати
документацију из чл. 12. и 13. овог закона и узорке који су потребни за процену
оправданости измене решења о регистрацији.
Изузетно од става 3. овог члана, за измену решења о регистрацији због
мањих промена које немају утицаја на здравље људи и животиња и животну
средину, није потребна поновна процена средстава за заштиту биља.
Под мањим променама које немају утицаја на здравље људи и животну
средину, у смислу става 4. овог члана, сматрају се промена трговачког назива
средстава за заштиту биља, промена назива произвођача, заступника или
представништва, промена састава који се у складу са међународним
стандардима сматра мањом изменом без промене садржаја активне супстанце,
односно основне супстанце.
У случају из става 4. овог члана произвођач регистрованих средстава за
заштиту биља дужан је да уз захтев за измену решења о регистрацији достави
доказе о наступању мањих промена које немају утицаја на здравље људи и
животиња и животну средину.
Решење министра из става 1. овог члана је коначно и против њега се
може покренути управни спор.
ИЗМЕНА, ОДНОСНО ДОПУНА РЕШЕЊА
О РЕГИСТРАЦИЈИ НА ЗАХТЕВ ПРОИЗВОЂАЧА
ЧЛАН 24.
РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ МОЖЕ СЕ РЕШЕЊЕМ МИНИСТРА
ИЗМЕНИТИ, ОДНОСНО ДОПУНИТИ НА ЗАХТЕВ ПРОИЗВОЂАЧА.
АКО ПРОИЗВОЂАЧ РЕГИСТРОВАНОГ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ, И ТО У
ПОГЛЕДУ: ИЗМЕНЕ САДРЖАЈА АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ИЛИ ДРУГИХ
МАТЕРИЈА КОЈЕ УТИЧУ НА ИЗМЕНУ ФИЗИЧКИХ, ХЕМИЈСКИХ И ТЕХНИЧКИХ
ОСОБИНА, КАО И ИЗВОРА АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ, ПОДРУЧЈА ИЛИ НАЧИНА
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ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА, ИЛИ ДРУГИХ УСЛОВА ПРОПИСАНИХ У РЕШЕЊУ О
РЕГИСТРАЦИЈИ, РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ СЕ МОЖЕ ИЗМЕНИТИ,
ОДНОСНО ДОПУНИТИ, ПОД УСЛОВОМ ДА СЕ НА ОСНОВУ ПРОЦЕНЕ ИЗ
ЧЛАНА 14. ОВОГ ЗАКОНА УТВРДИ ДА СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И
ДАЉЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛ. 15 – 15В ОВОГ ЗАКОНА.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О
РЕГИСТРАЦИЈИ ЗБОГ МАЊИХ ПРОМЕНА, КОЈЕ НЕМАЈУ УТИЦАЈА НА
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, КАО ШТО СУ
ИЗМЕНА ТРГОВАЧКОГ НАЗИВА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА,
ПРОИЗВОЂАЧА ИЛИ ЗАСТУПНИКА, КАО И ПРОМЕНА САСТАВА КОЈИ СЕ У
СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА СМАТРА МАЊОМ ИЗМЕНОМ
БЕЗ ПРОМЕНЕ САДРЖАЈА АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ
СУПСТАНЦЕ, НИЈЕ ПОТРЕБНА ПОНОВНА ПРОЦЕНА СРЕДСТВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА.
ПРОИЗВОЂАЧ МОЖЕ У ЗАХТЕВУ ЗА ИЗМЕНУ, ОДНОСНО
ДОПУНУ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ ТРАЖИТИ ДА СЕ РЕГИСТРОВАНО
СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА СТАВЉА У ПРОМЕТ И ПОД ДРУГИМ
ТРГОВАЧКИМ НАЗИВОМ СА ИСТИМ ПОЉЕМ ПРИМЕНЕ, ИЛИ ЗА ДЕО
РЕГИСТРОВАНОГ ПОЉА ПРИМЕНЕ.
У СЛУЧАЈУ ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА, ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕ
ДУЖАН ДА ИЗМЕНИ ДЕКЛАРАЦИЈУ И УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ СРЕДСТВА
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА.
ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ИЗМЕНИ ДЕКЛАРАЦИЈУ И
УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И О ТОМЕ ОДМАХ
ОБАВЕСТИ
МИНИСТАРСТВО,
КАО
И
У
СЛУЧАЈУ
ИЗМЕНА
У
КЛАСИФИКАЦИЈИ И ОБЕЛЕЖАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ХЕМИКАЛИЈЕ, У КОМ
СЛУЧАЈУ СЕ НЕ ВРШИ ИЗМЕНА, ОДНОСНО ДОПУНА РЕШЕЊА О
РЕГИСТРАЦИЈИ.
КОЛИЧИНЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈЕ СУ
СТАВЉЕНЕ У ПРОМЕТ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ, ОДНОСНО
ДОПУНИ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ МОГУ СЕ НАЛАЗИТИ У ПРОМЕТУ ДО
ИСТЕКА РОКА УПОТРЕБЕ ОЗНАЧЕНОГ НА ДЕКЛАРАЦИЈИ И УПУТСТВУ ЗА
ПРИМЕНУ.
РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО У УПРАВНОМ
ПОСТУПКУ И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.
МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈА СЕ ПОДНОСИ
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ, ОДНОСНО ДОПУНУ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ.
Испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља и
активне супстанце, односно основне супстанце у
истраживачке или развојне сврхе
Члан 26.
Испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља и активне
супстанце, односно основне супстанце која није уписана у Листу одобрених
супстанци у истраживачке и развојне сврхе које се изводи у животној средини
може се вршити само на основу решења о одобравању испитивања у
истраживачке или развојне сврхе, које доноси министар.
Изузетно, испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља и
активне супстанце, односно основне супстанце која није уписана у Листу
одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе може се вршити и без
решења из става 1. овог члана, ако се средства за заштиту биља и активна
супстанца, односно основна супстанца не испуштају у животну средину.
Захтев за испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља и
активне супстанце, односно основне супстанце која није уписана у Листу
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одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе могу поднети
научноистраживачке организације у области средстава за заштиту биља.
Уз захтев за испитивање из става 3. овог члана доставља се
документација која садржи податке на основу којих је могуће извршити процену
ефеката на здравље људи и животиња или могући штетан, односно неповољан
утицај на животну средину.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може
покренути управни спор.
Министар прописује садржину и образац захтева за испитивање
нерегистрованих средстава за заштиту биља и активне супстанце, односно
основне супстанце која није уписана у Листу одобрених супстанци у
истраживачке или развојне сврхе.
ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ
ЧЛАН 26.
ЕКСПЕРИМЕНТИ ИЛИ ТЕСТОВИ КОЈИ УКЉУЧУЈУ ИСПУШТАЊЕ
У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈЕ НИЈЕ
РЕГИСТРОВАНО, МОГУ СЕ ВРШИТИ САМО НА ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ ЗА
ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КОЈА СЕ ИЗДАЈЕ РЕШЕЊЕМ МИНИСТРА.
ОДРЕДБА СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ И НА
РЕГИСТРОВАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНО
ИЗВРШИТИ ИСПИТИВАЊА У ИСТРАЖИВАЧКЕ ИЛИ РАЗВОЈНЕ СВРХЕ, КОЈА
СЕ ИЗВОДЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ЗА НАМЕНЕ КОЈЕ НИСУ НАВЕДЕНЕ У
РЕШЕЊУ О РЕГИСТРАЦИЈИ ТОГ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ДОЗВОЛИ ЗА
ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, КАО И ЛИЦЕ
ИЗ ЧЛАНА 10. ОВОГ ЗАКОНА.
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ДОЗВОЛИ ЗА
ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ПОДНОСИ СЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА САДРЖИ
ПОДАТКЕ КОЈИ ОМОГУЋАВАЈУ ПРОЦЕНУ МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЗДРАВЉЕ
ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.
У СЛУЧАЈУ ДА СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НИЈЕ
РЕГИСТРОВАНО, РЕШЕЊЕМ О ДОЗВОЛИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ
ДОЗВОЉАВА СЕ И УВОЗ УЗОРКА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈЕ НИЈЕ
РЕГИСТРОВАНО.
РЕШЕЊЕМ О ДОЗВОЛИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ МОГУ
СЕ ОДРЕДИТИ ОГРАНИЧЕЊА КОЛИЧИНА ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА И ПОВРШИНЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ ТРЕТИРАТИ, КАО И МЕРЕ ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, УКЉУЧУЈУЋИ И МЕРУ ЗАБРАНЕ КОРИШЋЕЊА И
ПРОМЕТА ТРЕТИРАНОГ БИЉА ИЛИ БИЉНИХ ПРОИЗВОДА У СЛУЧАЈУ ДА
МАКСИМАЛНЕ ДОЗВОЉЕНЕ КОЛИЧИНЕ ОСТАТАКА СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА НИСУ УТВРЂЕНЕ.
РЕШЕЊЕ МИНИСТРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО У
УПРАВНОМ ПОСТУПКУ И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ
СПОР.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈА СЕ
ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ДОЗВОЛИ ЗА
ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ.
Услови за примену средстава за заштиту биља
Члан 44.
Средства за заштиту биља морају се примењивати:
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1) у складу са решењем о регистрацији, односно у складу са решењем из
члана 21. овог закона или решењем из члана 26. овог закона или решењем из
члана 27. овог закона;
2) у складу са декларацијом и упутством за примену;
3) у складу са начелима добре пољопривредне праксе и интегралне
заштите биља ИЛИ ИНТЕГРАЛНОГ УПРАВЉАЊА ШТЕТНИМ ОРГАНИЗМИМА;
4) у складу са наменом средстава за заштиту биља и са циљем
сузбијања;
5) на начин којим се не угрожава здравље људи и животиња и
непотребно повећава њихово излагање средствима за заштиту биља;
6) на начин којим се не угрожава животна средина.
Подаци из става 1. тач. 1) и 2) овог члана морају бити доступни
кориснику.
МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ ЕЛЕМЕНТЕ ИНТЕГРАЛНОГ УПРАВЉАЊА
ШТЕТНИМ ОРГАНИЗМИМА.
Члан 45.
Забрањена је примена средстава за заштиту биља, и то:
1) на начин који би проузроковао загађење објеката и просторија које
користе људи или које служе за гајење и држање животиња;
2) на начин који би проузроковао загађење вода и површина које се
граниче са третираним површинама;
3) за сузбијање нециљаних организама, нарушавање њиховог станишта,
односно спречавање њиховог ширења у смислу мера заштите биља;
4) у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање
становништва;
5) из ваздухоплова која су отровна за пчеле;
6) у време цветања биља која су отровна за пчеле;
7) у заштићеним подручјима;
8) која садрже активну супстанцу, односно основну супстанцу која је
уписана у Листу забрањених супстанци.
ЗАБРАЊЕНА ЈЕ ПРИМЕНА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, И
ТО:
1) НА НАЧИН КОЈИ БИ ПРОУЗРОКОВАО ЗАГАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА
И ПРОСТОРИЈА КОЈЕ КОРИСТЕ ЉУДИ ИЛИ КОЈЕ СЛУЖЕ ЗА ГАЈЕЊЕ И
ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА;
2) НА НАЧИН КОЈИ БИ ПРОУЗРОКОВАО ЗАГАЂЕЊЕ ВОДА,
ОДНОСНО СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ВОДЕ,
ИЗУЗЕВ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈА СУ РЕГИСТРОВАНА ЗА
ПРИМЕНУ У ВОДЕНОЈ СРЕДИНИ;
3) НА НАЧИН КОЈИ БИ ПРОУЗРОКОВАО ЗАГАЂЕЊЕ
ПОВРШИНА КОЈЕ СЕ ГРАНИЧЕ СА ТРЕТИРАНИМ ПОВРШИНАМА;
4) ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕЦИЉАНИХ ОРГАНИЗАМА, НАРУШАВАЊЕ
ЊИХОВОГ СТАНИШТА, ОДНОСНО СПРЕЧАВАЊЕ ЊИХОВОГ ШИРЕЊА У
СМИСЛУ МЕРА ЗАШТИТЕ БИЉА;
5) У ВОДОЗАШТИТНИМ ЗОНАМА ЗА ИЗВОРИШТА ВОДА И
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ СТАНОВНИШТВА;
6) ИЗ ВАЗДУХОПЛОВА КОЈА СУ ТОКСИЧНА ЗА ПЧЕЛЕ;
7) У ВРЕМЕ ЦВЕТАЊА БИЉА КОЈА СУ ТОКСИЧНА ЗА ПЧЕЛЕ;
8) У ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА;
9) КОЈА САДРЖЕ АКТИВНУ СУПСТАНЦУ, ОДНОСНО ОСНОВНУ
СУПСТАНЦУ КОЈА НИЈЕ УПИСАНА У ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ СУПСТАНЦИ, КАО
И ПРОТЕКТАНТЕ, ОДНОСНО СИНЕРГИСТЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У ЛИСТУ
ОДОБРЕНИХ ПРОТЕКТАНАТА И СИНЕРГИСТА, КАО И КОФОРМУЛАНТЕ КОЈИ
СУ УПИСАНИ У ЛИСТУ НЕПРИХВАТЉИВИХ КОФОРМУЛАНАТА, ОСИМ У
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СЛУЧАЈУ АКО ЈЕ ПРИМЕНА ОДОБРЕНА У СКЛАДУ СА ЧЛ. 26. И 27. ОВОГ
ЗАКОНА.
Изузетно од става 1. тач. 4) и 7) овог члана средства за заштиту биља
могу се примењивати једино у случају сузбијања карантинских или регулисаних
некарантинских штетних организама или других штетних организама а на
основу сагласности Министарства у случају из става 1. тачка 4) овог члана,
односно министарства надлежног за животну средину у случају из става 1.
тачка 7) овог члана.
У случају примене средстава за заштиту биља у заштићеним
подручјима, после прибављања сагласности министарства надлежног за
животну средину из става 2. овог члана лица која врше примену средстава за
заштиту биља морају обавестити управљаче заштићених природних подручја о
предстојећој примени средстава за заштиту биља најкасније 48 сати пре
примене.
Изузетно од става 1. тачка 6) овог члана средства за заштиту биља могу
се примењивати једино у случају сузбијања штетних организама са прописаних
листа или третирања биља, биљних производа и прописаних објеката са
прописаних листа под условима из члана 49. овог закона.
Обавезе корисника
Члан 46.
Корисник мора бити стручно оспособљен за примену средстава за
заштиту биља.
Корисник је одговоран за све активности и мере предострожности у вези
са применом средстава за заштиту биља, а које се односе на здравље људи и
животиња и животну средину.
Корисник је дужан да обавести власнике парцела које се граниче са
парцелом која ће бити третирана о примени средстава за заштиту биља,
најмање 24 сата пре почетка примене тих средстава.
Корисник је дужан да Министарству достави податке о жетви, односно
берби биља које обавља пре истека каренце.
Биље, односно биљни производи из става 4. овог члана, морају се после
жетве, односно бербе складиштити одвојено од другог биља, односно биљних
производа и не могу се користити, односно ставити у промет као храна док се
не испитају и док се не утврди њихова безбедност у складу са законом којим се
уређује безбедност хране.
Министар прописује програм стручног оспособљавања корисника.
ЧЛАН 46.
КОРИСНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА И СВЕ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА, КАО ШТО СУ РУКОВАЊЕ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРАНСПОРТ И
ОДЛАГАЊЕ, СПРОВОДИ ПОД УСЛОВИМА И НА НАЧИН КОЈИМ СЕ НЕ
УГРОЖАВА ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И ЖИВОТНА
СРЕДИНА.
КОРИСНИК ЈЕ ДУЖАН ДА:
1) ОБАВЕСТИ ВЛАСНИКЕ ПАРЦЕЛА КОЈЕ СЕ ГРАНИЧЕ СА
ПАРЦЕЛОМ КОЈУ НАМЕРАВА ДА ТРЕТИРА СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА НАЈМАЊЕ 24 САТА ПРЕ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ;
2) ПРИМЕЊУЈЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У СКЛАДУ СА
ЧЛ. 44. И 45. ОВОГ ЗАКОНА.
ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ОДНОСНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
КОЈЕ КОРИСТИ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ОКВИРУ СВОЈИХ
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ПРОФЕСИОНАЛНИХ АКТИВНОСТИ, КАО И У СЛУЧАЈУ СТАВЉАЊА СВОЈИХ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОДА
НА
ТРЖИШТЕ,
СМАТРА
СЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИМ КОРИСНИКОМ.
КОРИСНИК КОЈИ КОРИСТИ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НА
МАЛИМ ПОВРШИНАМА (ОКУЋНИЦЕ, БАШТЕ, ВРТОВИ И СЛ.) НА БИЉУ ИЛИ
ПРОИЗВОДИМА ОД БИЉА КОЈЕ ПРОИЗВОДИ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ, НЕ
СМАТРА СЕ ПРОФЕСИОНАЛНИМ КОРИСНИКОМ.
ПРОФЕСИОНАЛНИ КОРИСНИК, ПОРЕД ОБАВЕЗА ИЗ СТАВА 2.
ОВОГ ЧЛАНА, ДУЖАН ЈЕ И ДА:
1) РЕДОВНО ВРШИ ПОДЕШАВАЊЕ И ТЕХНИЧКУ ПРОВЕРУ
УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ;
2) КОРИСТИ УРЕЂАЈЕ ЗА ПРИМЕНУ КОЈИ СУ ПЕРИОДИЧНО
ПРЕГЛЕДАНИ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
АКО СЕ БЕРБА, ОДНОСНО ЖЕТВА МОРА ОБАВИТИ ПРЕ
ИСТЕКА КАРЕНЦЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИ КОРИСНИК ЈЕ ДУЖАН ДА БИЉЕ,
ОДНОСНО БИЉНЕ ПРОИЗВОДЕ, ЧИЈУ БЕРБУ ОДНОСНО ЖЕТВУ ОБАВИ
ПРЕ ИСТЕКА КАРЕНЦЕ, СКЛАДИШТИ ОДВОЈЕНО ОД ДРУГОГ БИЉА,
ОДНОСНО БИЉНИХ ПРОИЗВОДА И НЕ МОЖЕ ИХ СТАВИТИ У ПРОМЕТ КАО
ХРАНУ ИЛИ ХРАНУ ЗА ЖИВОТИЊЕ ДОК СЕ ИСПИТИВАЊЕМ НЕ УТВРДИ ДА
ЈЕ НИВО ОСТАТАКА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У СКЛАДУ СА
ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ КОЛИЧИНЕ
ОСТАТАКА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ХРАНИ И ХРАНИ ЗА
ЖИВОТИЊЕ.
У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, ПРОФЕСИОНАЛНИ
КОРИСНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О ЖЕТВИ, ОДНОСНО БЕРБИ
КОЈЕ ОБАВЉА ПРЕ ИСТЕКА КАРЕНЦЕ.
СРЕДСТВО
ЗА
ЗАШТИТУ
БИЉА
НАМЕЊЕНО
ПРОФЕСИОНАЛНОМ КОРИСНИКУ МОЖЕ ДА КУПУЈЕ И ПРИМЕЊУЈЕ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА СЕРТИФИКАТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ КОРИСНИКА
ИЗДАТ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, КАО И ПРАВНО ЛИЦЕ, ОДНОСНО
ПРЕДУЗЕТНИК, КОЈИ ИМА ЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА СЕРТИФИКАТ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ КОРИСНИКА.
СЕРТИФИКАТ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ
КОРИСНИКА
ИЗДАЈЕ
МИНИСТАРСТВО.
СЕРТИФИКАТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ КОРИСНИКА СЕ ИЗДАЈЕ
ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ ОБУЧЕНО ЗА БЕЗБЕДНУ ПРИМЕНУ, РУКОВАЊЕ,
СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРАНСПОРТ И ОДЛАГАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА.
СЕРТИФИКАТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ КОРИСНИКА СЕ ИЗДАЈЕ НА
ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА И МОЖЕ СЕ ПРОДУЖИТИ ПРОФЕСИОНАЛНОМ
КОРИСНИКУ КОЈИ ЈЕ НАКОН ИЗДАВАЊА СЕРТИФИКАТА ПОХАЂАО ОБУКУ
ПО ПРОПИСАНОМ ПРОГРАМУ.
МИНИСТАР
БЛИЖЕ
ПРОПИСУЈЕ
ПРОГРАМ,
НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА ОБУКЕ И НАЧИН ПРОВЕРЕ ЗНАЊА РАДИ ИЗДАВАЊА
СЕРТИФИКАТА ПРОФЕСИОНАЛНОГ КОРИСНИКА, КАО И ОБРАЗАЦ ТОГ
СЕРТИФИКАТА.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ПРИМЕНЕ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, КОЈИМА СЕ НЕ УГРОЖАВАЈУ ЖИВОТ И
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И ЖИВОТНА СРЕДИНА, КАО И УСЛОВЕ И
НАЧИН РУКОВАЊА, СКЛАДИШТЕЊА, ТРАНСПОРТА И ОДЛАГАЊА
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА.
СЕРТИФИКАТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ КОРИСНИКА ИЗРАЂУЈЕ И
ШТАМПА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ – ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА И
КОВАНОГ НОВЦА.
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Заштита пчела, водених организама и других нециљаних организама
Члан 49.
Средства за заштиту биља која су отровна ТОКСИЧНА за пчеле могу се
примењивати ако:
1) су лица која врше примену средстава за заштиту биља 48 сати пре
примене обавестила одгајиваче пчела, њихова удружења и органе јединице
локалне самоуправе о предстојећој примени средстава за заштиту биља, са
навођењем начина примене, ради предузимања одговарајућих мера заштите;
2) се пчелиња друштва налазе на растојању од најмање пет километара
од места третирања, како би та пчелиња друштва могла бити премештена у
зону безбедну за пчеле.
Одгајивачи пчела, њихова удружења и органи јединице локалне
самоуправе дужни су да по пријему обавештења из става 1. тачка 1) овог члана
предузму одговарајуће мере заштите, у складу са локалним условима, на
локацијама на којима се налазе пчелиња друштва и пасишта која пчеле
посећују и у којима пчеле масовно лете и да податке о предузетим мерама
доставе лицима која врше примену средстава за заштиту биља која су отровна
за пчеле на њихов захтев.
Средства за заштиту биља која су класификована и обележена ознаком
за ризик за водену средину и водене организме могу се примењивати само на
удаљености која није мања од једног километара од водених површина, тако
да се искључи могућност њиховог директног доспевања или премештања путем
ветра или кише на водене површине.
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈА СУ КЛАСИФИКОВАНА У КЛАСУ
ОПАСНОСТИ „ОПАСНОСТ ПО ВОДЕНУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ” И ОБЕЛЕЖЕНА
У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ КЛАСИФИКАЦИЈА,
ПАКОВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХЕМИКАЛИЈА, МОГУ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ
САМО НА УДАЉЕНОСТИ ОД ВОДЕНИХ ПОВРШИНА КОЈА ЈЕ ПРОПИСАНА
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ВОДЕ, ТАКО ДА СЕ ИСКЉУЧИ МОГУЋНОСТ
ЊИХОВОГ ДИРЕКТНОГ ДОСПЕВАЊА ИЛИ ПРЕМЕШТАЊА ПУТЕМ ВЕТРА
ИЛИ КИШЕ НА ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ.
Министар, уз сагласност министра надлежног за послове животне
средине, прописује ближе услове за заштиту пчела, водених организама и
других нециљаних организама приликом примене средстава за заштиту биља.

Контролно тестирање
Члан 51.
Уређаји за примену који се користе и стављају у промет морају бити
подвргнути контролном тестирању и видно обележени ознаком.
Контролно тестирање, у смислу овог закона, јесте провера техничке
исправности и функционалности уређаја за примену и појединачних радних
делова тих уређаја, оцена функционисања појединих радних делова тих
уређаја и уређаја за примену у целини, као и процена ризика по руковаоца и
радну и животну средину при њиховој употреби.
Контролно тестирање уређаја за примену врши Правно лице које
обавља послове од јавног интереса.
Правно лице које обавља послове од јавног интереса по извршеном
контролном тестирању издаје потврду о функционалности уређаја за примену,
обележава уређај за примену ознаком и води евиденцију о контролном
тестирању.
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Правно лице које обавља послове од јавног интереса дужно је да
Министарству на свака три месеца доставља податке из евиденције о
контролном тестирању.
Министар прописује начин и периодичност контролног тестирања,
садржину потврде о функционалности уређаја за примену, начин обележавања
и садржину ознаке уређаја за примену, образац за евиденцију о контролном
тестирању, као и уређаје за примену за које није потребно вршити контролно
тестирање.
ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД
ЧЛАН 51.
УРЕЂАЈИ ЗА ПРИМЕНУ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ МОРАЈУ ДА БУДУ
ПОДВРГНУТИ ПЕРИОДИЧНИМ ПРЕГЛЕДИМА КОЈИ СЕ ОБАВЉА У
ПРОПИСАНИМ ВРЕМЕНСКИМ ПЕРИОДИМА.
ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД УРЕЂАЈА, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА,
ЈЕСТЕ ПРОВЕРА ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ
УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ И ПОЈЕДИНИХ РАДНИХ ДЕЛОВА ТИХ УРЕЂАЈА,
ОЦЕНА ФУНКЦИОНИСАЊА ПОЈЕДИНИХ РАДНИХ ДЕЛОВА ТИХ УРЕЂАЈА И
УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ У ЦЕЛИНИ, КАО И ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО
РУКОВАОЦА И РАДНУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРИ ЊИХОВОЈ УПОТРЕБИ.
ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ ВРШИ
ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРИЈА И
ОПРЕМЕ И АНГАЖОВАЛО ЈЕ ЛИЦЕ СА ДОЗВОЛОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА.
ДОЗВОЛА
ЗА
ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА
ПЕРИОДИЧНОГ
ПРЕГЛЕДА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈЕ СЕ ЛИЦУ КОЈЕ:
1) ИМА СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА СТУДИЈАМА
ДРУГОГ СТЕПЕНА (МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, МАСТЕР СТРУКОВНЕ
СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ), ОДНОСНО НА
ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ, ИЗ
ОБЛАСТИ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ТЕХНИКЕ
(МЕХАНИЗАЦИЈЕ)
ИЛИ
ПРОИЗВОДНОГ МАШИНСТВА;
2) ИМА НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА НА
ПОСЛОВИМА ИЗ ОБЛАСТИ УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ;
3) ЈЕ ПОЛОЖИЛО СТРУЧНИ ИСПИТ ЗA ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА.
СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПЕРИОДИЧНОГ
ПРЕГЛЕДА ПОЛАЖЕ СЕ ПРЕД КОМИСИЈОМ КОЈУ ОБРАЗУЈЕ МИНИСТАР.
МИНИСТАРСТВО ОРГАНИЗУЈЕ И ОБАВЉА ПОЛАГАЊЕ
СТРУЧНОГ ИСПИТА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА.
МИНИСТАР РЕШЕЊЕМ УТВРЂУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ
СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА.
ДОЗВОЛА
ЗА
ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА
ПЕРИОДИЧНОГ
ПРЕГЛЕДА ИЗДАЈЕ СЕ РЕШЕЊЕМ МИНИСТРА.
ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПЕРИОДИЧНОГ
ПРЕГЛЕДА ДУЖНО ЈЕ ДА МИНИСТАРСТВУ ПРИЈАВИ СВАКУ ПРОМЕНУ
УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА, У РОКУ ОД
30 ДАНА ОД ДАНА НАСТАЛЕ ПРОМЕНЕ, ОСИМ ПОДАТАКА О КОЈИМА СЕ
ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ
УРЕЂУЈЕ ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК.
НА ЗАХТЕВ ЛИЦА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, КАО И УКОЛИКО
СЕ УТВРДИ ДА ОВА ЛИЦА ВИШЕ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ПРЕДВИЂЕНЕ
ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ЊЕГА, МИНИСТАР
ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА.
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РЕШЕЊЕ МИНИСТРА ИЗ СТ. 7, 8. И 10. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ
КОНАЧНО У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ
УПРАВНИ СПОР.
ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ
ЧЛАНА ПО ЗАВРШЕНОМ ПЕРИОДИЧНОМ ПРЕГЛЕДУ ИЗДАЈЕ ПОТВРДУ О
ФУНКЦИОНАЛНОСТИ УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ, ОБЕЛЕЖАВА УРЕЂАЈ ЗА
ПРИМЕНУ ОЗНАКОМ И ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О ПЕРИОДИЧНИМ
ПРЕГЛЕДИМА.
ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ
ЧЛАНА ДУЖНО ЈЕ ДА ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ МИНИСТАРСТВУ ДОСТАВЉА
ПОДАТКЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПЕРИОДИЧНИМ ПРЕГЛЕДИМА.
МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА, НАЧИН ПОЛАГАЊА
СТРУЧНОГ ИСПИТА, САСТАВ И НАЧИН РАДА ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ,
САДРЖИНУ СТРУЧНОГ ИСПИТА, ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА О ПОЛАГАЊУ
СТРУЧНИХ ИСПИТА И ОБРАЗАЦ УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ
ИСПИТУ.
МИНИСТАР
БЛИЖЕ
ПРОПИСУЈЕ
НАЧИН
ОБАВЉАЊА
ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ И ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД
У КОМЕ СЕ ОБАВЉА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ,
НАЧИН ЕВИДЕНТИРАЊА ИЗВРШЕНОГ ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА УРЕЂАЈА
ЗА ПРИМЕНУ, ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ФУНКЦИОНАЛНОСТИ УРЕЂАЈА ЗА
ПРИМЕНУ, НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА И ОБРАЗАЦ ОЗНАКЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ, КАО И УРЕЂАЈЕ ЗА ПРИМЕНУ КОЈИ СУ У
УПОТРЕБИ, ЗА КОЈЕ СЕ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД НЕ ОБАВЉА.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ
ПРОСТОРИЈА, ОДГОВАРАЈУЋЕ ОПРЕМЕ И СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ
ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
УРЕЂАЈА.
ОБРАЗАЦ ОЗНАКЕ КОЈОМ СЕ УРЕЂАЈИ ВИДНО ОБЕЛЕЖАВАЈУ
ИЗРАЂУЈЕ И ШТАМПА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ – ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ
НОВЧАНИЦА И КОВАНОГ НОВЦА.
Члан 70.
Правно лице и предузетник плаћа накнаду за:
1) регистрацију, односно процену средстава за заштиту биља, активне
супстанце, односно основне супстанце;
2) преглед, узорковање и лабораторијско испитивање узорака средстава
за заштиту биља које се врши на њихов захтев;
3) преглед, узорковање и лабораторијско испитивање остатака
средстава за заштиту биља у храни, храни за животиње и животној средини
који се врше на њихов захтев;
4) преглед за издавање решења о одобрењу испитивања
нерегистрованих средстава за заштиту биља, активних супстанци, односно
основних супстанци које нису уписане у Листу одобрених супстанци у
истраживачке или развојне сврхе;
5) преглед пошиљки приликом увоза;
6) преглед ради провере испуњености услова за обављање промета;
7) преглед ради провере испуњености услова за издавање решења за
одобрење промета нарочито опасних средстава за заштиту биља;
8) испитивање средстава за заштиту биља којима је истекао рок
употребе ради њихове примене;
9) преглед ради провере испуњености услова за издавање решења о
одобрењу примене нарочито опасних средстава за заштиту биља;
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10) контролно тестирање, издавање потврде о функционалности и
обележавање уређаја за примену;
11) преглед ради утврђивања услова за пружање услуга у области
средстава за заштиту биља.
Физичко лице плаћа накнаду за:
1) преглед, узорковање и лабораторијско испитивање узорака средстава
за заштиту биља које се врши на његов захтев;
2) преглед, узорковање и лабораторијско испитивање остатака
средстава за заштиту биља у храни, храни за животиње и животној средини
које се врши на његов захтев;
3) испитивање средстава за заштиту биља којима је истекао рок
употребе ради њихове примене;
4) издавање дозволе за пружање услуга у области средстава за заштиту
биља;
5) обуку и проверу знања и издавање сертификата.
Средства остварена од накнада из става 1. овог члана приход су буџета
Републике Србије и користе се за спровођење мера у области средстава за
заштиту биља.
Висину накнада из става 1. овог члана утврђује Влада.
ЧЛАН 70.
ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК ПЛАЋА ТАКСУ ЗА:
1) ПРЕГЛЕД И УЗОРКОВАЊЕ У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ
ПРОИЗВОДЊЕ, УВОЗА, УНУТРАШЊЕГ ПРОМЕТА И ПРИМЕНЕ СРЕДСТАВА
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;
2) ПРЕГЛЕД, УЗОРКОВАЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ, СУПЕРАНАЛИЗУ
УЗОРАКА И ПОТВРДНО ИСПИТИВАЊЕ УЗОРАКА УЗЕТИХ У ПОСТУПКУ
КОНТРОЛЕ БИЉА, БИЉНИХ ПРОИЗВОДА, ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА,
ЗЕМЉИШТА, ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ НА
ОСТАТКЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;
3) ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА РАДИ ИЗДАВАЊА
СЕРТИФИКАТА О ПОСТУПАЊУ У СКЛАДУ СА СМЕРНИЦАМА ДОБРЕ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ПРАКСЕ;
4) ПРОЦЕНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА РАДИ
РЕГИСТРАЦИЈЕ, ПРОДУЖЕЊА ВАЖЕЊА РЕГИСТРАЦИЈЕ И УКИДАЊА,
ИЗМЕНЕ, ОДНОСНО ДОПУНЕ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ;
5) ПРИЗНАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ;
6) ПРОВЕРУ ПОДАТАКА РАДИ СПРЕЧАВАЊА ПОНАВЉАЊА
ИСПИТИВАЊА НА КИЧМЕЊАЦИМА;
7) ПРОЦЕНУ РАДИ ПРИМЕНЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
ЗА МАЛЕ УСЕВЕ И МАЊЕ ЗНАЧАЈНЕ НАМЕНЕ;
8) ПРЕИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;
9) ПРОЦЕНУ ПРЕПАРАТА, ОДНОСНО ПОМОЋНОГ СРЕДСТВА
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА РАДИ ИЗДАВАЊА ПРИВРЕМЕНЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ;
10) ПРОЦЕНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА РАДИ
ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА О ДОЗВОЛИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ;
11) ПРОЦЕНУ ПОДАТАКА РАДИ ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА О
ОДОБРЕЊУ
ОГРАНИЧЕНЕ
И
КОНТРОЛИСАНЕ
ПРИМЕНЕ
НЕРЕГИСТРОВАНОГ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ИЛИ РЕГИСТРОВАНОГ
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА ПРИМЕНЕ КОЈЕ НИСУ НАВЕДЕНЕ У
РЕШЕЊУ О РЕГИСТРАЦИЈИ;
12) ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УПИС У РЕГИСТРЕ
КОЈИ СЕ ВОДЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ;
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13) ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ
РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ПРОМЕТА НАРОЧИТО ОПАСНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА;
14) ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ
РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ПРИМЕНЕ НАРОЧИТО ОПАСНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА;
15) ПРЕГЛЕД И УЗОРКОВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
КОЈИМА ЈЕ ИСТЕКАО РОК УПОТРЕБЕ РАДИ ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА О
ОДОБРЕЊУ ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ;
16) ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ;
17) ПРОЦЕНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ПОСТУПКУ
ПРЕИСПИТИВАЊА РЕГИСТРАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА.
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ПЛАЋА ТАКСУ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1), 2) И 15)
ОВОГ ЧЛАНА, КАО И ТАКСУ ЗА:
1) ОБУКУ И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КОЈИ СЕ
СПРОВОДЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ;
2) ОБУКУ И ПРОВЕРУ ЗНАЊА РАДИ ИЗДАВАЊА СЕРТИФИКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНОГ КОРИСНИКА.
СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ТАКСИ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА
ПРИХОД СУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Инспекцијски надзор
Члан 72.
Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа
донетих на основу њега врши Министарство преко фитосанитарних инспектора.
Послове фитосанитарног инспектора у области средстава за заштиту
биља може да обавља дипломирани инжењер заштите биља, односно
дипломирани инжењер мастер, са најмање три године радног искуства и
положеним државним стручним испитом.
ПОСЛОВЕ ФИТОСАНИТАРНОГ ИНСПЕКТОРА У ОБЛАСТИ
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА МОЖЕ ДА ОБАВЉА ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ СТЕКЛО
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ ИЗ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКЕ НАУКЕ –
ОДСЕК ЗАШТИТА БИЉА ИЛИ ОДСЕК РАТАРСКИ ИЛИ ОДСЕК ВОЋАРСКОВИНОГРАДАРСКИ ИЛИ ОДСЕК ОПШТИ ИЛИ АГРОЕКОНОМСКИ ОДСЕК НА
ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ОБИМУ ОД НАЈМАЊЕ 240 ЕСПБ
БОДОВА, МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, МАСТЕР СТРУКОВНИМ
СТУДИЈАМА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, ОДНОСНО
НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ,
КАО И КОЈЕ ИМА РАДНО ИСКУСТВО У СТРУЦИ ОД НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ
И ПОЛОЖЕН ДРЖАВНИ СТРУЧНИ ИСПИТ.
НАДЗОР НАД РАДОМ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА
ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ ВРШИ
МИНИСТАРСТВО, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ДРЖАВНА
УПРАВА.
Права и дужности фитосанитарног инспектора
Члан 74.
У вршењу послова инспекцијског надзора, фитосанитарни инспектор има
право и дужност да:
1) проверава да ли су средства за заштиту биља која су стављена у
промет на територији Републике Србије регистрована у складу са овим
законом, односно да ли је активна супстанца, односно основна супстанца
уписана у Листу одобрених супстанци у складу са овим законом;
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2) проверава да ли су средства за заштиту биља која нису регистрована
у Републици Србији, односно да ли је активна супстанца, односно основна
супстанца која није уписана у Листу одобрених супстанци, а производе се и
складиште у Републици Србији, односно чији се увоз и транспорт врши преко
територије Републике Србије, намењени за стављање у промет у земљи у коју
се извозе;
3) проверава испуњавање уговорних обавеза из члана 8. овог закона;
4) проверава да ли су средства за заштиту биља стављена у промет и
да ли се примењују у складу са решењем из члана 21. став 5. овог закона;
5) проверава да ли су корисници обавештени о примени средстава за
заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене на прописан начин;
6) проверава да ли се средства за заштиту биља налазе у промету
после прописаног рока из члана 23. став 2. овог закона;
7) проверава да ли се препарат и помоћна средства за заштиту биља
који садрже нову активну супстанцу налазе у промету после прописаног рока из
члана 25. став 6. овог закона;
8) проверава да ли се са залихама средстава за заштиту биља, односно
препарата и помоћних средстава за заштиту биља поступа на прописан начин;
9) проверава да ли произвођач, увозник и дистрибутер предузима све
потребне мере за повлачење средстава за заштиту биља из промета у року који
је утврђен решењем из члана 23. став 1. и члана 25. ст. 4. и 5. овог закона;
10) проверава да ли се нерегистрована средства за заштиту биља или
активна супстанца, односно основна супстанца која није уписана у Листу
одобрених супстанци испитују у складу са решењем из члана 26. став 1. овог
закона;
11) проверава да ли се нерегистрована средства за заштиту биља
примењују у складу са решењем из члана 27. став 1. овог закона;
12) узима узорке средстава за заштиту биља, биља, биљних производа
и прописаних објеката, без накнаде, као и вода и земљишта, ради испитивања;
13) проверава да ли је произвођач без одлагања обавестио
Министарство и кориснике о могућим штетним последицама средстава за
заштиту биља, односно остатака средстава за заштиту биља, на здравље људи
и животиња, површинске и подземне воде или животну средину, као и о новим
сазнањима о могућим ограничењима плодорода;
14) проверава да ли су испуњени услови у погледу амбалаже,
декларисања и упутства за примену средстава за заштиту биља из члана 31.
овог закона;
15) проверава да ли је дистрибутер односно увозник уписан у Регистар
дистрибутера и увозника у складу са одредбом члана 32. став 2. овог закона;
16) проверава да ли дистрибутер односно увозник који је уписан у
Регистар дистрибутера и увозника испуњава услове за добијање одобрења за
промет нарочито опасних средстава за заштиту биља;
17) проверава да ли се продаја, складиштење или транспорт средстава
за заштиту биља врши у складу са одредбама члана 36. овог закона;
18) проверава да ли лице које врши складиштење средстава за заштиту
биља испуњава услове из члана 36. став 3. овог закона;
19) проверава да ли се средства за заштиту биља којима је истекао рок
употребе налазе у промету;
20) проверава да ли се оглашавање и излагање средстава за заштиту
биља врши у складу са одредбама члана 38. овог закона;
21) проверава да ли се увоз врши у складу са одредбама члана 39. овог
закона;
22) проверава да ли се увоз и транзит врше на граничним прелазима из
члана 40. овог закона;
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23) врши преглед и узорковање пошиљака у складу са одредбама чл. 41.
и 42. овог закона;
24) проверава да ли увозник, односно царински агент извршава обавезе
из члана 41. став 2. овог закона;
25) проверава да ли се средства за заштиту биља примењују у складу са
одредбама чл. 44. и 45. овог закона, као и да ли корисник извршава обавезе из
члана 46. ст. 2. и 3. овог закона;
26) проверава да ли корисник Министарству доставља податке о жетви,
односно берби биља пре истека каренце, односно да ли такво биље и биљне
производе складишти одвојено од другог биља и биљних производа или их
ставља у промет пре испитивања и утврђивања њихове безбедности;
27) проверава да ли правно лице, односно предузетник испуњава услове
за добијање одобрења за примену нарочито опасних средстава за заштиту
биља;
28) проверава да ли се средства за заштиту биља примењују у складу са
одредбама члана 47. став 3. и чл. 48. и 49. овог закона;
29) проверава испуњеност услова за коришћење и стављање у промет
уређаја за примену из члана 51. став 1. овог закона;
30) проверава да ли храна и храна за животиње садржи остатке
средстава за заштиту биља;
31) проверава да ли је пружалац услуга уписан у Регистар пружалаца
услуга у складу са одредбама члана 54. овог закона;
32) проверава рад имаоца дозволе за пружање услуга у области
средстава за заштиту биља;
33) проверава да ли се евиденција и достављање података из
евиденције обавља у складу са одредбама члана 64. овог закона;
34) проверава да ли се евиденција чува у складу са овим законом;
35) проверава да ли су уплаћене накнаде за извршене фитосанитарне
прегледе пошиљки у промету;
36) контролише извршавање мера по овом закону.
У
ВРШЕЊУ
ПОСЛОВА
ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА,
ФИТОСАНИТАРНИ ИНСПЕКТОР ИМА ПРАВО И ДУЖНОСТ ДА:
1) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈА
СУ СТАВЉЕНА У ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
РЕГИСТРОВАНА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ОДНОСНО ДА ЛИ ЈЕ
АКТИВНА СУПСТАНЦА, ОДНОСНО ОСНОВНА СУПСТАНЦА УПИСАНА У
ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ СУПСТАНЦИ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ;
2) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈА
НИСУ РЕГИСТРОВАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ОДНОСНО ДА ЛИ ЈЕ
АКТИВНА СУПСТАНЦА, ОДНОСНО ОСНОВНА СУПСТАНЦА КОЈА НИЈЕ
УПИСАНА У ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ СУПСТАНЦИ, А ПРОИЗВОДЕ СЕ И
СКЛАДИШТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ОДНОСНО ЧИЈИ СЕ УВОЗ И
ТРАНСПОРТ ВРШИ ПРЕКО ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, НАМЕЊЕНИ
ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ У ЗЕМЉИ У КОЈУ СЕ ИЗВОЗЕ;
3) ПРОВЕРАВА ИСПУЊАВАЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ИЗ
ЧЛАНА 8. ОВОГ ЗАКОНА;
4) ПРОВЕРАВА
ДА
ЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ, ОДНОСНО
ПРЕДУЗЕТНИК ИСПУЊАВА УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКТА, ОПРЕМЕ,
ОПЕРАТИВНИХ ПРОЦЕДУРА КОЈЕ СПРОВОДИ, СМЕРНИЦА ДОБРЕ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ПРАКСЕ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ И БРОЈА, СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ И СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ КАДРОВА, РАДИ ИЗДАВАЊА
СЕРТИФИКАТА О ПОСТУПАЊУ У СКЛАДУ СА СМЕРНИЦАМА ДОБРЕ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ПРАКСЕ (ЧЛАН 9. СТАВ 2);
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5) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
СТАВЉЕНА У ПРОМЕТ И ДА ЛИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У СКЛАДУ СА РЕШЕЊЕМ
ИЗ ЧЛАНА 21. СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА;
6) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СУ КОРИСНИЦИ ОБАВЕШТЕНИ О
ПРИМЕНИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА МАЛЕ УСЕВЕ И МАЊЕ
ЗНАЧАЈНЕ НАМЕНЕ НА ПРОПИСАН НАЧИН;
7) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
НАЛАЗЕ У ПРОМЕТУ ПОСЛЕ ПРОПИСАНОГ РОКА ИЗ ЧЛАНА 23. СТАВ 2.
ОВОГ ЗАКОНА;
8) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СЕ ПРЕПАРАТ И ПОМОЋНА СРЕДСТВА
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈИ САДРЖЕ НОВУ АКТИВНУ СУПСТАНЦУ НАЛАЗЕ У
ПРОМЕТУ ПОСЛЕ ПРОПИСАНОГ РОКА ИЗ ЧЛАНА 25. СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА;
9) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ ПРОИЗВОЂАЧ, УВОЗНИК И
ДИСТРИБУТЕР ПРЕДУЗИМА СВЕ ПОТРЕБНЕ МЕРЕ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ИЗ ПРОМЕТА У РОКУ КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН
РЕШЕЊЕМ ИЗ ЧЛАНА 23. СТАВ 1. И ЧЛАНА 25. СТ. 4. И 5. ОВОГ ЗАКОНА;
10) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ ЈЕ ПРОИЗВОЂАЧ ИЗМЕНИО
ДЕКЛАРАЦИЈУ И УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У
СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 23А СТАВ 7. И ЧЛАНОМ 24. СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА;
11) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ ИЛИ ТЕСТОВИ
КОЈИ УКЉУЧУЈУ ИСПУШТАЊЕ У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НЕРЕГИСТРОВАНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, ОДНОСНО РЕГИСТРОВАНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА ПРИМЕНЕ КОЈЕ НИСУ НАВЕДЕНЕ У РЕШЕЊУ О
РЕГИСТРАЦИЈИ, ОБАВЉАЈУ НА ОСНОВУ РЕШЕЊА, ОДНОСНО У СКЛАДУ
СА РЕШЕЊЕМ О ДОЗВОЛИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ;
12) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СЕ НЕРЕГИСТРОВАНА СРЕДСТВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА ИЛИ РЕГИСТРОВАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА
ПРИМЕНЕ КОЈЕ НИСУ НАВЕДЕНЕ У РЕШЕЊУ О РЕГИСТРАЦИЈИ
ПРИМЕЊУЈУ У СКЛАДУ СА РЕШЕЊЕМ ИЗ ЧЛАНА 27. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА;
13) УЗИМА УЗОРКЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, БИЉА,
БИЉНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА, БЕЗ НАКНАДЕ, КАО И
ВОДЕ, ЗЕМЉИШТА, ПЧЕЛА, ВОДЕНИХ ОРГАНИЗАМА И ДРУГИХ
НЕЦИЉАНИХ ОРГАНИЗАМА, РАДИ ИСПИТИВАЊА;
14) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ ЈЕ ПРОИЗВОЂАЧ БЕЗ ОДЛАГАЊА
ОБАВЕСТИО МИНИСТАРСТВО И КОРИСНИКЕ О МОГУЋИМ ШТЕТНИМ
ПОСЛЕДИЦАМА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, ОДНОСНО ОСТАТАКА
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА,
ПОВРШИНСКЕ И ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ ИЛИ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, КАО И О
НОВИМ САЗНАЊИМА О МОГУЋИМ ОГРАНИЧЕЊИМА ПЛОДОРОДА;
15) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ
АМБАЛАЖЕ, ДЕКЛАРИСАЊА И УПУТСТВА ЗА ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА ИЗ ЧЛАНА 31. ОВОГ ЗАКОНА;
16) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ ДИСТРИБУТЕР ОДНОСНО УВОЗНИК
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА
ИЗ ЧЛАНА 32. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, КАО И ДА ЛИ ЈЕ У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНЕ
ПОДАТАКА УПИСАНИХ У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА О ТОМЕ У
ПРОПИСАНОМ РОКУ ОБАВЕСТИО МИНИСТАРСТВО;
17) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ ЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ОБАВЉА ПРОМЕТ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА УПИСАНО У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И
УВОЗНИКА;
18) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СЕ ПРОДАЈА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА ВРШИ У ОБЈЕКТИМА И НА ПРОДАЈНИМ МЕСТИМА КОЈА СУ УПИСАНА
У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 33. СТАВ
5. ОВОГ ЗАКОНА;
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19) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ ДИСТРИБУТЕР ОДНОСНО УВОЗНИК
КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА ИСПУЊАВА
УСЛОВЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРОМЕТ НАРОЧИТО ОПАСНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;
20) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СЕ ПРОДАЈА, СКЛАДИШТЕЊЕ ИЛИ
ТРАНСПОРТ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ВРШИ У СКЛАДУ СА
ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 36. ОВОГ ЗАКОНА;
21) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ СКЛАДИШТЕЊЕ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 36. СТАВ 3.
ОВОГ ЗАКОНА;
22) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
КОЈИМА ЈЕ ИСТЕКАО РОК УПОТРЕБЕ НАЛАЗЕ У ПРОМЕТУ;
23) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
КОЈИМА ЈЕ ИСТЕКАО РОК УПОТРЕБЕ ПРИМЕЊУЈУ У СКЛАДУ СА
ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 37. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА;
24) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СЕ ОГЛАШАВАЊЕ И ИЗЛАГАЊЕ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ВРШИ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛАНА
38. ОВОГ ЗАКОНА;
25) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СЕ УВОЗ ВРШИ У СКЛАДУ СА
ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 39. ОВОГ ЗАКОНА;
26) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СЕ УВОЗ И ТРАНЗИТ ВРШЕ НА
ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА ИЗ ЧЛАНА 40. ОВОГ ЗАКОНА;
27) ВРШИ ПРЕГЛЕД И УЗОРКОВАЊЕ ПОШИЉАКА У СКЛАДУ СА
ОДРЕДБАМА ЧЛ. 41. И 42. ОВОГ ЗАКОНА;
28) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ УВОЗНИК, ОДНОСНО ЦАРИНСКИ АГЕНТ
ИЗВРШАВА ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛАНА 41. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА;
29) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
ПРИМЕЊУЈУ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛ. 44. И 45. ОВОГ ЗАКОНА, КАО И
ДА ЛИ КОРИСНИК ИЗВРШАВА ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛАНА 46. ОВОГ ЗАКОНА;
30) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ, ОДНОСНО
ПРЕДУЗЕТНИК ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА
ПРИМЕНУ НАРОЧИТО ОПАСНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;
31) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
ПРИМЕЊУЈУ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 47. СТАВ 3. И ЧЛ. 48. И 49.
ОВОГ ЗАКОНА;
32) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СУ УРЕЂАЈИ ЗА ПРИМЕНУ КОЈИ СЕ
КОРИСТЕ ПОДВРГНУТИ ПЕРИОДИЧНОМ ПРЕГЛЕДУ У СКЛАДУ СА
ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 51. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА;
33) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ ЈЕ МИНИСТАРСТВО У СЛУЧАЈУ
ПРОМЕНЕ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА О
ТОМЕ ОБАВЕШТЕНО У ПРОПИСАНОМ РОКУ;
34) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ
САДРЖИ ОСТАТКЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;
35) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ ЈЕ ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА УПИСАН У
РЕГИСТАР ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 54. ОВОГ
ЗАКОНА;
36) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ДОСТАВЉАЊЕ
ПОДАТАКА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБАВЉА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 64.
ОВОГ ЗАКОНА;
37) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЧУВА У СКЛАДУ СА
ОВИМ ЗАКОНОМ;
38) ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СУ УПЛАЋЕНЕ ТАКСЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ
ФИТОСАНИТАРНЕ ПРЕГЛЕДЕ;
39) КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШАВАЊЕ МЕРА ПО ОВОМ ЗАКОНУ.
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Мере које налаже фитосанитарни инспектор
Члан 75.
У вршењу послова из члана 74. овог закона фитосанитарни инспектор
може да:
1) забрани производњу, стављање у промет и примену нерегистрованих
средстава за заштиту биља, промет и примену средстава за заштиту биља чији
промет и примена су забрањени или ограничени решењем из члана 23. став 1.
овог закона и средстава за заштиту биља којима је истекао рок употребе;
2) забрани производњу, стављање у промет и примену средстава за
заштиту биља која нису декларисана и обележена и која се не примењују у
складу са условима из решења о регистрацији;
3) забрани примену средстава за заштиту биља која су штетна за пчеле,
ако се средства за заштиту биља не примењују у складу са чланом 49. овог
закона;
4) нареди одговарајуће мере, ако се званичним испитивањима утврди да
су остаци средстава за заштиту биља у биљу или на биљу, биљним
производима и прописаним објектима изнад прописаних максимално
дозвољених количина остатака;
5) забрани испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља или
активне супстанце, односно основне супстанце која није уписана у Листу
одобрених супстанци, ако нису испуњени услови за издавање одобрења за
њихово испитивање у истраживачке или развојне сврхе или други услови
прописани овим законом и прописима донетим на основу њега;
6) предложи Министарству укидање решења о регистрацији;
7) привремено забрани стављање у промет и примену средстава за
заштиту биља, односно њихових серија за које се посумња да не испуњавају
услове наведене у решењу о регистрацији, док се не заврше испитивања;
8) забрани стављање у промет и примену средстава за заштиту биља
која не испуњавају услове наведене у решењу о регистрацији;
9) привремено одузме средства за заштиту биља која се производе,
стављају у промет, односно примењују супротно одредбама овог закона и
прописа донетих на основу њега;
10) нареди безбедно одлагање, односно уништавање средстава за
заштиту биља која не испуњавају услове за регистрацију или којима је истекао
рок употребе;
11) привремено забрани стављање у промет, односно коришћење
уређаја за примену и нареди њихово контролно тестирање;
12) нареди Правном лицу које обавља послове од јавног интереса и
пружаоцима услуга да у одређеном року ускладе обављање делатности
односно отклоне недостатке у погледу прописаних услова;
13) забрани рад субјектима у области средстава за заштиту биља до
испуњења услова предвиђених овим законом;
14) забрани рад Правном лицу које обавља послове од јавног интереса
на период од три месеца, уколико испитивања не врши у складу са условима,
стандардима и методама прописаним овим законом и прописима донетим на
основу њега;
15) забрани рад лицима која онемогућавају вршење инспекцијске
контроле или не доставе потребне податке, документацију са којом располажу
или на други начин спрече инспекцијску контролу, на период од три месеца;
16) забрани увоз, нареди враћање пошиљке или привремено одузме
пошиљку, уколико нису испуњени услови прописани овим законом и прописима
донетим на основу њега;
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17) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, пријаву за
привредни преступ и кривичну пријаву због повреде одредаба овог закона и
прописа донетих на основу њега.
Мере из става 1. овог члана фитосанитарни инспектор утврђује
решењем.
Фитосанитарни инспектор може решењем из става 2. овог члана којим се
забрањује производња, примена и стављање у промет средстава за заштиту
биља одредити да се та средства чувају код лица код којих су затечена.
Решењем из става 2. овог члана одређују се и услови за чување
средстава за заштиту биља.
ЧЛАН 75.
У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 74. ОВОГ ЗАКОНА
ФИТОСАНИТАРНИ ИНСПЕКТОР МОЖЕ ДА:
1)
НАРЕДИ
ЛИЦИМА
КОЈА
ОБАВЉАЈУ
ПОСЛОВЕ
ИСПИТИВАЊА ЕФИКАСНОСТИ ДА У ОДРЕЂЕНОМ РОКУ УСКЛАДЕ
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДНОСНО ОТКЛОНЕ НЕДОСТАТКЕ У ПОГЛЕДУ
ПРОПИСАНИХ УСЛОВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 9. ОВОГ ЗАКОНА;
2) ЗАБРАНИ ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА
МАЛЕ УСЕВЕ И МАЊЕ ЗНАЧАЈНЕ НАМЕНЕ КОЈА СЕ ОБАВЉА БЕЗ
ОДОБРЕЊА МИНИСТРА ИЗ ЧЛАНА 21. СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА;
3) НАРЕДИ ЛИЦУ КОМЕ ЈЕ РЕШЕЊЕМ МИНИСТРА ОДОБРЕНА
ПРИМЕНА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА МАЛЕ УСЕВЕ И МАЊЕ
ЗНАЧАЈНЕ НАМЕНЕ ДА КОРИСНИКЕ НА ДОДАТНОМ УПУТСТВУ ЗА
ПРИМЕНУ ОБАВЕСТИ О ПРИМЕНИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА
МАЛЕ УСЕВЕ И МАЊЕ ЗНАЧАЈНЕ НАМЕНЕ, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 21. СТАВ
7. ОВОГ ЗАКОНА;
4)
НАРЕДИ
ПРЕДУЗИМАЊЕ
ПОТРЕБНИХ
МЕРА
ЗА
ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ ПРОМЕТА ЗАЛИХА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА,
ПРЕПАРАТА, ОДНОСНО ПОМОЋНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
(ЧЛАН 23. СТАВ 3. И ЧЛАН 25. СТАВ 7);
5) НАРЕДИ ПРОИЗВОЂАЧУ ДА ИЗМЕНИ ДЕКЛАРАЦИЈУ И
УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ, УКОЛИКО УТВРДИ ДА ПОСЛЕ ИЗМЕНЕ, ОДНОСНО
ДОПУНЕ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ НИЈЕ ИЗВРШИО ИЗМЕНУ
ДЕКЛАРАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПРИМЕНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У
СКЛАДУ ЧЛАНОМ 23А СТАВ 7. И ЧЛАНОМ 24. СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА;
6) ЗАБРАНИ ПРИМЕНУ НЕРЕГИСТРОВАНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА, УКОЛИКО УТВРДИ ДА СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ У СКЛАДУ СА
РЕШЕЊЕМ ИЗ ЧЛАНА 27. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА;
7) НАРЕДИ ПРОИЗВОЂАЧУ ДА ОТКЛОНИ НЕДОСТАТКЕ,
УКОЛИКО УТВРДИ ДА АМБАЛАЖА, ДЕКЛАРАЦИЈА И УПУТСТВО ЗА
ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ИЗ
ЧЛАНА 31. ОВОГ ЗАКОНА;
8) НАРЕДИ ДИСТРИБУТЕРУ И УВОЗНИКУ ДА СВАКУ ПРОМЕНУ
ПОДАТАКА КОЈИ СУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА
ПРИЈАВИ МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО ДА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА ПРИЈАВИ У
РОКУ ПРОПИСАНОМ ЧЛАНОМ 33. СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА;
9) ЗАБРАНИ ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У
ОБЈЕКТИМА И ПРОДАЈНИМ МЕСТИМА КОЈА НИСУ УПИСАНА У РЕГИСТАР
ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 33. СТАВ 5. ОВОГ
ЗАКОНА;
10) ЗАБРАНИ ПРОМЕТ НАРОЧИТО ОПАСНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА, УКОЛИКО УТВРДИ ДА СЕ ПРОМЕТ ОБАВЉА БЕЗ
ОДОБРЕЊА ИЗ ЧЛАНА 35. ОВОГ ЗАКОНА;
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11) НАРЕДИ ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ ПРОМЕТА СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА, УКОЛИКО ЈЕ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ИСТЕКАО
РОК УПОТРЕБЕ, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 37. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА;
12) ЗАБРАНИ ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
КОЈИМА ЈЕ ИСТЕКАО РОК УПОТРЕБЕ, УКОЛИКО УТВРДИ ДА СЕ НЕ
ПРИМЕЊУЈУ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 37. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА;
13) ЗАБРАНИ ОГЛАШАВАЊЕ И ИЗЛАГАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА, УКОЛИКО УТВРДИ ДА СЕ ОГЛАШАВАЊЕ И ИЗЛАГАЊЕ НЕ
ВРШИ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 38. ОВОГ ЗАКОНА;
14) ЗАБРАНИ ПРИМЕНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, АКО
СЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НЕ ПРИМЕЊУЈУ У СКЛАДУ СА
ОДРЕДБАМА ЧЛ. 44 – 49. ОВОГ ЗАКОНА;
15) ЗАБРАНИ СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ И ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈА НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ НАВЕДЕНЕ У РЕШЕЊУ
О РЕГИСТРАЦИЈИ;
16) НАРЕДИ ДА СЕ БИЉЕ, ОДНОСНО БИЉНИ ПРОИЗВОДИ
ЧИЈА СЕ БЕРБА, ОДНОСНО ЖЕТВА ОБАВИ ПРЕ ИСТЕКА КАРЕНЦЕ,
СКЛАДИШТИ ОДВОЈЕНО ОД ДРУГОГ БИЉА, ОДНОСНО БИЉНИХ
ПРОИЗВОДА, ОДНОСНО ДА СЕ ТАКВО БИЉЕ, ОДНОСНО БИЉНИ
ПРОИЗВОДИ КОЈИ СУ СТАВЉЕНИ У ПРОМЕТ КАО ХРАНА ИЛИ ХРАНА ЗА
ЖИВОТИЊЕ ПРЕ НЕГО ШТО ЈЕ ИСПИТИВАЊЕМ УТВРЂЕНО ДА ЈЕ НИВО
ОСТАТАКА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ КОЛИЧИНЕ ОСТАТАКА
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ХРАНИ И ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ,
ПОВУКУ ИЗ ПРОМЕТА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 46. СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА;
17) НАРЕДИ ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЖЕТВИ, ОДНОСНО
БЕРБИ КОЈА СЕ ОБАВЉА ПРЕ ИСТЕКА КАРЕНЦЕ, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 46.
СТАВ 7. ОВОГ ЗАКОНА;
18) ЗАБРАНИ ПРИМЕНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
НАМЕЊЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОМ КОРИСНИКУ ЛИЦУ КОЈЕ НЕ ИСПУЊАВА
УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 46. СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА;
19) ПРИВРЕМЕНО ЗАБРАНИ КОРИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА ЗА
ПРИМЕНУ И НАРЕДИ ЊИХОВ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД, У СКЛАДУ СА
ЧЛАНОМ 51. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА;
20) НАРЕДИ ЛИЦИМА КОЈА ОБАВЉАЈУ ПЕРИОДИЧНИ
ПРЕГЛЕД И ПРУЖАОЦИМА УСЛУГА ДА У ОДРЕЂЕНОМ РОКУ УСКЛАДЕ
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДНОСНО ОТКЛОНЕ НЕДОСТАТКЕ У ПОГЛЕДУ
ПРОПИСАНИХ УСЛОВА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51. СТАВ 3. И ЧЛАНОМ 53.
СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА;
21) НАРЕДИ ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕРЕ АКО СЕ ЗВАНИЧНИМ
ИСПИТИВАЊИМА УТВРДИ ДА СУ ОСТАЦИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
У БИЉУ ИЛИ НА БИЉУ, БИЉНИМ ПРОИЗВОДИМА И ПРОПИСАНИМ
ОБЈЕКТИМА
ИЗНАД
ПРОПИСАНИХ
МАКСИМАЛНО
ДОЗВОЉЕНИХ
КОЛИЧИНА ОСТАТАКА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 52. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА;
22) ПРИВРЕМЕНО ЗАБРАНИ СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ И
ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, ОДНОСНО ЊИХОВИХ СЕРИЈА
ЗА КОЈЕ СЕ ПОСУМЊА ДА НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ НАВЕДЕНЕ У
РЕШЕЊУ О РЕГИСТРАЦИЈИ, ДОК СЕ НЕ ЗАВРШЕ ИСПИТИВАЊА;
23) НАРЕДИ БЕЗБЕДНО ОДЛАГАЊЕ, ОДНОСНО УНИШТАВАЊЕ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈА НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА
РЕГИСТРАЦИЈУ ИЛИ КОЈИМА ЈЕ ИСТЕКАО РОК УПОТРЕБЕ;
24) ЗАБРАНИ РАД СУБЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА ДО ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ОВИМ ЗАКОНОМ;
25) ЗАБРАНИ РАД ЛИЦИМА КОЈА ОНЕМОГУЋАВАЈУ ВРШЕЊЕ
ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ ИЛИ НЕ ДОСТАВЕ ПОТРЕБНЕ ПОДАТКЕ,
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ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ РАСПОЛАЖУ ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН СПРЕЧЕ
ИНСПЕКЦИЈСКУ КОНТРОЛУ, НА ПЕРИОД ОД ТРИ МЕСЕЦА;
26) ЗАБРАНИ УВОЗ И НАРЕДИ ВРАЋАЊЕ ПОШИЉКЕ,
УКОЛИКО НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ОВИМ ЗАКОНОМ И
ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ЊЕГА;
27) ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ
ПОСТУПКА, ПРИЈАВУ ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП И КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ
ЗБОГ ПОВРЕДЕ ОДРЕДАБА ОВОГ ЗАКОНА И ПРОПИСА ДОНЕТИХ НА
ОСНОВУ ЊЕГА;
28) НАРЕДИ ДРУГЕ МЕРЕ И ПРЕДУЗМЕ ДРУГЕ РАДЊЕ У
СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
МЕРЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ФИТОСАНИТАРНИ
ИНСПЕКТОР УТВРЂУЈЕ РЕШЕЊЕМ.
ФИТОСАНИТАРНИ ИНСПЕКТОР МОЖЕ РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 2.
ОВОГ ЧЛАНА КОЈИМ СЕ ЗАБРАЊУЈЕ ПРОИЗВОДЊА, ПРИМЕНА И
СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОДРЕДИТИ ДА СЕ
ТА СРЕДСТВА ЧУВАЈУ КОД ЛИЦА КОД КОЈИХ СУ ЗАТЕЧЕНА.
РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ОДРЕЂУЈУ СЕ И
УСЛОВИ ЗА ЧУВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА.
Кривично дело
Члан 78.
Ко произведе, стави у промет или примени нерегистровано средство за
заштиту биља или активну супстанцу, односно основну супстанцу која је
уписана у Листу забрањених НИЈЕ УПИСАНА У ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ
супстанци, односно произведе, стави у промет или примени средство за
заштиту биља за које постоји забрана производње, стављања у промет или
примене и тиме проузрокује штетне последице по здравље људи или животну
средину, казниће се затвором до једне године.
Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила знатна штета,
учинилац ће се казнити затвором до три године.
Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се
казнити новчаном казном или затвором до једне године.
Привредни преступ
Члан 79.
Новчаном казном од 700.000 до 3.000.000 динара казниће се за
привредни преступ правно лице, ако:
1) врши послове од јавног интереса, а не поседује уговор или ако их
врши супротно уговору (чл. 7. и 8);
2) искористи податке супротно од прописаних услова из члана 18. овог
закона;
3) стављање у промет и примену средстава за заштиту биља не обавља
у складу са решењем о регистрацији (члан 20);
4) врши испитивање нерегистрованог средства за заштиту биља или
активне супстанце, односно основне супстанце која није уписана у Листу
одобрених супстанци без решења о одобрењу испитивања у истраживачке или
развојне сврхе, односно супротно том решењу (члан 26);
5) у случајевима предвиђеним чланом 27. овог закона примени средство
за заштиту биља које није регистровано без решења о одобрењу примене
нерегистрованих средстава за заштиту биља;
6) ставља у промет средство за заштиту биља којем је истекао рок
употребе супротно члану 37. ст. 1. и 3. овог закона;
7) примењује средство за заштиту биља којем је истекао рок употребе
супротно члану 37. став 2. овог закона;
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8) примењује средство за заштиту биља супротно члану 44. овог закона,
односно противно забрани примене средстава за заштиту биља из члана 45.
овог закона;
9) примењује средство за заштиту биља а не испуњава услове за
примену средстава из члана 46. став 1. овог закона, односно приликом примене
средства за заштиту биља не предузме све потребне активности и мере из
члана 46. ст. 2. и 3. овог закона;
10) Министарству не достави податке о жетви, односно берби коју
обавља пре истека каренце у складу са чланом 46. став 4. овог закона, односно
ако после жетве, односно бербе складишти биље, односно биљне производе
третиране пре истека каренце, заједно са другим биљем, односно биљним
производима или их стави у промет пре испитивања и утврђивања њихове
безбедности супротно члану 46. став 5. овог закона;
11) примењује средство за заштиту биља, а не поседује решење о
одобравању примене нарочито опасних средстава за заштиту биља (члан 47.
став 1);
12) примењује средство за заштиту биља супротно одредбама члана 48.
ст. 1. и 2. овог закона;
13) примењује средство за заштиту биља отровно за пчеле супротно
одредби члана 49. став 1. овог закона;
14) примењује средства за заштиту биља која су класификована и
обележена ознаком за ризик за водену средину и водене организме супротно
одредби члана 49. став 3. овог закона;
15) храна и храна за животиње коју ставља у промет садржи остатке
средстава за заштиту биља изнад максимално дозвољених количина (члан 52.
став 1);
16) пружа услуге, а није уписан у Регистар пружалаца услуга (члан 53);
17) не поступи по решењу фитосанитарног инспектора, у складу са овим
законом (члан 75).
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 700.000 ДО 3.000.000 ДИНАРА
КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП ПРАВНО ЛИЦЕ, АКО:
1) ОБАВЉА ПОСЛОВЕ РЕФЕРЕНТНЕ, ОДНОСНО СЛУЖБЕНЕ
ЛАБОРАТОРИЈЕ СУПРОТНО УГОВОРУ ИЗ ЧЛАНА 8. СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА;
2) ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПРОЦЕНЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА, СУПРОТНО УГОВОРУ ИЗ ЧЛАНА 14А СТАВ 7. ОВОГ ЗАКОНА;
3) ИСКОРИСТИ ПОДАТКЕ СУПРОТНО ОД ПРОПИСАНИХ
УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 18. И 19. ОВОГ ЗАКОНА;
4) СТАВЉА У ПРОМЕТ И ПРИМЕЊУЈЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА КОЈЕ НИЈЕ РЕГИСТРОВАНО У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ,
ОДНОСНО СТАВЉА У ПРОМЕТ И ПРИМЕЊУЈЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА СУПРОТНО РЕШЕЊУ О РЕГИСТРАЦИЈИ (ЧЛ. 16, 20. И 21);
5) СТАВЉА У ПРОМЕТ И ПРИМЕЊУЈЕ ПРЕПАРАТ, ОДНОСНО
ПОМОЋНО СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ, КОЈЕ НИЈЕ РЕГИСТРОВАНО У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 25. ОВОГ
ЗАКОНА;
6) ВРШИ ИСПИТИВАЊЕ НЕРЕГИСТРОВАНОГ СРЕДСТВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА БЕЗ РЕШЕЊА О ДОЗВОЛИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ,
ОДНОСНО СУПРОТНО ТОМ РЕШЕЊУ (ЧЛАН 26);
7) У СЛУЧАЈЕВИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЧЛАНОМ 27. ОВОГ
ЗАКОНА ПРИМЕНИ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈЕ НИЈЕ
РЕГИСТРОВАНО
БЕЗ
РЕШЕЊА
О
ОДОБРЕЊУ
ПРИМЕНЕ
НЕРЕГИСТРОВАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА;
8) СТАВЉА У ПРОМЕТ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈЕМ
ЈЕ ИСТЕКАО РОК УПОТРЕБЕ СУПРОТНО ЧЛАНУ 37. СТ. 1. И 3. ОВОГ
ЗАКОНА;
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9) ПРИМЕЊУЈЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈЕМ ЈЕ
ИСТЕКАО РОК УПОТРЕБЕ СУПРОТНО ЧЛАНУ 37. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА;
10) ПРИМЕЊУЈЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА СУПРОТНО
ЧЛАНУ 44. ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО ПРОТИВНО ЗАБРАНИ ПРИМЕНЕ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ИЗ ЧЛАНА 45. ОВОГ ЗАКОНА;
11) ПРИМЕЊУЈЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА А НЕ
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА ИЗ ЧЛАНА 46. СТАВ 1. ОВОГ
ЗАКОНА, ОДНОСНО ПРИЛИКОМ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
НЕ ПРЕДУЗМЕ СВЕ ПОТРЕБНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ ИЗ ЧЛАНА 46. СТ. 2. И
5. ОВОГ ЗАКОНА;
12) БИЉЕ, ОДНОСНО БИЉНЕ ПРОИЗВОДЕ, ЧИЈУ БЕРБУ
ОДНОСНО ЖЕТВУ ОБАВИ ПРЕ ИСТЕКА КАРЕНЦЕ НЕ СКЛАДИШТИ
ОДВОЈЕНО ОД ДРУГОГ БИЉА, ОДНОСНО БИЉНИХ ПРОИЗВОДА, ОДНОСНО
СТАВИ У ПРОМЕТ КАО ХРАНУ ИЛИ ХРАНУ ЗА ЖИВОТИЊЕ ПРЕ НЕГО ШТО
СЕ ИСПИТИВАЊЕМ УТВРДИ ДА ЈЕ НИВО ОСТАТАКА СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ
МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ КОЛИЧИНЕ ОСТАТАКА СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА У ХРАНИ И ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ (ЧЛАН 46. СТАВ 6);
13) КУПУЈЕ И ПРИМЕЊУЈЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА А
НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ПРИМЕНУ ИЗ ЧЛАНА 46. СТАВ 8. ОВОГ ЗАКОНА;
14) ПРИМЕЊУЈЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, А НЕ
ПОСЕДУЈЕ РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ПРИМЕНЕ НАРОЧИТО ОПАСНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА (ЧЛАН 47. СТАВ 1);
15) ПРИМЕЊУЈЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА СУПРОТНО
ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 48. СТ. 1. И 2. ОВОГ ЗАКОНА;
16) ПРИМЕЊУЈЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ТОКСИЧНО
ЗА ПЧЕЛЕ СУПРОТНО ОДРЕДБИ ЧЛАНА 49. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА;
17) ПРИМЕЊУЈЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈА СУ
КЛАСИФИКОВАНА У КЛАСУ ОПАСНОСТИ „ОПАСНОСТ ПО ВОДЕНУ
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ” И ОБЕЛЕЖЕНА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА
СЕ
УРЕЂУЈЕ
КЛАСИФИКАЦИЈА,
ПАКОВАЊЕ
И
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ХЕМИКАЛИЈА, СУПРОТНО ОДРЕДБИ ЧЛАНА 49. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА;
18) ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ КОЈУ СТАВЉА У ПРОМЕТ
САДРЖИ ОСТАТКЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ИЗНАД МАКСИМАЛНО
ДОЗВОЉЕНИХ КОЛИЧИНА (ЧЛАН 52. СТАВ 1);
19) ПРУЖА УСЛУГЕ, А НИЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПРУЖАЛАЦА
УСЛУГА (ЧЛАН 53);
20)
НЕ
ПОСТУПИ
ПО
РЕШЕЊУ
ФИТОСАНИТАРНОГ
ИНСПЕКТОРА, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ (ЧЛАН 75).
За привредни преступ из става 1. овог члана новчаном казном од 70.000
до 200.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу.
За радње из става 1. овог члана поред новчане казне, може се изрећи и
заштитна мера забране правном лицу да се бави одређеном привредном
делатношћу, односно заштитна мера забране одговорном лицу да врши
одређене дужности у трајању од шест месеци до седам година.
Прекршај правног лица
Члан 80.
Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај
правно лице, ако:
1) достави нетачне податке у поступку регистрације средстава за
заштиту биља (чл. 12, 13, 21, члан 22. став 4, члан 24. став 3. и члан 25;
2) врши испитивање на кичмењацима супротно члану 17. ст. 1. и 2. овог
закона;
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3) примењује средство за заштиту биља за намене које нису наведене у
решењу о регистрацији, без решења о одобрењу примене средстава за заштиту
биља за мале усеве и мање значајне намене (члан 21. став 5);
4) не обавести кориснике средства за заштиту биља путем додатног
упутства о одобрењу примене средства за заштиту биља за мале усеве и мање
значајне намене (члан 21. став 7);
5) не повуче из промета средство за заштиту биља у року из решења из
члана 23. став 1. и члана 25. ст. 4. и 5. овог закона;
6) не поступа са залихама средства за заштиту биља у складу са чланом
23. став 3. и чланом 25. став 7. овог закона;
7) достави нетачне податке у поступку издавања решења о одобрењу
испитивања нерегистрованих средстава за заштиту биља или активне
супстанце, односно основне супстанце која није уписана у Листу одобрених
супстанци у истраживачке или развојне сврхе, односно у поступку издавања
решења о одобравању примене нерегистрованих средстава за заштиту биља у
хитним случајевима (чл. 26. и 27);
8) не обавести Министарство и кориснике о могућим штетним
последицама средства за заштиту биља (члан 30);
9) пакује, декларише, даје упутство за примену, оглашава или излаже
средство за заштиту биља супротно члану 31. став 3. и члану 38. овог закона;
10) врши промет средства за заштиту биља, а није уписан у Регистар
дистрибутера и увозника у складу са чланом 32. овог закона;
11) врши промет средства за заштиту биља без решења о одобрењу
промета нарочито опасних средстава за заштиту биља из члана 35. став 1. овог
закона;
12) продаје, складишти или врши транспорт средства за заштиту биља
супротно члану 36. став 2. овог закона;
13) не обезбеди да складиштење средства за заштиту биља врши лице
које је стручно оспособљено за обављање тих послова (члан 36. став 3);
14) увезе средство за заштиту биља преко граничног прелаза који није
одређен за вршење фитосанитарног прегледа (члан 40. ст. 1. и 2);
15) увезе пошиљку без прегледа и узорковања (члан 41. став 1);
16) изврши премештање, отварање или дељење пошиљке за коју је
решењем о превозу одређен царински надзор до завршетка прегледа, односно
узорковања, односно одобрења или одбијања њеног увоза (члан 42. ст. 2. и 3);
17) ставља у промет или користи уређаје за примену супротно члану 51.
став 1. овог закона;
18) не води евиденцију и не доставља податке из евиденције у складу са
чланом 64. овог закона.
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 500.000 ДО 1.000.000 ДИНАРА
КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ПРАВНО ЛИЦЕ, АКО:
1) ДОСТАВИ НЕТАЧНЕ ПОДАТКЕ У ПОСТУПКУ РЕГИСТРАЦИЈЕ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА (ЧЛ. 12, 13, 21, 23А, ЧЛАН 24. СТАВ 2. И
ЧЛАН 25);
2) ВРШИ ИСПИТИВАЊЕ НА КИЧМЕЊАЦИМА СУПРОТНО
ЧЛАНУ 17. СТ. 1. И 2. ОВОГ ЗАКОНА;
3) ПРИМЕЊУЈЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА НАМЕНЕ
КОЈЕ НИСУ НАВЕДЕНЕ У РЕШЕЊУ О РЕГИСТРАЦИЈИ, БЕЗ РЕШЕЊА О
ОДОБРЕЊУ ПРИМЕНЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА МАЛЕ УСЕВЕ И
МАЊЕ ЗНАЧАЈНЕ НАМЕНЕ (ЧЛАН 21. СТАВ 5);
4) НЕ ОБАВЕСТИ КОРИСНИКЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
ПУТЕМ ДОДАТНОГ УПУТСТВА О ОДОБРЕЊУ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА ЗА МАЛЕ УСЕВЕ И МАЊЕ ЗНАЧАЈНЕ НАМЕНЕ (ЧЛАН 21.
СТАВ 7);
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5) НЕ ПОВУЧЕ ИЗ ПРОМЕТА СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У
РОКУ ИЗ РЕШЕЊА ИЗ ЧЛАНА 23. СТАВ 3. И ЧЛАНА 23А СТАВ 5. ОВОГ
ЗАКОНА;
6) НЕ ПОСТУПА СА ЗАЛИХАМА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 23. СТАВ 3. И ЧЛАНОМ 23А СТАВ 5. ОВОГ
ЗАКОНА;
7) НИЈЕ ИЗМЕНИЛО ДЕКЛАРАЦИЈУ И УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ
У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 23А СТАВ 7. И ЧЛАНОМ 24. СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА;
8) ПРИМЕЊУЈЕ НЕРЕГИСТРОВАНО СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА ЗА КОЈЕ НИЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ ИЗ ЧЛАНА 27. СТАВ 1. ОВОГ
ЗАКОНА;
9) ДОСТАВИ НЕТАЧНЕ ПОДАТКЕ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА
ДОЗВОЛЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ, ОДНОСНО У ПОСТУПКУ
ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПРИМЕНЕ НЕРЕГИСТРОВАНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ХИТНИМ СЛУЧАЈЕВИМА (ЧЛАН 26. СТАВ
4. И ЧЛАН 27. СТАВ 3);
10) НЕ ОБАВЕСТИ МИНИСТАРСТВО И КОРИСНИКЕ О
МОГУЋИМ ШТЕТНИМ ПОСЛЕДИЦАМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА (ЧЛАН
30);
11) ПАКУЈЕ, ДЕКЛАРИШЕ, ДАЈЕ УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ,
ОГЛАШАВА ИЛИ ИЗЛАЖЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА СУПРОТНО ЧЛАНУ
31. СТАВ 3. И ЧЛАНУ 38. ОВОГ ЗАКОНА;
12) ВРШИ ПРОМЕТ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, А НИЈЕ
УПИСАН У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ
32. ОВОГ ЗАКОНА;
13) НЕ ПРИЈАВИ ПРОМЕНУ ПОДАТАКА КОЈИ СУ УПИСАНИ У
РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА, ОДНОСНО НЕ ПРИЈАВИ
ПРОМЕНУ ТИХ ПОДАТАКА У ПРОПИСАНОМ РОКУ (ЧЛАН 33. СТАВ 4);
14) ВРШИ ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У
ОБЈЕКТИМА И НА ПРОДАЈНИМ МЕСТИМА КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У
РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА (ЧЛАН 33. СТАВ 5);
15) ВРШИ ПРОМЕТ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА БЕЗ
РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ПРОМЕТА НАРОЧИТО ОПАСНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА ИЗ ЧЛАНА 35. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА;
16) ПРОДАЈЕ, СКЛАДИШТИ ИЛИ ВРШИ ТРАНСПОРТ СРЕДСТВА
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА СУПРОТНО ЧЛАНУ 36. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА;
17) НЕ ОБЕЗБЕДИ ДА СКЛАДИШТЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА ВРШИ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ СТРУЧНО ОСПОСОБЉЕНО ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ
ПОСЛОВА (ЧЛАН 36. СТАВ 3);
18) УВЕЗЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ПРЕКО ГРАНИЧНОГ
ПРЕЛАЗА КОЈИ НИЈЕ ОДРЕЂЕН ЗА ВРШЕЊЕ ФИТОСАНИТАРНОГ ПРЕГЛЕДА
(ЧЛАН 40. СТ. 1. И 2);
19) УВЕЗЕ ПОШИЉКУ БЕЗ ПРЕГЛЕДА И УЗОРКОВАЊА (ЧЛАН
41. СТАВ 1);
20) ИЗВРШИ ПРЕМЕШТАЊЕ, ОТВАРАЊЕ ИЛИ ДЕЉЕЊЕ
ПОШИЉКЕ ЗА КОЈУ ЈЕ РЕШЕЊЕМ О ПРЕВОЗУ ОДРЕЂЕН ЦАРИНСКИ
НАДЗОР ДО ЗАВРШЕТКА ПРЕГЛЕДА, ОДНОСНО УЗОРКОВАЊА, ОДНОСНО
ОДОБРЕЊА ИЛИ ОДБИЈАЊА ЊЕНОГ УВОЗА (ЧЛАН 42. СТ. 2. И 3);
21) КОРИСТИ УРЕЂАЈЕ ЗА ПРИМЕНУ КОЈИ НИСУ ПОДВРГНУТИ
ПЕРИОДИЧНОМ ПРЕГЛЕДУ (ЧЛАН 51. СТАВ 1);
22) НЕ ПРИЈАВИ МИНИСТАРСТВУ ПРОМЕНУ УСЛОВА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА (ЧЛАН 51. СТАВ 9);
23) НЕ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ И НЕ ДОСТАВЉА ПОДАТКЕ ИЗ
ЕВИДЕНЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 64. ОВОГ ЗАКОНА.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од
20.000 до 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу.
Прекршај предузетника
Члан 81.
Новчаном казном од 300.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај
предузетник ако учини радње из члана 79. став 1. тач. 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10),
11), 12), 13), 14), 15), 16) и 17) ТАЧ. 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16),
17), 18), 19), 20) овог закона.
Члан 82.
Новчаном казном од 100.000 до 400.000 динара казниће се за прекршај
предузетник ако учини радње из члана 80. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8),
9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18) ТАЧ. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),
11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22) и 23) овог закона.
Прекршај физичког лица
Члан 83.
Новчаном казном од 35.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако учини радње из члана 79. став 1. тач. 7), 8), 9), 10), 11), 12),
13), 14), 15) и 17) ТАЧ. 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) и 20) овог
закона, као и ако:
1) примењује средство за заштиту биља супротно забранама или
ограничењима из члана 23. ст. 1, 2. и 3. И ЧЛАНА 23А СТАВ 4. овог закона;
2) пружа услуге у области средстава за заштиту биља без дозволе за
пружање услуга из члана 57. став 1. овог закона.
Члан 84.
Новчаном казном од 5.000 до 30.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако учини радње из члана 80. став 1. тач. 3), 4), 17) и 18) ТАЧ. 3),
8), 21) И 23) овог закона, као и ако не обавести Министарство да средство за
заштиту биља штетно утиче на здравље људи или животиња или површинске и
подземне воде или животну средину у складу са чланом 30. став 2. овог закона.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 37.
ПОСТУПЦИ КОЈИ СУ ЗАПОЧЕТИ ПО ПРОПИСИМА КОЈИ СУ
ВАЖИЛИ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ОКОНЧАЋЕ СЕ У
СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
ЧЛАН 38.
ПРАВНО ЛИЦЕ КОМЕ ЈЕ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О СРЕДСТВИМА
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 41/09) ПУТЕМ
КОНКУРСА УСТУПЉЕНО ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
НАСТАВЉА ДА ОБАВЉА ТЕ ПОСЛОВЕ ДО ИСТЕКА ПЕРИОДА НА КОЈИ СУ
МУ ПОСЛОВИ УСТУПЉЕНИ.
ЧЛАН 39.
РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
КОЈА СУ ИЗДАТА ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА
ПРОДУЖАВАЈУ СЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА РЕГИСТРОВАНА НА ОСНОВУ
ЗАКОНА О ЗАШТИТИ БИЉА („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СРЈˮ, БР. 24/98 И 26/98 –
ИСПРАВКА И „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 101/05 – ДР. ЗАКОН И 41/09 –
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ДР. ЗАКОН) ПОДЛЕЖУ ОБАВЕЗНОМ ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА ДА ЛИ СЕ
АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ СУПСТАНЦЕ, КОЈЕ ТА
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА САДРЖЕ, ЗНАЧАЈНО РАЗЛИКУЈУ У НИВОУ
ЧИСТОЋЕ И САДРЖАЈА И ОСОБИНА НЕЧИСТОЋА У ПОРЕЂЕЊУ СА
САСТАВОМ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ СУПСТАНЦЕ
УСТАНОВЉЕНЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ ТА АКТИВНА
СУПСТАНЦА, ОДНОСНО ОСНОВНА СУПСТАНЦА УПИСАНА У ЛИСТУ
ОДОБРЕНИХ СУПСТАНЦИ (ПРОЦЕНА ЕКВИВАЛЕНТНОСТИ).
ЧЛАН 40.
ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА
БИЋЕ ДОНЕТИ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ
ОВОГ ЗАКОНА.

ЧЛАН 41.
ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПРЕСТАЈУ ДА
ВАЖЕ ОДРЕДБЕ ЧЛ. 47, 48, ЧЛАНА 50. СТ. 1, 2. И 4, ЧЛАНА 52. СТАВ 1,
ЧЛАНА 54. СТ. 1. И 2. И ЧЛ. 55-57. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ БИЉА („СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ СРЈ”, БР. 24/98 И 26/98 – ИСПРАВКА И „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР.
101/05 – ДР. ЗАКОН И 41/09 – ДР. ЗАКОН).
ЧЛАН 42.
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, ОСИМ
ОДРЕДАБА ЧЛАНА 23. СТ. 8-11. И ЧЛАНА 25. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈЕ СЕ
ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ.
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VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА
1. Који проблем се решава овим законом?
Овим законом отклањају се проблеми у примени појединих
одредаба Закона о средствима за заштиту биља (у даљем тексту: Закон), пре
свега, у систему регистрације средстава за заштиту биља, пострегистрационе
контроле средстава за заштиту биља, као и успостављању система обука у
области средстава за заштиту биља.
Главни разлог измена и допуна Закона јесте даље усклађивање
са релевантним прописима Европске уније у области средстава за заштиту
биља у процесу европских интеграција.
Престанак примене два система регистрације (и према Закону о
заштити биља и према Закону о средствима за заштиту биља) је други проблем
који је неопходно решити доношењем измена и допуна важећег Закона.
Системом регистрације средстава за заштиту биља мора се
обезбедити висок ниво заштите како здравља људи, тако и здравља животиња
и животне средине и истовремено обезбедити конкурентност пољопривредне
производње.
Истовремено, систем регистрације средстава за заштиту биља
мора да буде заснован и на принципу предострожности, чак, и у случајевима
када постоји научна неизвесност у погледу ризика у вези са здрављем људи
или животиња или животне средине кojи настају услед примене средстава за
заштиту која су регистрована.
Иако Закон садржи и неке од одредби нових прописа Европске
уније (о ађувантима, основним супстанцама, интегралном управљању штетним
организмима, периодичном прегледу уређаја за примену средстава за заштиту
биља, обукама крајњих корисника, и саветодаваца и вођење евиденција),
његова хармонизација са важећим законодавним оквиром Европске уније је и
даље само делимична.
На основу Закона о заштити биља на територији Републике
Србије регистровано је 1.161 средство за заштиту биља, те у складу са другом
фазом акционог плана, од јануара 2017. године започета је ревизија
регистрованих средстава за заштиту биља по групама (шест група).
У вршењу послова инспекцијског надзора, фитосанитарни
инспектор проверава да ли су средства за заштиту биља која су стављена у
промет на територији Републике Србије регистрована у складу са овим
законом, односно да ли је активна супстанца, односно основна супстанца
уписана у Листу одобрених супстанци у складу са овим законом, проверава да
ли произвођач, увозник и дистрибутер предузима све потребне мере за
повлачење средстава за заштиту биља из промета у року који је утврђен
решењем, као и узимање узорака на испитивање остатака средстава за
заштиту биља у биљу, односно на биљу, биљним производима, прописаним
објектима, храни биљног порекла, храни за животиње и животној средини, а
нарочито у подземним и површинским водама, води за наводњавање и
земљишту.
Један од проблема који се решава изменама и допунама Закона
јесте и успостављање система службених и референтних лабораторија.
Дирекција за националне референтне лабораторије основана је
Законом о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09). Овим
законом, као и Законом о средствима за заштиту биља и Законом о здрављу
биља („Службени гласник РС”, број 41/09) уређени су послови Дирекције, као
лабораторијски и са њима повезани стручни послови у области безбедности
хране и хране за животиње. Област средстава за заштиту биља јесте део
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безбедности хране и хране за животиње, с обзиром на чињеницу да се ови
производи користе у примарној биљној производњи (заштита усева и засада),
као и у процесу њиховог складиштења и једноставне обраде (заштита
ускладиштених примарних и једноставно обрађених производа биљног
порекла) и да преко примарних и једноставно обрађених биљних производа
доспевају у ланац хране и хране за животиње као остаци активних супстанци
које средства за заштиту биља садрже.
Имајући у виду да Дирекција за националне референтне
лабораторије још увек није у функционалном стању неопходно је, да се до њене
потпуне оперативности, користите постојеће лабораторије које испуњавају
услове да могу бити означене као службене, односно референтне
лабораторије.
Службене лабораторије морају бити акредитоване у складу са
стандардом SRPS ЕN ISO/IEC 17025 – „Општи захтеви за компетентност
лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирањеˮ и бирају се путем
конкурса, док посао референтне лабораторије може обављати лабораторија
чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина, и која је
акредитована у складу са стандардом SRPS ЕN ISO/IEC 17025 – „Општи
захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за
еталонирањеˮ и, такође, бира се путем конкурса.
Услов да референтна лабораторија буде лабораторија која је
основана од стране државе, првенствено се заснива на сложености,
компетентности, као и одговорности послова које обавља, као што су увођење,
развијање и валидација нових метода у складу са међународним стандардима,
смерницама и протоколима, координација активности службених лабораторија,
ради примене нових аналитичких метода; достављање службеним
лабораторијама података о аналитичким методама, укључујући и референтне
методе; организовање међулабораторијских упоредних тестова компетентности
службених лабораторија, обрада добијених резултата међулабораторијских
упоредних тестирања у складу са међународно признатим протоколима,
састављање
извештаја
и
давање
препорука;
учествовање
у
међулабораторијским упоредним тестовима компетентности на међународном
нивоу; сарадња са референтним лабораторијама других земаља и
референтним лабораторијама Европске уније; достављање Министарству и
службеним лабораторијама информација добијених од референтних
лабораторија других земаља и референтних лабораторија Европске уније;
успостављање
јединствених
критеријума
и
метода
у
службеним
лабораторијама; научна и техничка помоћ Министарству при изради планова
службених контрола; обука особља у службеним лабораторијама; припрема
националних водича за узорковање и руковање узорцима, као и како не би
дошло до сукоба интереса.
Такође, неопходно је стално пратити квалитет формулација
средстава за заштиту биља која се стављају у промет у Републици Србији, како
би се утврдило да ли регистрована средства за заштиту биља испуњавају
услове утврђене у решењима о регистрацији (садржај активне супстанце,
физичке и хемијске карактеристике различитих врста формулација средстава
за заштиту биља које су значајне за њихово безбедно руковање, складиштење
и примену).
За испитивање службених узорака формулација (при увозу и
контроли промета и примене), али и за испитивање у сврху регистрације, нису
били предвиђени захтеви о акредитацији лабораторија, нити у складу са
Законом о заштити биља, а нити у складу са Законом.
У складу са овим законом, за сваку врсту испитивања, било да се
ради о испитивањима чије резултате је неопходно доставити у поступку
регистрације или о испитивањима у сврху службене контроле, прописани су
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захтеви о акредитацији, и то добре лабораторијске праксе (GLP), односно у
складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006. Због тога што у Републици Србији не
постоји институција која је акредитована у складу са GLP, овим законом је
прописано да тестови, односно испитивања физичких и хемијских својстава
формулација средстава за заштиту биља, која су неопходна за поступак
регистрације, могу бити урађена и у лабораторијама акредитованим у складу са
SRPS ISO/IEC 17025:2006. Наиме, у поступку испитивања формулација
средстава за заштиту биља ради њихове регистрације и у Европској унији и у
свету, прописан је захтев за акредитацијом лабораторија у складу са ISO/IEC
17025.
Законом је прописан програм пострегистрационе контроле, који
подразумева узорковање и испитивање хране и хране за животиње и
формулисаних средстава за заштиту биља и њихово испитивање.
Законом су предвиђене обуке професионалних корисника
средстава за заштиту биља, као и лица која обављају послове периодичног
прегледа уређаја за примену средстава за заштиту биља и пружалаца услуга
(саветодавних и оперативних).
Међутим, одредбе Закона које се тичу наведених послова не
обухватају успостављање система обука и сертификације у целости, јер поред
доношења програма за наведене обуке, законом нису створени услови за
обављање ових обука, као ни услови за издавање сертификата и
евидентирање таквих обука.
Како се ови системи не могу успоставити „преко ноћи” неопходно
је дефинисати прелазне рокове за примену одредби Закона, управо водећи
рачуна о институционалним и кадровским потенцијалима са којима Република
Србија располаже.
На основу Закона о заштити биља на територији Републике
Србије регистровано је 1.161 средство за заштиту биља, и то од 19 домаћих
произвођача и 101 страног произвођача, који средства за заштиту биља на
територији Републике Србије региструју преко својих заступника.
На територији Републике Србије у Регистар дистрибутера и
увозника је уписано 912 малопродајних објеката и 244 у велепродаји, на основу
провере да ли дистрибутер односно увозник испуњава услове за упис у
Регистар, провере да ли је лице које обавља промет средстава за заштиту
биља уписано у Регистар, као и да ли се продаја средстава за заштиту биља
врши у објектима и на продајним местима која су уписана у Регистар
дистрибутера и увозника.
2. Који циљеви треба да се постигну доношењем овог закона?
Овим законом постићи ће се унапређење стања у области
средстава за заштиту биља.
Један од важних циљева овог закона је даље усклађивање
националног законодавства у области средстава за заштиту биља са правним
тековинама Европске уније, усклађивања са прописима и стандардима
Европске уније, као и усклађивање са преузетим обавезама из Споразума о
стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава
чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране.
Законодавно регулисање ове области са циљем да се ова област
организује у складу са савременим европским и светским токовима, посебно по
питању система регистрације средстава за заштиту биља, али и по питању
одрживе примене средства за заштиту биља, што је врло битно за производњу
безбедне хране и хране за животиње и унапређење примарне пољопривредне
производње.
Сврха поступка регистрације средстава за заштиту биља јесте
обезбеђење високог нивоа заштите здравља људи, здравља животиња и
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животне средине. Подносиоци захтева за регистрацију средстава за заштиту
биља (домаћи и страни произвођачи средстава за заштиту биља) треба да
докажу да супстанце које средства за заштиту биља садрже или произведена
средства за заштиту биља која се стављају у промет немају штетан утицај на
здравље људи или животиња или било какав неприхватљив утицај на животну
средину.
Доношењем овог закона ће се омогућити јединствен и
транспарентан начин регистрације средстава за заштиту биља. Престанком
примене два система регистрације средстава за заштиту биља (и у складу са
Законом о заштити биља и у складу са Законом о средствима за заштиту
биља), јер неће бити остављено подносиоцима захтева (домаћи и страни
произвођачи средстава за заштиту биља) да бирају начин регистрације
средстава за заштиту биља.
У циљу предвидљивости, ефикасности и доследности утврђен је
детаљан поступак за процену при издавању решења о регистрацији средстава
за заштиту биља, а за подносиоце захтева прецизирана потребна
документација која треба да се достави за регистрацију. Да би се обезбедила
доследност у процени, независну процену поред Министарства, који нема
довољан број запослених за ову врсту високо специјализованих послова, ове
послове обављаће и високошколске установе и научноистраживачке
организације које ће бити изабране путем конкурса.
Област средстава за заштиту биља јесте део безбедности хране
и хране за животиње, јер се ови производи користе у примарној биљној
производњи (заштита усева и засада), као и у процесу њиховог складиштења и
једноставне обраде (заштита ускладиштених примарних и једноставно
обрађених производа биљног порекла). Преко примарних и једноставно
обрађених биљних производа средства за заштиту биља доспевају у ланац
хране и хране за животиње као остаци активних супстанци које средства за
заштиту биља садрже. Због тога је неопходно обезбедити контролу њихове
примене, преко испитивања присуства и нивоа остатака средстава за заштиту
биља у храни биљног и животињског порекла у Републици Србији, као и
искључивање из промета у Републици Србији хране биљног и животињског
порекла која не испуњава услове максимално прописаних количина остатака
средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње.
Одрживом применом средстава за заштиту биља се такође
постиже висок ниво заштите здравља људи и животне средине, уз поштовање
принципа одрживог развоја, и то интегрисањем свих политика једне земље које
су у вези са средствима за заштиту биља.
Одржива примена средстава за заштиту биља се темељи и на
основним, Уставом Републике Србије загарантованим, људским правима, а то
су право на заштиту здравља, на здраву животну средину и на обавештеност
(чл. 51, 68. и 74).
Успостављање система обука у области средстава за заштиту
биља, као један део система одрживе примене средстава за заштиту биља,
укључујући и издавање сертификата и евидентирање таквих обука, је још један
од изузетно важних циљева овог закона.
Обуке у области средстава за заштиту биља су неопходне како би
они који користе или дају савете о примени средства за заштиту биља постали
у потпуности свесни могућих опасности за здравље људи, животиња и животну
средину и упознали се са одговарајућим мерама за смањење ризика.
Успостављање система редовног периодичног прегледа уређаја
за примену средстава за заштиту биља такође представља део система
одрживе примене средстава за заштиту биља.
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Тиме се доприноси даљем смањењу ризика од средстава за
заштиту биља за здравље људи и животну средину, као и смањењу зависности
од употребе средстава за заштиту биља.
3. Да ли су размотрене друге могућности за решавање проблема?
Механизми који су неопходни за остварење наведених циљева
могу да се успоставе само у виду законских норми.
Усклађивање постојећих прописа са легислативом Европске уније,
њихово мењање ради осавремењавања и усклађивања са садашњим
привредним условима, као ни организовање система референтних и службених
лабораторија или обука у области средстава за заштиту биља није могуће
постићи без одговарајућих законских решења.
Доношењем овог закона можемо, на најбољи начин, да регистрацију,
производњу, промет и примену средстава за заштиту биља унапредимо и
представимо као добро организовану и контролисану целину.
4. Зашто је доношење овог закона најбоље решење датог
проблема?
Механизми који су неопходни за остварење наведених циљева
могу да се успоставе само у виду законских норми. Доношење овог закона је
најбоље решење за наведене проблеме из разлога што се на овај начин
организује целокупан систем у области средстава за заштиту биља.
5. На кога ће и како утицати решења предложена у овом закону?
Предложена решења ће, пре свега, уопштено утицати на
потрошаче хране.
Страна која је највише заинтересована јесте сваки потрошач
хране која се производи или увози у Републику Србију, а који овим, као и
многим другим законима, треба да буде заштићен у највећој могућој мери на тај
начин што ће му се пружити прилика да конзумира храну произведену на
безбедан начин. Посебна пажња се посвећује заштити осетљивих група
становништва, укључујући труднице, новорођенчад и децу.
Прихватањем савремених стандарда безбедности хране, па тиме
и свих инпута у њеној производњи, а средства за заштиту биља то свакако јесу,
нема губитника. Питање безбедности хране није питање пословања било које
индустрије, нити је питање опстанка било ког института или факултета, а
понајмање није питање интереса појединаца. Посебно је струка заштите биља,
која је у производњу хране укључена од самог почетка, веома одговорна за
безбедно коришћење средстава за заштиту биља.
Нарочит утицај ће овај закон имати на кориснике средстава, који
ће куповати средства за заштиту биља са мање сумње у њихов квалитет,
лакше пласирати своје пољопривредне производе на тржишта околних земаља
и земаља чланица Европске уније, али и морати бити обучени за примену
средства за заштиту биља, уколико желе да их купе и користе.
Један од циљева ове обуке јесте подизање нивоа свести
корисника средстава за заштиту биља у смислу да средства за заштиту биља,
иако неопходни у пољопривредној производњи, представљају одређени
потенцијални ризик за људе и животну средину, који се могу ублажити или
потпуно елиминисати одговарајућим мерама за смањење тих ризика.
Одговорност корисника средстава за заштиту биља није само
према сопственом здрављу, већ и према животима и безбедности шире
заједнице с обзиром да својим активностима, поред здравља људи и животиња,
могу да наруше и квалитет животне средине. Такође, мораће да осигурају
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испуњеност захтева у односу на уређаје за примену које користе, обезбеђујући
њихово редовно одржавање (чишћење и калибрацију), али и редован
периодични преглед. Периодичним прегледима се оцењује функционалност
радних склопова и уређаја за примену у целини и тиме минимизира штетан
утицај средстава за заштиту биља на здравље људи и животну средину
изазван коришћењем уређаја за примену (безбедан рад уређаја, бољи депозит
– покровност третираних површина, смањење заношења средстава за заштиту
биља на нециљане површине).
Предложена законска решења утицаће на подносиоце захтева за
регистрацију средстава за заштиту биља (домаћи и страни произвођачи
средстава за заштиту биља), јер се применом принципа предострожности овим
законом осигурава да подносиоци захтева покажу да супстанце или
произведена средства за заштиту биља стављена у промет у Републици Србији
немају штетан утицај на здравље људи или животиња или било какав
неприхватљив утицај на животну средину. Да би то доказали мораће да уложе
значајнија финансијска средства за формирање досијеа, него што је то био
случај до сада, као и на подизање својих кадровских потенцијала, чиме се
подиже и професионални однос према овим производима и њиховој
превасходној намени, унапређењу пољопривредне производње, односно
производње хране и хране за животиње.
Што се тиче правних лица које обављају испитивања средстава за
заштиту биља, они ће морати да подигну своје техничке и професионалне
капацитете и да испитивања средстава за заштиту биља обављају у потпуности
у сагласности са утврђеним стандардима добре експерименталне праксе
(GEP).
Генерално, очекује се позитиван утицај на економско-привредну
ситуацију у Републици Србији.
6. Kоји су трошкови које ће примена овог закона изазвати
грађанима и привреди, посебно малим и средњим предузећима?
Предложена решења неће створити трошкове грађанима, али ће
изазвати трошкове привреди и појединачним предузећима, с обзиром да
средства за заштиту биља нису роба широке потрошње, јер представљају ризик
по здравље и животну средину, јер за све субјекте који се баве производњом,
прометом, али и применом морају бити успостављени посебни услови који се у
том смислу морају испунити.
Одлуком о висини накнаде у области средстава за заштиту биља
(„Службени гласник РСˮ, бр. 113/13 и 30/14) која је донета на основу Закона,
дефинисане су накнаде, тј. трошкови која правна лица и предузетници плаћају
у поступку регистрације, контроле и промета средстава за заштиту биља, а која
се не мењају изменом закона већ се само преименују у таксе, тако да измена
закона неће утицати на повећање трошкова.
Што се тиче корисника средстава за заштиту биља, било да се
ради о физичким лицима, предузетницима или правним лицима, трошкови
примене овог закона односе се на трошкове спровођења обука и издавање
сертификата професионалним корисницима (корисници, пружаоци услуга) и
периодичних прегледа уређаја за примену.
Бенефит који ће корисници средстава за заштиту биља имати
проласком ових обука јесте у добијању знања о правилној примени средстава
за заштиту биља и на тај начин вршити правилну примену и смањити употребу
средстава за заштиту биља, као и стећи сазнања о личној заштити и заштити
здравља људи, животиња и животне средине.
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Периодичним прегледима уређаја за примену средстава за
заштиту биља постиже се квалитетнија примена средстава за заштиту биља и
смањење губитака при примени и заштити животне средине.
Изменом Закона прописано је да све лабораторије које обављају
послове у области средстава за заштиту биља, било да су службене или
референтне, морају имати акредитацију у складу са стандардом SRPS ЕN
ISO/IEC 17025 – „Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање
и лабораторија за еталонирањеˮ. С обзиром да су скоро све овлашћене
лабораторије акредитоване, или су у поступку акредитације, као и да је то услов
који се очекује да једна лабораторија има како би гарантовала тачност
добијених резултата, акредитација неће проузроковати додатне финансијске
трошкове овлашћеним институцијама које обављају послове од јавног
интереса.
На овај начин постиже се очување земљишта и вода, као
најважнијих природних ресурса за пољопривредну производњу, којима управо
располажу корисници средстава за заштиту биља (пољопривредни
произвођачи).
У оквиру твининг пројекта „Примена одрживе примене средстава
за заштиту биља и успостављање редовне техничке инспекције уређаја за
примену пестицида”, који је почео са спровођењем фебруара 2014. године, са
експертима Европске уније (Италија, Шпанија и Холандија), је израчуната цена
периодичног прегледа уређаја за примену у износу од 40 EUR, поштујући
принципе који су прописане Правилником о методологији и начину утврђивања
трошкова пружања јавне услуге („Службени гласник РС”, бр. 14/13, 25/13 –
исправка и 99/13), а имајући у виду висину трошкова у земљама чланицама
Европске уније, који су врло различити и крећу се од 50 до 300 EUR, у
зависности од земље чланице.
Износ од 40 EUR неће представљати велики финансијски издатак,
укључујући и физичка лица као кориснике средстава за заштиту биља, у односу
на планирано трајање потврде о функционалности уређаја од седам година,
односно периодичног прегледа једног уређаја за примену спроводиће се сваких
седам година.
Уколико власници уређаја за примену желе и проверу
калибрације уређаја за примену израчунати трошкови су у износу од 173 EUR.
У оквиру наведеног твининг пројекта израчуната је и висина
трошкова обука ради обављања послова периодичног прегледа уређаја за
примену средстава за заштиту биља у износу од 150 EUR за основне и 50 EUR
за ажурирање знања стечених на основним обукама.
Обуке за безбедну примену, руковање, складиштење и транспорт
средстава за заштиту биља и издавање сертификата професионалног
корисника, за које је планирано важење од пет година, обезбедиће да се
средства за заштиту биља намењена професионалним корисницима само
њима и продају. Износи које пољопривредни произвођачи за ове намене
издвајају у земљама чланицама Европске уније у окружењу се крећу око 100 –
150 EUR. Овде треба имати у виду да ће трајање сертификата професионалног
корисника бити највише пет година, и да овај износ не обухвата и годишње
ажурирање знања професионалних корисника, како би се сертификат могао
продужити након истека пет година, које ће износити највише 25 EUR.
Претходно наведени трошак израчунат је у оквиру твининг
пројекта „Усаглашавање националних прописа у области регистрације и
контроле средстава за заштиту биља са прописима Европске уније и примена
нових законских прописа”, који је трајао од октобра 2010. године до јуна 2013.
године, поштујући исте принципе који су касније прописани Правилником о
методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге.
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Цена коштања за ове врсте обука у земљама у окружењу
(примера ради Хрватска) крећу се око 330 EUR за основне и око 200 EUR за
ажурирање знања стечених на основним обукама. За Републику Србију
предложени трошкови су око 130 EUR за основне и око 40 EUR за ажурирање
знања стечених на основним обукама.
За стручне испите за пружање услуга у области средстава за
заштиту биља (саветодавне и оперативне) предвиђени су износи од 170 EUR за
саветодавне и 215 EUR за оперативне услуге и то за основне обуке и 40 EUR за
ажурирање знања стечених на основним обукама.
Претходно наведени износи такође су израчунати у оквиру
твининг пројекта „Усаглашавање националних прописа у области регистрације
и контроле средстава за заштиту биља са прописима Европске уније и примена
нових законских прописа”.
Трошкови провере услова ради уписа у Регистар дистрибутера и
увозника средстава за заштиту биља већ су прописани и примењују се од 2014.
године (Одлука о висини накнаде у области средстава за заштиту биља).
Трошкови институција које желе да се баве испитивањем
ефикасности средстава за заштиту биља односе се на подизање техничких и
професионалних капацитета, како би испитивања средстава за заштиту биља
обављали у потпуности у сагласности са утврђеним стандардима добре
експерименталне праксе (GEP). Овим стандардом предвиђено је да свака
институција која жели да се бави овим пословима мора да има израђене
стандардне оперативне процедуре за сваку активност коју спроводи, адекватно
обучен и довољан број особља која могу радити испитивања ефикасности,
адекватне складишне капацитете за смештај узорака, као и празне амбалаже
од средстава за заштиту биља и адекватне уређаје за апликацију средстава за
заштиту биља, који морају бити периодично прегледани.
С обзиром да институције које су до сада обављале ове послове
по овлашћењу у складу са Законом о заштити биља, а које и даље желе да се
баве наведеним испитивањима, имају довољан број обученог особља које може
израдити стандардне оперативне процедуре, као и адекватне капацитете за
смештај узорака и празне амбалаже од средстава за заштиту биља, њихови
трошкови прописани у складу са овим законом односе се на набавку адекватних
уређаја за апликацију средстава за заштиту биља којима се постиже уједначен
депозит средстава за заштиту биља, што је основа за постизање биолошке
ефикасности средстава за заштиту биља, а самим тим и оцене њихове
ефективности. Цена набавке овакве опреме је око 2.700 EUR.
Од осам институција које су овлашћене у складу са Законом о
заштити биља за извођење ових тестова већ су две институције набавиле
наведену опрему, док једна од институција ову опрему поседује већ више од 10
година.
Овим трошковима треба додати и износе који се односе на
проверу услова ради издавања сертификата за поступање у складу са добром
експерименталном праксом. Примера ради, у Републици Чешкој ови износи су
1.650 EUR за прву проверу и издавање GEP сертификата и за обнову
сертификата 1.032 EUR. У Републици Србији ови износи неће прелазити 500
EUR за прву проверу и издавање GEP сертификата и за обнову сертификата
300 EUR.
Што се тиче трошкова у вези са регистрацијом средстава за
заштиту биља у складу са Законом трошкови формирања досијеа ради процене
средстава за заштиту биља у односу на досадашњи поступак биће знатно
увећани.
Наиме, садашњи систем регистрације нових средстава за заштиту
биља, који није у складу са захтевима Европске уније (према Закону),
подразумева обавезно испитивање средстава за заштиту биља у Републици
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Србији, и то ефикасности и физичких и хемијских особина. То у просеку износи
око 1.500 – 2.000 EUR по средству за заштиту биља. То раде пољопривредни
факултети и институти у области заштите биља, овлашћени од стране
Министарства. Такође, мора се урадити и токсиколошка оцена (не раде се
испитивања, већ преглед документације коју достављају произвођачи), која
такође у просеку кошта око 2.000 – 3.000 EUR по средству за заштиту биља.
Трошкови за овако једноставан досије су дакле око 5.000 EUR.
Пошто су и наши домаћи произвођачи већ почели са поступком
регистрације средстава за заштиту биља у Европској унији врло добро су
упознати и са целим системом, процедурама, али и са ценом формирања
досијеа, који се надлежним органима земаља чланица Европске уније
доставља на процену ради регистрације.
Тако рецимо, за формирање досијеа за једно средство за заштиту
биља, произведеног од генеричке активне супстанце (за које је већина
документације на нивоу Европске уније слободна, јер су истекла патентна
права и заштита података), и то за примену у једном усеву, у земљама
чланицама Европске уније, потребно је издвојити око 350.000 EUR, а потребно
је урадити најмање 4, а најчешће од 6 до 12 тестова ефикасности по штетном
организму за чије сузбијање се жели регистрација, један део екотоксиколошких
испитивања, проверу еквивалентности активне супстанце, односно имати
израђена испитивања пет типичних произвођачких шаржи у лабораторијама
чије је поступање усклађено са GLP (добра лабораторијска пракса), као и
студије о резидуама, али само у случају да желе регистрацију средства за
заштиту биља за поље примене које је различито од поља примене наведеног у
потпуној документацији приложеној уз захтев за укључење активне супстанце
на листу Европске уније.
Трошкови се сразмерно увећавају у зависности да ли се жели
примена за више штетних организама и у колико земаља у једној зони Европске
уније се подноси захтев за регистрацију. Трошкови такође зависе и од тога да
ли одређена земља чланица Европске уније има и одређене специфичне
захтеве, као рецимо у случају Грчке, у којој се без обзира што се ради о
генеричком средству за заштиту биља за регистрацију морају увек бити
приложени резултати екотоксиколошких студија везаних за организме мора.
У Европској унији за потребе регистрације земље чланице су
подељене у три зоне, Централна, Северна и Јужна. Једна земља чланица у
зони преузима процену средства за заштиту биља за све чланице те зоне. То
значи подносилац захтева подноси захтев за регистрацију у земљама
чланицама исте зоне у којима жели да има регистровано средство за заштиту
биља. Једна од земаља чланица која припада тој зони преузима улогу земље
известиоца. Та земља чланица врши процену за све земље чланице те зоне у
којима је поднет захтев за регистрацију, а друге земље чланице коментаришу
извештај о процени земље известиоца. Након што земља известилац донесе
одлуку о регистрацији, друге земље чланице у којима је поднет захтев имају рок
од 120 дана да донесу одлуку о регистрацији средства за заштиту биља.
Политичке зоне Европске уније се не поклапају са климатским
зонама ЕPPО (Европска и медитеранска организација за заштиту биља), којих
има осам. ЕPPО зоне се односе на признавање тестова ефикасности. Тако
рецимо, Аустрија, која припада Централној политичкој зони, не признаје тестове
ефикасности урађене у Мађарској, која такође припада Централној политичкој
зони, али припада Југоисточној ЕPPО зони, док Аустрија припада Маритимској
ЕPPО зони. Дакле ти тестови морају бити урађени у земљама које припадају
Маритимској ЕPPО зони.
У Републици Србији не постоји ниједна лабораторија која је
акредитована у складу са GLP. Због тога је овим законом и прописано да се
тестови физичких и хемијских особина могу бити урађени и у лабораторијама
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које су акредитоване у складу са стандардом ЕN ISO/IEC 17025. То значи, да и
домаћи и страни произвођачи ова испитивања могу урадити у Републици
Србији. Када су у питању домаћи произвођачи њихови трошкови ће бити
увећани, јер је неопходно приложити испитивања пет типичних произвођачких
шаржи у лабораторијама чије је поступање усклађено са GLP и који морају бити
урађени ван Републике Србије.
Такође, овим законом је предвиђено да се приложе најмање
четири репрезентативна теста ефикасности урађена у складу са утврђеним
стандардима добре експерименталне праксе (GEP), што је основа за постизање
биолошке ефикасности средстава за заштиту биља, а самим тим и оцене
њихове ефективности. Од наведеног броја тестова најмање два морају да буду
урађена у Републици Србији, што је и до сада била обавеза свих произвођача у
поступку регистрације, а остали тестови могу бити урађени у земљама које
припадају Европској унији у којима је испитивање урађено у складу са
стандардима добре експерименталне праксе (GEP). Произвођачи који у
Републици Србији раде два теста ефикасности, а остале достављају из
иностранства (тестови који су урађени у поступку регистрације у некој од
земаља Европске уније) неће имати додатне трошкове. Додатне трошкове ће
имати они произвођачи који сва четири теста ефикасности раде у Републици
Србији, а што су углавном домаћи произвођачи (којих има 13 у Републици
Србији), a повећање трошкова ће бити сразмерно броју урађених тестова
ефикасности. Повећање трошкова по култури или болести износиће од 2.000 –
3.000 EUR.
Међутим, наведени трошкови испитивања су много нижи у
Републици Србији, па ће укупни трошкови формирања досијеа сразмерно бити
мањи и кретаће се негде око 45.000 – 50.000 EUR (око 5.000 EUR испитивања
пет типичних произвођачких шаржи, око 30.000 – 40.000 EUR тестови
ефикасности, око 3.000 ЕUR тестови физичких и хемијских особина и
евентуално тестови везани за резидуе). Толико износе само таксе за
регистрацију у земљама чланицама Европске уније.
Повећани трошкови ће се односити и на повећање накнада за
издавање решења о регистрацији (са садашњих око 55 EUR за регистрацију
нових средстава за заштиту биља и 30 EUR за све врсте измена решења), с
обзиром да ће се вршити процена ризика у складу са стандардима Европске
уније. Висина ових трошкова је већ прописана Одлуком о висини накнаде у
области средстава за заштиту биља и, у зависности од врсте процене која се
ради, односно захтева за регистрацију, креће се од 390 EUR за признавање
регистрације, 376,12 EUR за процену извора активних супстанци, 809,48 EUR за
проширење примене средстава за заштиту биља, 1.073,26 EUR за измене које
имају утицаја на састав и примену средстава за заштиту биља до 3.934,94 EUR
за регистрацију новог средства за заштиту биља. У наведеним случајевима су
узети примери када средство за заштиту биља садржи само једну активну
супстанцу и када се раде све врсте процена (процена физичких и хемијских
особина, ефикасности, токсикологије сисара, изложеност оператера,
изложеност потрошача, екотоксикологија, судбина и понашање у животној
средини).
Износи који се додају за сваку наредну активну супстанцу коју
средство за заштиту биља садржи се крећу од 56,67 EUR до 849,72 EUR, у
случају када се раде све врсте процена.
У поређењу са земљама чланицама Европске уније, износ
накнада за регистрацију новог средства за заштиту биља у Републици Србији је
минималан, јер је тај износ у земљама чланицама Европске уније 45.000 –
50.000 EUR.
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7. Да ли позитивни ефекти овог закона оправдавају трошкове
његове примене?
Да.
Биљна производња има веома важно место у Републици Србији,
а један од најважнијих начина заштите биља и биљних производа од деловања
штетних организама јесте примена средстава за заштиту биља. Средства за
заштиту биља, међутим, могу такође имати неповољан утицај на биљну
производњу, а њихова примена може подразумевати ризике и опасности за
људе, животиње и животну средину, нарочито ако се стављају у промет без
званичног испитивања и одобрења и ако се неправилно примењују.
Овим законом, у интересу предвидљивости, ефикасности и
доследности, критеријуми, процедуре и услови за регистрацију средства за
заштиту биља усклађени су са законодавством Европске уније, узимајући у
обзир опште принципе заштите здравља људи и животиња и заштите животне
средине. Тиме се омогућава производња, промет и примена средстава за
заштиту биља за које је, у оквиру поступка регистрације, процењено да су
безбедни по здравље људи и животиња и животну средину.
Одредбама којима се регулише регистрација средстава за заштиту
биља морају се обезбедити високи стандарди заштите, при чему се приоритет
даје заштити здравља људи и животиња и животној средини у односу на циљ
унапређења биљне производње. Потребно је пре него што се средства за
заштиту биља нађу у промету показати да она представљају корист за биљну
производњу и да немају штетан утицај на здравље људи или здравље животиња,
укључујући и осетљиве групе становништва, или било који неприхватљив утицај
на животну средину. Према томе, основни циљ Закона јесте да обезбеди висок
ниво заштите како здравља људи, тако и здравље животиња и животне
средине, а да се истовремено обезбеди конкурентност пољопривредне
производње.
Обавеза је произвођача средстава за заштиту биља да докажу да
супстанце које средства за заштиту биља садрже или произведена средства за
заштиту биља стављена у промет немају штетан утицај на здравље људи или
животиња или било какав неприхватљив утицај на животну средину. У том
циљу утврђен је детаљан поступак за процену при издавању решења о
регистрацији средстава за заштиту биља, а за подносиоце захтева прецизирана
потребна документација која треба да се достави за регистрацију.
Нежељена изложеност људи и животне средине нарочито је
присутна при активностима руковања средствима за заштиту биља, укључујући
складиштење, разблаживање, мешање средстава за заштиту биља, као и
чишћење уређаја за примену после употребе, одлагање припремљене
преостале смеше из резервоара уређаја за примену, празне амбалаже и
заосталих количина средстава за заштиту биља после примене. Због тога је
утврђивање посебних мера, као што су успостављање система обука и
сертификације корисника, дистрибутера и саветодаваца у области средстава за
заштиту биља неопходно и то не само са становишта усклађивања
националног законодавства са правним тековинама Европске уније, већ пре
свега због заштите здравља људи, животиња и животне средине у Републици
Србији. Тиме се смањују ризици који могу да настану услед нестручног
руковања и примене средстава за заштиту биља које се дешава због
недовољног знања.
Очување земљишта и вода, као најважнијих природних ресурса
за пољопривредну производњу, којима управо располажу корисници средстава
за заштиту биља (пољопривредни произвођачи) је, поред заштите здравља
људи и животиња, приоритет.
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Испитивања ефикасности средстава за заштиту биља, која су
обављана од стране овлашћених институција у складу са Законом о заштити
биља биће унапређени са становишта увођења стандарда добре
експерименталне праксе, чиме се такође опет смањују ризици за здравље
људи и животну средину који могу да настану услед примене средстава за
заштиту биља.
Наиме, до сада су ове институције радиле само испитивање
ефективности, без испитивања ефеката средстава за заштиту биља на принос,
квалитет и процесе прераде третираног биља или биљних производа или
ефеката на корисне и нециљане организме, фитотоксичности за биље
(укључујући различите сорте) или биљне производе, утицаја на наредне биљне
врсте у плодореду или на друго биље, укључујући суседне биљне врсте, као и
утицаја на третирано биље или биљне производе намењене размножавању, у
зависности од примене за коју се средство за заштиту биља испитује.
При испитивањима најчешће су коришћени уређаји за примену
који нису адекватни, које није могуће калибрисати, а нити проверити њихову
техничку исправност периодичним прегледима (леђне и ручне прскалице, без
могућности контроле притиска), чиме се оправдано могу довести у сумњу
резултати тестирања, с обзиром да депозит средстава за заштиту биља на
тестираним површинама није уједначен. Такође, није постојао формални услов
да се биље или биљни производи, третирани са средствима за заштиту биља
који нису регистровани, елиминише из ланца хране и хране за животиње,
односно уништи.
8. Да ли овај закон стимулише појаву нових привредних субјеката
на тржишту и тржишну конкуренцију?
Овим законом се не утиче на стварање нових привредних
субјеката на тржишту и на тржишну конкуренцију, у делу који се односи на
производњу, регистрацију и дистрибуцију средстава за заштиту биља.
Међутим, то се очекује у делу који се односи на испитивања
ефикасности средстава за заштиту биља у складу са стандардима добре
експерименталне праксе, као и периодичног прегледа уређаја за примену.
Испитивање ефикасности средстава за заштиту биља у поступку
регистрације у Републици Србији обављају, по основу овлашћења
Министарства, седам институција (институти и факултети у области
пољопривреде). Њихове обуке, у смислу примене стандарда добре
експерименталне праксе, спроведене су у оквиру твининг пројекта
„Усаглашавање националних прописа у области регистрације и контроле
средстава за заштиту биља са прописима Европске уније и примена нових
законских прописа”, који се имплементирао у периоду од октобра 2010. до јуна
2013. године и твининг пројекта „Даље јачање капацитета у области средстава
за заштиту биља и резидуа пестицидаˮ, који је започео са спровођењем и
обукама од октобра 2016. године.
Након завршетка пројекта, Министарство је заједно са удружењем
SECPA такође спровело неколико обука поменутих институција које су, такође и
сопственим средствима (набавка адекватних уређаја за примену средстава за
заштиту биља и софтвера за обраду експерименталних података) значајно
унапредиле свој рад у претходном периоду.
Дефинисањем услова под којима се послови испитивања
ефикасности средстава за заштиту биља у поступку регистрације могу
спроводити створени су и услови да и други субјекти, који испуњавају законом
прописане услове, могу обављати ове послове.
Иако су периодични прегледи уређаја за примену средстава за
заштиту биља (прскалица и орошивача) у Републици Србији законски обавезни
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још од 1999. године овај систем није у потпуности примењен због изузетно
тешке ситуације у привреди, укључујући и пољопривреду, у којој се у
претходном периоду налазила Република Србија. Такође, потребно је истаћи да
постоји мали број институција (само две), које су од стране Министарства
овлашћене за послове инспекције, од којих једна није била у потпуности
опремљена за обављање ових послова.
За сада се у Републици Србији обави око 200 контролних
тестирања годишње и то је превасходно резултат рада једне од институција
која је од стране Министарства овлашћена за наведене послове (Лабораторија
за контролу технике за апликацију пестицида Пољопривредног факултета у
Новом Саду), која је опремљена и оперативна за обављање ових послова.
Иначе, инспекцију најчешће захтевају произвођачи који имају уведене
различите стандарде у области пољопривредне производње, као што је Глобал
GAP.
Према попису пољопривреде из 2012. године у Републици Србији
евидентиран је број од 138.042 тракторских прскалица. Прецизни и сигурни
подаци о броју орошивача за сада не постоје али се, у односу на структуру
засада и површина под воћњацима и виноградима, претпоставља да је њихов
број око 13.000.
Да би применила систем периодичног прегледа овако великог
броја уређаја за примену средстава за заштиту биља, а имајући у виду и
отварање преговора за приступање Европској унији (ЕУ), Република Србија
имплементира твининг пројекат „Имплементација одрживе примене средстава
за заштиту биља и успостављање система редовне техничке инспекције
уређаја за примену пестицидаˮ (СР12/ИБ/АГ/01), који се финансира од стране
Европске уније у оквиру ИПА 2012, и у коме је твининг партнер Министарство
пољопривредне, прехрамбене и шумарске политике Републике Италије. У
оквиру компоненте пројекта везане за инспекцију машина за апликацију
пестицида, поред експерата из Италије, ангажовани су и експерти из Шпаније и
Холандије.
Поред ревизије и израде нових прописа у области уређаја за
примену средстава за заштиту биља у оквиру овог пројекта спроводе се и обуке
будућих контролора техничке исправности, а спроведена је и набавка опреме
за потребе периодичних прегледа којом су опремљене две централне
лабораторије (које ће обучавати и контролисати рад пољских станица) и 31
регионална, пољска станица, које су након завршетка пројекта (фебруар 2017.
године) опремљене и спремне за обављање послова периодичног прегледа.
Имајући у виду број уређаја за примену средстава за заштиту
биља (више од 140.000), уз процену да једна регионална, пољска станица може
обавити око 600 контролних тестирања, Републици Србији је реално потребно
200 – 230 контролних, пољских станица.
Дефинисањем услова под којима се послови периодичног
прегледа могу обављати створени су и услови да и други субјекти, који
испуњавају законом прописане услове, могу ове послове обављати.
9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје
ставове о овом закону?
Од краја 2011. године, од када се интензивно ради на изменама и
допунама Закона о средствима за заштиту биља било је формирано неколико
радних група, сачињених од еминентних научника који се баве средствима за
заштиту биља, тако и од представника организација које врше испитивања и од
произвођача, увозника, прометника и привредних комора.
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Домаћи произвођачи су преко асоцијације у Привредној комори
делегирали свог представника, као и заступници иностраних произвођача
окупљени у удружење SECPA.
Од ступања на снагу Закона о средствима за заштиту биља
постојала су два потпуно различита гледишта представника страних и домаћих
произвођача средстава за заштиту биља. Док представници страних развојноистраживачких компанија, окупљених у удружењу SECPA, желе да се
регистрација средстава за заштиту биља што пре усагласи са захтевима
Европске уније, представници домаћих произвођача, преко Групације
произвођача средстава за заштиту биља у оквиру Привредне коморе Србије,
желе да задрже генеричка средства за заштиту биља што је дуже могуће,
односно до приступања Републике Србије Европској унији. У ове активности се
укључила и стручна јавност, преко Друштва за заштиту биља, односно
факултети и институти који, у складу са садашњим прописима, учествују у
поступку регистрације средстава за заштиту биља, руковођени, пре свега,
економским разлозима, с обзиром да испитивање средстава за заштиту биља
представља 30% њихових укупних прихода.
Овај закон, дакле, представља консензус заинтересованих страна
и надлежног органа, уз поштовање релевантног законодавства Европске уније.
Поред тога, одржан је и већи број радних састанака одвојено са
појединим субјектима (подносиоци захтева за регистрацију средстава за
заштиту биља и научноистраживачке организације у области средстава за
заштиту биља), на којима су разматрани посебни аспекти Закона и њихов
утицај на рад и интересе наведених субјеката.
У поступку припреме закона о изменама и допунама закона којим
се уређују средства за заштиту биља, ово министарство, у 2015. години,
спровело је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о
средствима за заштиту биља (у даљем тексту: Нацрт закона). Јавна расправа
спроведена је након сачињавања Нацрта закона од стране радне групе у чији су
рад били укључени представници Министарства и заинтересованих страна
(домаћи и страни произвођачи средстава за заштиту биља, институти и
факултети у области пољопривреде, односно заштите биља).
Јавна расправа о Нацрту закона одржана је на основу закључка
Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-11800/2015 од 4. новембра 2015.
године, у складу са Програмом јавне расправе, у периоду од 9. до 30. новембра
2015. године.
Јавна расправа почела је 9. новембра 2015. године истицањем
Нацрта закона на интернет страници Министарства и порталу е-управе. У
периоду спровођења јавне расправе сва заинтересована лица могла су да
доставе своје писане коментаре, сугестије и примедбе поштом, односно
електронском поштом.
У периоду спровођења јавне расправе Министарство је, у
сарадњи са Привредном комором Србије, Удружењем за пољопривреду,
прехрамбену индустрију, шумарство и водопривреду и Удружењем за хемијску,
гумарску индустрију и индустрију неметала, одржало два јавна скупа на којима
је представљен Нацрт закона свим заинтересованим учесницима, на којима је
свим субјектима омогућено да изнесу своје коментаре на Нацрт закона.
Расправа о Нацрту закона водила се у Београду, Привредна
комора Србије, 13. новембра 2015. године и у Новом Саду, Привредна комора
Војводине, 20. новембра 2015. године.
На одржаној јавној расправи изнета су позитивна мишљења о
решењима садржаним у Нацрту закона, као и бројни коментари, предлози и
сугестије.
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Стручне службе Министарства размотриле су све пристигле
коментаре и сугестије и прихватиле и у текст Нацрта закона уградиле одређен
број тих сугестија, чиме је значајно унапређен текст Нацрта закона.
Након спроведене јавне расправе о тексту Нацрта закона, у
периоду када су у току 2015. године прибављања мишљења на тај текст Нацрта
закона били су расписани превремени парламентарни избори, а Влада у складу
са својим Пословником није могла да утврђује Предлоге закона. Након
формирања нове Владе од 29. августа 2016. године, министар надлежан за
послове пољопривреде формирао је радну групу за израду Нацрта закона. На
састанцима радне групе који су одржани у новембру 2016. године размотрен је
текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту
биља из 2015. године и у односу на тај текст извршене минималне измене, које
се, пре свега, односе на прецизирање појединих овлашћења за доношење
подзаконских прописа. У децембру 2016. године Нацрт закона послат је на
мишљење надлежним министарствима. С обзиром да је 29. јуна 2017. године
формирана нова Влада, ово министарство је поново припремило Нацрт закона
у којем су у складу са добијеним мишљењима извршене корекције, а којима није
битно измењен Нацрт закона о којем се спроводила јавна расправа. Имајући у
виду да измене које су учињене у односу на текст Нацрта закона из 2015.
године о коме је била одржана јавна расправа нису суштинског карактера и да
се њима нису промениле суштинске одредбе и решења која имају значај за
субјекте регулације, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
предложило је Одбору за привреду и финансије да донесе закључак којим ће
констатовати да није потребно да се о тексту Нацрта закона одржи јавна
расправа.
10. Које ће мере током примене овог закона бити предузете да би
се остварили циљеви његовог доношења?
Током примене овог закона спроводиће се мере које су прописане, а
предвиђено је успостављање система обука и сертификације свих субјеката у
области средстава за заштиту биља (корисници, пружаоци услуга), као и
успостављање система периодичних прегледа уређаја за примену.
Потребно је напоменути да је Управа за заштиту биља, од 2005.
године, спровела низ мера и активности које су биле релевантне као припрема
за спровођење и примену захтева у области средстава за заштиту биља
прописаних овим законом.
Прве активности у области одрживе примене средстава за
заштиту биља, односно обуке крајњих корисника средстава за заштиту биља
(пољопривредни произвођачи) почеле су у 2005. године кроз техничку и научну
подршку Одељења за пољопривреду САД (USDA), у оквиру „Акционог плана за
Програм едукације пољопривредних произвођача од 2005. до 2008. годинеˮ.
Ова подршка указала је на потребу припреме приручника за крајње кориснике и
обуку тренера у пољопривредним стручним службама, као и потребу да се и у
Републици Србији започне са обукама пољопривредних произвођача за
безбедну примену средстава за заштиту биља, на основу искустава у САД. У
оквиру овог програма припремљен је и одштампан приручник „Обука
пољопривредних произвођача за примену пестицидаˮ, припремљене
презентације за обуке и одржане почетне обуке тренера у пољопривредним
стручним службама у 2007. години. Ове активности су настављене преко
„USAID Агробизнис пројектаˮ, који је подржао додатне обуке тренера и обуке
више од 3.000 пољопривредних произвођача у марту 2009. и јуну 2011. године.
У јуну 2011. године овај, почетно, развијен систем обука је
процењен у оквиру активности твининг пројекта ИПА 2008 „Усклађивање
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националног законодавства са законодавством Европске уније за стављање у
промет и контролу средстава за заштиту биља и имплементација нових
законских одредбиˮ (ИПА 2008). Оцењено је да почетно развијен програм обука
покрива све захтеве наведене у Анексу I Директиве број 2009/128/ЕЗ.
Поред поменутих активности, „USAID Агробизнис пројекатˮ
обезбедио је средства за одржавање два тренинга за инжењере
пољопривредне механизације из пољопривредних стручних служби и средњих
пољопривредних школа (укупно 26) у области периодичног прегледа опреме за
примену средстава за заштиту биља која се користи (у децембру 2010. године и
фебруару 2011. године). Обуке су припремљене у сарадњи са
Пољопривредним факултетом у Новом Саду и Београду, као две институције
овлашћене за обављање ових послова.
Као наставак ових активности, у оквиру твининг пројекта ИПА
2012 „Успостављање одрживе примене средстава за заштиту биља и система
редовне контроле техничке исправности машина за примену пестицида које се
користеˮ (ИПА 2012) настављено је спровођење обука будућих контролора
техничке исправности, при чему је у односу на 2011. годину укључено још 20
инжењера пољопривредне механизације из пољопривредних стручних служби,
средњих и високих пољопривредних школа струковних студија, Института за
крмно биље, Крушевац и Агрономског факултета, Чачак. Такође, у оквиру овог
пројекта у децембру 2014. године спроведена је и набавка опреме за потребе
контролног тестирања, којом су опремљене две централне лабораторије (које
ће обучавати и контролисати рад пољских станица – Пољопривредни факултет
Нови Сад и Београд) и 31 регионална, пољска станица, опремљена и спремна
за обављање послова периодичног прегледа.
Такође, Управа за заштиту биља је спровела и низ мера и
активности које се односе на регистрацију средстава за заштиту биља. Прво,
јачање капацитета Управе за заштиту биља је спроведено у оквиру твининг
пројекта CARDS 2005 „Јачање институционалних капацитета у оквиру Управе
за заштиту биљаˮ (CARDS 2005), а затим у оквиру ИПА 2008, који је трајао од
10. октобра 2010. године до 1. јуна 2013. године.
Међутим, у току трајања твининг пројекта, избор спољних
оцењивача у оквиру института и факултета, који треба да буду укључени у
систем процене средстава за заштиту биља у поступку регистрације, није
извршен, како је било планирано до краја јануара 2013. године. Из тих разлога,
акциони план подељен у три фазе (фаза 1 до 31. децембра 2013. године, фаза
2 од 31. децембра 2013. године до 31. децембра 2017. године и фаза 3 од 31.
децембра 2017. године до 31. децембра 2020. године), сачињен уз помоћ
твининг партнера, који се односио и на план ревизије регистрованих средстава
за заштиту биља и на регистрацију нових средстава за заштиту биља у складу
са стандардима Европске уније, није могао бити реализован.
Реализована је само прва фаза акционог плана (до 31. децембра
2013. године) која се односила на доношење свих прописа неопходних за
регистрацију средстава за заштиту биља, укидање регистрација за средстава
за заштиту биља која садрже активне супстанце које нису укључене у Листу
одобрених супстанци и административно продужење регистрација средстава за
заштиту биља до 31. децембра 2019. године, као и подела регистрованих
средстава за заштиту биља у групе за ревизију са временским оквиром за
достављање додатне документације за процену извора активних супстанци.
Друга фаза акционог плана, која је требало да започне од октобра
2014. године, започела је октобра 2016. године, од када је планиран почетак
програма ревизије регистрованих средстава за заштиту биља по групама (шест
група), након што смо изабрали твининг партнера и потписали уговора за
твининг пројекат који се финансира из нераспоређених средстава из ИПА 2013,
а као наставак ИПА 2008.
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Jавни конкурс за избор спољних оцењивача у оквиру института и
факултета расписан је у априлу 2014. године. Избор институција је завршен у
децембру 2014. године, а одлука о избору објављена је 2015. године у
„Службеном гласнику Републике Србијеˮ, број 90/15. Потписивање уговора
спроведено је у трећем кварталу 2018. годинe.
Избор службених лабораторија, путем конкурса, предвиђен је
током 2018. године, док би се конкурс за избор референтних лабораторија
расписао у току 2019. године.
У оквиру TAIEX мапе за 2014. годину одржано је пет експертских
мисија, један семинар и једна студијска посета које се тичу области процене
средстава за заштиту биља у поступку регистрације, на којима су учествовали
сви запослени у Одељењу за средства за заштиту и исхрану биља Управе за
заштиту биља, као и будућих спољних оцењивача у оквиру института и
факултета изабраних на јавном конкурсу.
У оквиру пројекта из нераспоређених средстава из ИПА 2013, који
је започео са реализацијом октобра 2016. године и трајао до октобра 2018.
године, биле су спроведене обуке спољних оцењивача изабраних на конкурсу
2014. године.
У току активности спроведених у оквиру твининг пројекта ИПА
2012, реализоване су обуке у области одрживе примене средстава за заштиту
биља и интегралног управљања штетним организмима.
Посебна пажња биће посвећена и успостављању база података
које су неопходне за спровођење овог закона, у смислу регистрованих
средстава за заштиту биља, уписа у одговарајуће регистре прописане овим
законом, као евиденције промета и примене и извештавање.
За ове сврхе одобрен је и пројекат који ће бити финансиран из
ИПА фонда за 2012. годину, којим је предвиђена израда софтверских решења,
односно различитих модула, а ради успостављања одрживог информационог
система Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, којим ће се
обухватити цео систем безбедности хране, а, између осталог, и област
средстава за заштиту биља. Вредност пројекта је 1,5 милиона EUR. У току је
избор најбољег понуђача.
Везано за измену закона нису предвиђене додатне обуке
инспектора, осим активности у оквиру пројеката ИПА фонда за 2012. годину,
којим је предвиђена израда софтверских решења, односно различитих модула,
а ради успостављања одрживог информационог система Министарства, у
оквиру ког су предвиђене активности свих запослених у Управи за заштиту
биља.
За примену овог закона неопходно је предузети и одговарајуће
регулаторне активности, које се, пре свега, заснивају на доношењу
подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона, и то:
1) Правилник о ближим условима у погледу објеката, опреме,
оперативних процедура које спроводи, смерница добре експерименталне
праксе које примењује, услове у погледу броја, стручне спреме и стручне
оспособљености кадрова и образац сертификата о поступању у складу са
смерницама добре експерименталне праксе (члан 9. став 8. Закона о
средствима за заштиту биља);
2) Правилник о јединственим начелима за процену и регистрацију
средстава за заштиту биља (члан 14. став 10. Закона о средствима за заштиту
биља);
3) Листу одобрених протектаната и синергиста и Листу
неприхватљивих коформуланата (члан 15. став 6. Закона о средствима за
заштиту биља);
4) Правилник о документацији која се доставља у поступку
признавања регистрације средстава за заштиту биља на основу регистрације
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која је извршена у некој другој земљи (члан 16. став 7. Закона о средствима за
заштиту биља);
5) Листу одобрених супстанци (члан 20. став 8. Закона о
средствима за заштиту биља);
6) Правилник о садржини и начину вођења Листе одобрених
супстанци (члан 20. став 9. Закона о средствима за заштиту биља);
7) Правилник о документацији која се подноси уз захтев за
измену, односно допуну решења о регистрацији (члан 24. став 9. Закона о
средствима за заштиту биља);
8) Правилник о документацији која се подноси уз захтев за
издавање решења о дозволи за истраживање и развој (члан 26. став 8. Закона
о средствима за заштиту биља);
9) Правилник о елементима интегралног управљања штетним
организмима (члан 44. став 3. Закона о средствима за заштиту биља);
10) Правилник о програму, начину спровођења обуке и начину
провере знања ради издавања сертификата професионалног корисника, као и
обрасцу тог сертификата (члан 46. став 12. Закона о средствима за заштиту
биља);
11) Правилник о условима и начину примене средстава за
заштиту биља, којима се не угрожава живот и здравље људи, животиња и
животне средине, као и о условима и начину руковања, складиштења,
транспорта и одлагања средстава за заштиту биља (члан 46. став 13. Закона о
средствима за заштиту биља);
12) Правилник о програму стручног испита за обављање послова
периодичног прегледа, организацији полагања стручног испита, састава и раду
испитне комисије, садржају стручног испита, обрасцу записника о полагању
стручних испита, обрасцу уверења о положеном стручном испиту и начину
полагања стручног испита (члан 51. став 14. Закона о средствима за заштиту
биља);
13) Правилник о начину обављања и временском периоду у коме
се обавља периодични преглед уређаја, начину евидентирања извршеног
периодичног прегледа, обрасцу потврде о функционалности уређаја, начину
обележавања и обрасцу ознаке за обележавање уређаја, као и уређајима за
примену за које се периодични преглед не обавља (члан 51. став 15. Закона о
средствима за заштиту биља);
14) Правилник о условима у погледу просторија, опреме и стручне
оспособљености запослених за обављање послова периодичног прегледа
уређаја (члан 51. став 16. Закона о средствима за заштиту биља).
Сви подзаконски акти биће донети у року од годину дана од дана
ступања закона на снагу.
За спровођење овог закона надлежно је Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, а надзор над применом овог
закона вршиће преко фитосанитарних инспектора.
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА
ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Oвлашћени предлагач прописа – Влада
Обрађивач
водопривреде

–

Министарство

пољопривреде,

шумарства

и

2. Назив прописа
Предлог закона о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту
биља
The Law on Amendments to the Law on Plant Protection Products
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији
и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број
83/08) (у даљем тексту: Споразум).
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину
прописа:
Чл. 21, 36, 45, 53. ст. 1, 3. и 5, члан 60. став 1. и 97. Споразума.
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума:
Ступањем на снагу Споразума прелазни рок не постоји (члан 21.
Споразума).
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене
одредбе Споразума
Одредбе следећих чланова овог закона не доводе се у везу са
наведеним одредбама и Споразума:
•
чл. 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, којима су измењене одређени ставови или тачке у чл.
3, 14, 15, 16, 18, 20, 44, 45, 46, 49, 70, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83. и 84, односно
додати нови члан 14а и чл. 15а, 15б, и 15в Закона о средствима за заштиту
биља, као и самостални чланови овог закона 37, 38, 39, 40 и 41;
•
члан 2. којим је измењен наслов главе II и члан 5. Закона о
средствима за заштиту биља;
•
чл. 3. и 4. којима су измењени чл. 6. и 7. Закона о средствима
за заштиту биља;
Одредбе чл. 5, 6, 7, 8, 18, 25. и 27. овог закона којима су
измењени или допуњени чл. 8, 9, 12, 13, 23, 51. и 72, односно додати нови члан
23а Закона о средствима за заштиту биља нису у супротности са наведеним
члановима Споразума из следећих разлога
•
чл. 16, 17, 19. и 20. Предлога закона, којима су измењени и
допуњени чл. 22, 23, 24. и 26, испуњена је обавеза из члан 45. Споразума, јер
иако ове одредбе представљају ограничења она су дозвољена у смислу
заштите здравља и живота људи, животиња и биљака. Такође, овим одредбама
није доведено у питање спровођење члана 21. Споразума, јер се наведеним
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изменама не прописују количинска ограничења приликом увоза средстава за
заштиту биља или мере које имају исто дејство на увоз индустријских
производа. Такође, није доведен у питање члан 36. Споразума, јер њима нису
уведена нова количинска ограничења на увоз и извоз или мере које имају исто
дејство, нити су постојеће мере учињене рестриктивнијим;
•
члан 18. Предлога закона којим је додат нови члан 23а Закона
о средствима за заштиту биља није доведено у питање спровођење члан 21.
Споразума јер се њиме не прописују количинска ограничења приликом увоза
средстава за заштиту биља и семена третираног са средствима за заштиту
биља или мере које имају исто дејство на увоз индустријских производа.
Такође, није доведен у питање члан 36. Споразума, јер нису уведена нова
количинска ограничења на увоз и извоз или мере које имају исто дејство, нити
су постојеће мере учињене рестриктивнијим;
•
чл. 5, 6. и 25. овог закона којима су измењени чл. 8, 9. и 51. у
Закону о средствима за заштиту биља испуњене су обавеза из члана 53. ст. 1,
3. и 5. и члана 60. Споразума, јер је привредним друштвима и држављанима
Заједнице олакшано започињање послова, односно овим одредбама нису
донете никакве мере којима се уводи дискриминација у погледу пословног
настањења било ког друштва Заједнице или пак у погледу њихове делатности,
односно нису прописане никакве мере којима се услови под којима се пружају
услуге ограничени у односу на затечено стање.
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање
обавеза које произлазе из наведене одредбе Споразума:
Нема.
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина
Европске уније:
Национални програм за усвајање правних тековина Европске
уније (НПАА), усвојен Закључком Владе 05 Брoj: 337-8355/2014 на седници
oдржaнoj 31. јула 2014. гoдинe, у оквиру главе III – Способност преузимања
обавеза из чланства у ЕУ; Одељак 3.12. Безбедност хране, ветеринарска и
фитосанитарна политика; пододељак 3.12.4. Средства за заштиту биља и
резидуе.
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и
оцене усклађености са њима
Као и Закон о средствима за заштиту биља („Службени гласник
РС”, брoj 41/09) и Предлог закона о изменама и допунама Закона о средствима
за заштиту биља је у начелу усклађен са Оснивачким уговорима (УЕЗ и УЕУ), с
обзиром да се ни један члан оснивачких уговора не односи искључиво на
средства за заштиту биља.
Међутим, овај закон се може довести у везу са Уговором о
функционисању Европске уније, и то чл. 34, 35. и 36.
Нормативна садржина овог закона није у супротности са
наведеном одредбама Уговора о функционисању Европске уније.
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима: Предлогом закона се не врше додатна усклађивања са
одговарајућим прописима ЕУ, нити се њиме транспонује било који део права
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ЕУ, јер се истим врше измене које се односе на организациону структуру, као и
појашњење одређених поступака и процедура.
Делимично усклађен са:
•
Уредбом (ЕЗ) број 1107/2009 Европског парламента и Савета од 21.
октобра 2009. године о стављању на тржиште средстава за заштиту биља и на
основу које престају да важе Директиве Савета 79/117/ЕЕЗ и 91/414/ЕЕЗ, која је
почела да се примењује од 14. јуна 2011. године (REGULATION (EC) No
1107/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21
October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and
repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC);
•
Уредбом (ЕЗ) број 1185/2009 Европског парламента и Савета од 25.
новембра 2009. године о статистикама о пестицидима, која је почела да се
примењује 30. децембра 2009. године (REGULATION (EC) No 1185/2009 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009
concerning statistics on pesticides);
•
Директивом Европског парламента и Савета број 2009/128/ЕЗ од 21.
октобра 2009. године којом се успоставља оквир за деловање Заједнице у
постизању одрживе примене пестицида (DIRECTIVE 2009/128/EC OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009
establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of
pesticides);
•
Директивом Европског парламента и Савета број 2009/127/ЕЗ од 21.
октобра 2009. године којом је замењена Директива број 2006/42/ЕЗ о машинама
за апликацију пестицида (DIRECTIVE 2009/127/EC OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 amending Directive
2006/42/EC with regard to machinery for pesticide application);
•
Уредбом Европске комисије (ЕУ) број 283/2013 од 1. марта 2013. године
којом се утврђују захтеви за подацима за активну супстанцу у складу са
Уредбом (ЕЗ) број 1107/2009 Европског парламента и Савета о стављању на
тржиште средстава (COMMISSION REGULATION (EU) No 283/2013 of 1 March
2013 setting out the data requirements for active substances, in accordance with
Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council
concerning the placing of plant protection products on the market);
•
Уредбом Европске комисије (ЕУ) број 284/2013 од 1. марта 2013. године
којом се утврђују захтеви за подацима за средства за заштиту биља у складу са
Уредбом (ЕЗ) број 1107/2009 Европског парламента и Савета о стављању на
тржиште средстава (COMMISSION REGULATION (EU) No 284/2013 of 1 March
2013 setting out the data requirements for plant protection products, in accordance
with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council
concerning the placing of plant protection products on the market).
Потпуно усклађен са:
•
Спроведбеном уредбом Европске комисије (ЕУ) број 540/2011
од 25. маја 2011. за спровођење Уредбе (ЕЗ) број 1107/2009 Европског
парламента и Савета која се односи на листу одобрених активних супстанци
(COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 540/2011 of 25 May 2011
implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the
Council as regards the list of approved active substances);
•
Уредбом Европске комисије (ЕУ) број 547/2011 од 8. јуна 2011.
за спровођење Уредбе (ЕЗ) број 1107/2009 Европског парламента и Савета која
се односи на захтеве за обележавање средстава за заштиту биља
(COMMISSION REGULATION (EU) No 547/2011 of 8 June 2011 implementing
Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as
regards labelling requirements for plant protection products);
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•
Уредбом Европске комисије број 546/2011 од 11. јуна 2011.
године о Спровођењу (ЕЗ) број 1107/2009 Европског парламента и Савета која
се односи на јединствена начела за процену и ауторизацију средстава за
заштиту биља (COMMISSION REGULATION (EU) No 546/2011 of 10 June 2011
implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the
Council as regards uniform principles for evaluation and authorisation of plant
protection products).
Са овим уредбама постигнута је потпуна усклађеност
доношењем:
•
Листе одобрених супстанци („Службени гласник РС”, број
49/17);
•
Правилника о садржини декларације и упутства за примену
средства за заштиту биља, као и специфичним захтевима и ознакама ризика и
упозорења за човека и животну средину и начину руковања испражњеном
амбалажом од средстава за заштиту биља („Службени гласник РС”, бр. 21/12,
89/14 и 97/15);
•
Правилника о елементима за процену активне супстанце,
односно основне супстанце и средстава за заштиту биља („Службени гласник
РС”, број 94/13).
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност
са њима
Одлука Европског првостепеног суда од 11. јула 2007. године у
случају T-229/04, Краљевина Шведска против Комисије Европских заједница
(Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber, Extended Composition),
11 July 2007, II – 2441), о поништавању Директиве за одобравање параквата
као активне супстанце односно искључење активне супстанце паракват из
Анекса I Директиве Савета 91/414 (сада Уредба Европске комисије (ЕУ) о
спровођењу број 540/2011 од 25. маја 2011. за спровођење Уредбе (ЕЦ) број
1107/2009 Европског парламента и Савета која се односи на листу одобрених
активних супстанци – COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No
540/2011 of 25 May 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the
European Parliament and of the Council as regards the list of approved active
substances).
Одлука Европског првостепеног суда од 19. јула 2007. године у
случају T-31/07 R, Du Pont de Nemours (France) SAS и други против Комисије
Европских заједница, [2007] ECR II – 2767, o суспензији Директиве Европске
комисије број 2006/133/EЗ од 11. децембра 2006. године којом се мења
Директива Савета број 91/414/EEЗ о укључењу флусилазола као активне
супстанце (COMMISSION DIRECTIVE 2006/133/EC of 11 December 2006
amending Council Directive 91/414/EEC to include flusilazole as active substance).
Са овим одлукама Европског првостепеног суда постигнута је
потпуна усклађеност доношењем Листе одобрених супстанци („Службени
гласник РС”, број 72/14), која се односи на стављање у промет и примену
средстава за заштиту биља која садрже одређене активне супстанце, односно
активна супстанце паракват и флусилазол нису уписане у Листу одобрених
супстанци.

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност
Законoм о средствима за заштиту биља делимично је пренета у
национално законодавство Директива Европског савета број 91/414/ЕЕЗ о
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стављању на тржиште средства за заштиту биља и основне одредбе Уредбе
(ЕЗ) број 396/2005 Европског парламента и Савета од 23. фебруара 2005.
године о максималним нивоима резидуа пестицида у или на храни и храни за
животиње биљног и животињског порекла.
У међувремену, Европска унија (ЕУ) је, као резултат ревизије
Директиве број 91/414/ЕЕЗ, доношењем Шестог акционог програма животне
средине и Тематске стратегије о одрживој примени пестицида, у 2009. години
донела нови законодавни оквир у области средстава за заштиту биља, који
обухвата:
•
Уредбу (ЕЗ) број 1107/2009 Европског парламента и Савета од 21.
октобра 2009. године о стављању на тржиште средстава за заштиту биља и на
основу које престају да важе Директиве Савета 79/117/ЕЕЗ и 91/414/ЕЕЗ, која је
почела да се примењује од 14. јуна 2011. године (REGULATION (EC) No
1107/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21
October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and
repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC), као и спроведбене
уредбе;
•
Уредбу (ЕЗ) број 1185/2009 Европског парламента и Савета од 25.
новембра 2009. године о статистикама о пестицидима, која је почела да се
примењује 30. децембра 2009. године (REGULATION (EC) No 1185/2009 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009
concerning statistics on pesticides), као и спроведбене уредбе;
•
Директиву Европског парламента и Савета број 2009/128/ЕЗ од 21.
октобра 2009. године којом се успоставља оквир за деловање Заједнице у
постизању одрживе примене пестицида (DIRECTIVE 2009/128/EC OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009
establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of
pesticides);
•
Директиву Европског парламента и Савета број 2009/127/ЕЗ од 21.
октобра 2009. године којом је замењена Директива број 2006/42/ЕЗ о машинама
за апликацију пестицида (DIRECTIVE 2009/127/EC OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 amending Directive
2006/42/EC with regard to machinery for pesticide application).
Новим прописима ЕУ у области средстава за заштиту биља
највећи део процеса одобравања средстава за заштиту биља премештен је са
националног нивоа земаља чланица на ниво ЕУ. Обзиром на развијеност
европских институција за процену, Република Србија мора стално радити на
изградњи институција и подизању капацитета (број запослених и подизање
њихових знања и вештина), креирати политику (пословни амбијент), која што је
могуће више одговара стварним условима и пружа могућност за даље
унапређење, јер потпуно усаглашавање законодавног оквира са ЕУ могуће је
тек након завршетка преговора о чланству.
Због тога је и главни разлог измена и допуна Закона о средствима
за заштиту биља даље усклађивање са релевантним прописима ЕУ у области
средстава за заштиту биља које је, као једну од две главне обавезе, поред
успостављања зоне слободне трговине, Република Србија преузела
ратификацијом Споразума о стабилизацији и придруживању.
Треба имати у виду да ће у наредном периоду, како Република
Србија буде напредовала у преговорима са ЕУ, измене и допуне постојећих
прописа бити честе, али да оне морају одражавати стварне могућности
Републике Србије, и то како државних органа, тако и заинтересованих страна
на које се законима креирана политика у одређеној области и односи.
Истовремено, са усклађивањем законодавства неопходно је
обезбедити и инфраструктуру (институције) и обучене кадрове за примену. То
се превасходно односи на поступак регистрације у складу са новим прописима
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у ЕУ, који су почели да се примењују од 2011. године, али и на одрживу
примену средстава за заштиту биља.
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености
прописа са прописима Европске уније
Даном приступања Републике Србије ЕУ.
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност,
потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно
попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно
попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби
секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши примена или
спровођење неког захтева који произилази из одредбе секундарног извора
права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке процене утицаја биће
спроведена обавеза из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос
те одредбе директиве)
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније
преведени на српски језик?
Завршена је стручна редактура превода:
•
Уредбе (ЕЗ) број 1107/2009 Европског парламента и Савета од
21. октобра 2009. године о стављању на тржиште средстава за заштиту биља и
на основу које престају да важе Директиве Савета 79/117/ЕЕЗ и 91/414/ЕЕЗ,
која је почела да се примењује од 14. јуна 2011. године;
•
Уредбе (ЕЗ) број 1185/2009 Европског парламента и Савета од
25. новембра 2009. године о статистикама о пестицидима, која је почела да се
примењује 30. децембра 2009. године и
•
Директиве Европског парламента и Савета број 2009/128/ЕЗ од
21. октобра 2009. године којом се успоставља оквир за деловање Заједнице у
постизању одрживе примене пестицида.
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске
уније?
Није.
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради
прописа и њихово мишљење о усклађености
Први предлог је израђен у оквиру планираних активности твининг
пројекта „Хармонизација националног законодавства у области средстава за
заштиту биља са законодавством ЕУ и примена нових прописа”, који је Управа
за заштиту биља имплементирала од октобра 2010. године до јуна 2013.
године, са Директоратом за регулативу хемикалија Уједињеног краљевства
(УК). У активностима на изради Предлога закона су учествовали словеначки,
чешки и УК експерти.
У току трајања наведеног пројекта највише пажње је било
посвећено делу Предлога закона који су у вези са регистрацијом средстава за
заштиту биља, односно преношењу одређених одредби Уредбе (ЕЗ) број
1107/2009.
Након
завршетка
пројекта
„Хармонизација
националног
законодавства у области средстава за заштиту биља са законодавством ЕУ и
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примена нових прописа”, а у току целе касније израде овог закона, у деловима
где Уредба (ЕЗ) број 1107/2009 није била довољно прецизна, вршене су
консултације електронским путем са словеначким експертима, који су
учествовали у оквиру твининг пројекта.
У оквиру твининг пројекта „Примена одрживе примене средстава
за заштиту биља и успостављање редовне техничке инспекције уређаја за
примену пестицида”, који је почео са спровођењем фебруара 2014. године, са
експертима ЕУ (Италија, Шпанија, Холандија), пажња је посвећена делу
Предлога закона која се односи на преношење одређених одредби Директиве
број 2009/128/ЕЗ, подзаконским актима за примену одредби које се односе на
одрживу примену средстава за заштиту биља (периодични прегледи,
интегрално управљање штетним организмима, евиденције примене средстава
за заштиту биља које воде корисници), и пружена је помоћ у изради табеле
усклађености у односу на наведену директиву.
Од 24. октобра 2016. године започела је реализација твининг
пројекта који се финансира из нераспоређених средстава из ИПА 2013, а као
наставак ИПА 2008. „Даље јачање капацитета у области средстава за заштиту
биља и резидуа пестицида у Републици Србијиˮ, као наставак твининг пројекта
„Хармонизација националног законодавства у области средстава за заштиту
биља са законодавством ЕУ и примена нових прописа”, у сарадњи са
Директоратом за регулативу хемикалија Уједињеног краљевства (УК) и
Републике Чешке, а укључени су и експерти из Хрватске и Словеније. У оквиру
овог пројекта започето је са реализацијом активности акционог плана која се
односи на достављање документације и процену извора активних супстанци,
као и обука спољних оцењивача изабраних на конкурсу расписаног 2014.
године. Избор институција је завршен у децембру 2014. године, а одлука о
избору објављена је 2015. године („Службени гласник РСˮ, број 90/15).
Потписивање уговора биће спроведено у току 2018. годинe. У току реализације
пројекта врше се сталне консултације са експертима са пројекта у изради
прописа и усаглашавања националног законодавства са законодавством ЕУ.

Tабела усклађености 1107/2009
1. Назив акта Европске уније:

2. "CELEX" ознака:

УРЕДБА (ЕЗ) број 1107/2009 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА од 21. октобра 2009. године о
стављању на тржиште средстава за заштиту биља и о стављању ван снаге директива Савета 79/117/EEЗ и
91/414/EEЗ

32009R1107

3. Oвлашћени предлагач прописа – Влада

4. Датум израде табеле:
29. фебруар 2016. године

Обрађивач – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

са изменама од 15. децембра 2017. године (према IPA
SR/13/IB/AG/02) означеним плавим словима у колони)

5. Закон приступајуће земље чије законодавство је предмет анализе усклађености са актом ЕУ:

6. Ознака законодавства НПАА:

Предлог закона о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља
The Law on Amendments to the Law on Plant Protection Products

3.12.3.2. Здравље биља – средства за заштиту биља (СЗБ)

7. Усклађеност акта са законодавством ЕУ:
а)

Одредба
прописа
ЕУ 1

а1)

b)

Садржина
одредбе

Одредба
прописа
Републи
ке
Србије 2

b1)

Садржина
одредбе

c)

d)

Усклађе
ност 3

Разлози за делимичну
усклађеност, неусклађеност
или непримењивост

e)

Предлог за измене Закона
о средствима за заштиту
биља
(Чланови се односе на
основни Закон о
средствима за заштиту
биља, осим у случају
прелазних одредаба, које
се односе на Закон о
изменама Закона о
средствима за заштиту
биља)

ПОГЛАВЉЕ I
Уредба утврђује правила за
одобрење средстава за заштиту биља

1.1

1

1

Овај закон регулише регистрацију,
контролу, промет, увоз и примену

Члан, став, подстав, тачка (на пример: 2.3.2.а, где је 1= члан, 3= став, 2= подстав, а= тачка)
Члан, став, тачка (на пример: 3.3.1, где је 3= члан, 3= став, 1= тачка)
3
ПУ = потпуна усклађеност, ДУ = делимична усклађеност, НУ = неусклађеност, НП = није примењиво
2

ПУ

Предлаже се употреба истих
израза у преводу националног

у комерцијалном облику и за њихово
стављање на тржиште, употребу и
контролу у оквиру Заједнице.

1.2

Ова уредба утврђује правила за
одобрење активних супстанци,
протектаната или синергиста које
средстава за заштиту биља садрже
или од којих се састоје, као и
правила за ађуванте и
коформуланте.

11.1

средстава за заштиту биља у пољопривреди
и шумарству, задатке од јавног интереса у
области средстава за заштиту биља и друга
питања релевантна за средства за заштиту
биља
Произвођач заједно са захтевом за
регистрацију средстава за заштиту биља
доставља следеће:
Документацију за процену
активних супстанци и/или основних
супстанци садржаних у средствима за
заштиту биља;

законодавства као у Уредби
како би се избегле могући
неспоразуми

ДУ

Потребни протектанти,
синергисти и коформуланти

Члан 14.
Евалуацију средстава за
заштиту биља ради
њиховог одобрења (у
даљем тексту: евалуација)
спроводи Министарство.
Евалуација, како је
наведено у ставу 1,
подразумева евалуацију
физичко-хемијских и
техничких
карактеристика, као и
ефикасности средстава за
заштиту биља; могућих
непосредних и посредних
штетних утицаја на
здравље људи, здравље
животиња и на животну
средину насталих из
средстава за заштиту биља
и активних супстанци,
протектаната, синергиста
и коформуланата
садржаних у средствима
за заштиту биља , на
основу достављене
документације у складу са
чланом 12.2.2. и чланом
13. овог закона.

1.3

Сврха ове уредбе је обезбеђење
високог нивоа заштите здравља
људи, здравља животиња и животне
средине и побољшање
функционисања унутрашњег
тржишта кроз хармонизацију
правила о стављању на тржиште
средстава за заштиту биља, при чему
се побољшава пољопривредна
производња.

ДУ

Потребан је висок ниво
заштите здравља људи,
здравља животиња и животне
средине
при чему
функционисање унутрашњег
тржишта није задатак РС
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1.4.

2.1.

Одредбе ове уредбе поткрепљене су
начелом предострожности како би се
обезбедило да активне супстанце
или производи стављени на тржиште
немају штетан утицај на здравље
људи, здравље животиња или
животну средину. Нарочито, државе
чланице се не могу спречити да
примене начело предострожности
ако постоји научна непоузданост у
погледу ризика у вези са здрављем
људи, здрављем животиња и
животном средином који
представљају средства за заштиту
биља која треба одобрити на
њиховој територији.
Ова уредба примењује се на
производе, у облику у коме су
испоручени кориснику, који се
састоје од активних супстанци,
протектаната или синергиста или на
производе који их садрже, а
намењени су за једну од следећих
примена:
а) заштита биљака или биљних
производа од свих штетних
организама или спречавање
деловања таквих организама, осим
ако се сматра да је главна сврха ових
производа пре хигијена него заштита
биљака или биљних производа; б)
утицај на животне процесе биљака,
као што су супстанце које утичу на
њихов раст, осим хранљивих
материја; в) очување биљних
производа, уколико такве супстанце
или производи не подлежу посебним
одредбама Заједнице о средствима за
заштиту;
г) уништавање нежељених биљака
или делова биљака, с изузетком алги
осим ако се производи примењују на
земљиште или воду ради заштите
биљака;
д) провера или спречавање
нежељеног раста биљака, с

3.1.

3.19
3.25

Термини који се користе у овом закону
имају следеће значење:
1) Активна супстанца јесте супстанца или
микроорганизам, укључујући вирусе, која
има опште или специфично дејство на
штетне организме, биљке, делове биљака
или биљне организме;
19) Средство за заштиту биља јесте
активна супстанца или препарат који
садржи једну или више активних
супстанци у коначном облику, који је
намењен за:
- заштиту биља или биљних
производа од штетних организама или
спречавање деловања штетних организама;
-утицање на животне процесе
биљака различито од начина утицаја
средстава за исхрану биља, као што су
регулатори развоја и раста биљака;
-заштиту биљних производа
током складиштења, који се примењују пре
или после жетве/бербе, с изузетком
конзерванаса:
-уништавање нежељених биљака
или њихових делова.

НУ

Недостаје начело
предострожности

ПУ

Хигијена; алге

члан 3, 19):
4)
за
елиминисање
нежељених биљака или
њихових
делова
с
изузетком алги, осим ако
се
ти
производи
примењују на земљиште
или воду ради заштите
биљака,
5) за контролу или
спречавање
раста
нежељених биљака с
изузетком алги, осим ако
се
ти
производи
примењују на земљиште
или воду ради заштите
биљака;

25) технички производ јесте материјал који
садржи активну супстанцу и нечистоће које
настају при њеној производњи, који такође
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изузетком алги осим ако се
производи примењују на земљиште
или воду ради заштите биљака.

2.2

2.3.a

2.3.б

2.3.в

Ови производи називају се ”средства
за заштиту биља„.
Ова уредба примењује се на
супстанце, укључујући
микроорганизме, које имају опште
или специфично дејство на штетне
организме или на биљке, делове
биљака или биљне производе који се
називају ”активне супстанце„.
Ова уредба се примењује на следеће:
а) супстанце или препарате који се
додају средству за заштиту биља
ради елиминисања или смањења
фитотоксичних дејстава средства за
заштиту биља на одређене биљке, а
који се називају ”протектанти„;

б) супстанце или препарати који,
иако не испољавају деловање или
испољавају слабо деловање како је
описано у ставу 1, могу појачати
деловање активне супстанце у
средству за заштиту биља и које се
називају ”синергисти„;

в) супстанце или препарати који се
користе или су намењени за
коришћење у средству за заштиту
биља или ађуванту, али нису
активне супстанце, ни протектанти,
ни синергисти, а који се називају
”коформуланти„;

може садржати и неопходну количину
адитива;

3.1

3.25

Термини који се користе у овом закону
имају следеће значење:
1) Активна супстанца јесте
супстанца или микроорганизам,
укључујући вирусе, која има опште или
специфично дејство на штетне организме,
биљке, делове биљака или биљне
организме;
25) технички производ означава материјал
који садржи активну супстанцу и
нечистоће које настају при њеној
производњи, који такође може садржати и
неопходну количину адитива;

ПУ

ДУ

Недостаје ”протектанти„.

Члан 3.22.a) протектант
означава додатни
производ, супстанцу или
препарат који се додаје
средствима за заштиту
биља ради елиминисања
или смањења
фитотоксичних дејстава
средстава за заштиту
биља.

НУ

Недостаје ”синергисти„.

Члан 3.23a) синергист
означава супстанцу или
препарат који, иако као
средство за заштиту биља
не испољава деловање или
испољава слабо деловање,
може појачати деловање
активне супстанце или
супстанце у средству за
заштиту биља.

НУ

Недостаје ”коформуланти„.

Члан 3.11a) коформулант
означава супстанцу или
препарат који се користи
или је намењен за
коришћење у средству за
заштиту биља или
ађуванту, али није активна
супстанца, ни протектант,
ни синергист.
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2.3.г

3.1

3.2

3.3

3.4

г) супстанце или препарати који се
састоје од коформуланата ии
препарати који садрже један или
више коформуланата, у облику у
коме се испоручују кориснику и
стављају на тржиште да би их
корисник мешао са средством за
заштиту биља и који појачавају
његову ефективност или друге
пестицидне карактеристике, а који
се називају ”ађуванти„.

За сврхе ове уредбе примењују се
следеће дефиниције:
1. ”резидуе„ означава једну или
више супстанци присутних у
биљкама или на биљкама или
биљним производима, јестивим
животињским производима, води за
пиће или било где у животној
средини, које су настале као
резултат употребе средства за
заштиту биља, укључујући њихове
метаболите и производе разградње
или реакције;
2. ”супстанце„ означава хемијске
елементе и њихова једињења, који
су настали природно или су
произведени, укључујући све
нечистоће које неизбежно настају у
производном процесу;
3. ”препарати„ означава смеше или
растворе који се састоје од две или
више супстанци намењених да се
користе као производ за заштиту
биља или као ађувант;
4.”проблематична супстанца„
означава сваку супстанцу која има
инхерентно својство штетног
утицаја на људе, (недостаје текст,

3.17

3.16

3.24

3.18

17) Помоћно средство за заштиту биља
јесте производ који садржи једну или више
супстанци природног или синтетичког
порекла у свом коначном облику, који се
користи заједно са средством за заштиту
биља;

16) Резидуе средстава за заштиту биља
означава једну или више активних
супстанци, основних супстанци или других
супстанци, укључујући њихове метаболите
и производе настале њиховим разлагањем
или реакцијом, присутних у биљкама или
на биљкама, односно на производима
биљног порекла или у јестивим
производима животињског порекла или
било где у животној средини (ваздух, вода,
земљиште), а последица су примене
средстава за заштиту биља;
24) Супстанца” јесте хемијски елемент и
његова једињења, који се јављају у
природи и као резултат производног
процеса, укључујући све нечистоће које су
условљене процесом производње;
18) Препарат јесте смеша или раствор
супстанци намењених за употребу као
средство за заштиту биља, од којих је
најмање једна супстанца активна
супстанца;

ПУ

Помоћно средство за заштиту
биља може се превести као
”ађувант„

Члан 3.1б) ађувант
означава помоћно
средство за заштиту биља
или супстанцу или
препарат који се састоје
од коформуланата или
препарата који садрже
један или више
коформуланата, које
корисник меша са
средством за заштиту
биља или са производом
опште употребе за
заштиту биља и на овај
начин појачава његову
ефективност или друге
пестицидне
карактеристике.

ПУ

ПУ

ПУ

НУ

Недостаје дефиниција
”проблематичне супстанце„
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

прим. прев.) средство за заштиту
биља у довољној концентрацији да
представља ризик од таквог утицаја.
Такве супстанце обухватају али нису
ограничене на супстанце које
испуњавају критеријуме да буду
класификоване као опасне супстанце
у складу са Уредбом (ЕЗ) број
1272/2008 Европског парламента и
Савета од 16. децембра 2008. године
о класификацији, обележавању и
паковању супстанци и смеша (1) и
присутне су у средству за заштиту
биља у концентрацији због које се
производ сматра опасним у смислу
члана 3. Директиве 1999/45/EЗ;
5. ”биље„ означава живе биљке и
живе делове биљака, укључујући
свеже воће, поврће и семе;
6. ”биљни производи„ означавају
производе биљног порекла у
непрерађеном стању или подвргнуте
само једноставној припреми као што
је млевење, сушење или пресовање,
али не укључујући биље;
7. ”штетни организми„ означава све
врсте, сојеве или биотипове који
припадају животињском царству,
биљном царству или патогеном
агенсу штетном за биље или биљне
производе;
8.”нехемијске методе„ означава
алтернативне методе хемијским
пестицидима за заштиту биља и
управљање штеточинама, засноване
на агрономским техникама као што
су технике из тачке 1. Анекса III
Директиве 2009/128/EЗ или физичке,
механичке или биолошке методе
сузбијања штеточина;
9.„стављање на тржиште” означава
држање ради продаје у оквиру
Заједнице, укључујући понуду за
продају или било који облик
преноса, бесплатан или не, и
продају, дистрибуцију и друге

3.2.

3.3.

3.29.

3.8

3.22

2) Биљем се сматрају живе биљке и живи
биљни делови, укључујући свеже воће и
семе;
3) Биљни производи јесу производи
биљног порекла у непрерађеном стању или
једноставно поново прерађени млевењем,
сушењем или пресовањем, не укључујући
биље из тачке 2) овог члана;
29) Штетни организми јесу организми из
биљног или животињског царства, вируси,
бактерије, микоплазме (фитоплазме) и
други патогени организми штетни за биље
или биљне производе.
8) Интегрална заштита биља јесте
рационална примена комбинације
биолошких, биотехнолошких, хемијских,
агротехничких мера или мера обогаћивања
гајења биља, при чему је примена
хемијских средстава ограничена на
најнужнију меру потребну за одржавање
популације штетних организама испод
нивоа који може проузроковати економски
неприхватљиву штету;
22) Промет јесте свако снабдевање
средствима за заштиту биља са или без
накнаде, укључујући и увоз на територију
Републике Србије, не укључујући
складиштење ради извоза из царинског
подручја Републике Србије или

ПУ

ПУ

ПУ

ДУ

Недостаје дефиниција
”нехемијских метода„

ПУ

Након приступања
примењивали би се царински
изрази за увоз (увођење,
транзит, пуштање у слободан
промет)
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3.10

3.11

3.12

3.13

облике самог преноса, али не и
враћање претходном продавцу.
Пуштање у слободан промет на
територији Заједнице представља
стављање на тржиште за сврхе ове
уредбе;
10. ”одобрење средства за заштиту
биља„ означава управни акт којим
надлежни орган државе чланице
одобрава стављање на тржиште
средства за заштиту биља на својој
територији;
11. ”произвођач„ означава лице које
само производи средства за заштиту
биља, активне супстанце,
протектанте, синергисте,
коформуланте или ађуванте или које
ову производњу уговори са другом
страном, или лице које произвођач
именује за свог искључивог
заступника у сврху усклађености са
овом уредбом;

12. ”изјава о приступу подацима„
означава изворни документ којим је
власник података заштићених у
складу са овом уредбом сагласан да
надлежни орган користи такве
податке под посебним условима у
сврху издавања одобрења за
средство за заштиту биља или
одобрења активне супстанце,
синергиста или протектора у корист
другог подносиоца захтева;
13. ”животна средина„ означава воде
(укључујући подземне, површинске,
прелазне, приобалне и морске),
седимент, земљиште, ваздух, копно,
дивље врсте фауне и флоре, као и
сваку међусобну повезаност са
другим живим организмима;

складиштења ради њиховoг безбедног
одлагања;

3.23

3.21

3.7.

23) Регистрација средстава за заштиту
биља јесте поступак на основу кога се
доноси решење о регистрацији којим се
дозвољава производња, стављање у промет
и примена средстава за заштиту биља;
21) Произвођач јесте правно лице или
предузетник који се бави производњом
средстава за заштиту биља;

7) Животна средина јесте вода, ваздух,
земљиште, флора, фауна и њихови
међусобни односи;

ПУ

ДУ

Недостају активне супстанце,
протектанти, синергисти,
коформуланти и ађуванти

НУ

Недостаје дефиниција ”изјаве
о приступу подацима„

ДУ

Проширити дефиницију

Члан 3.21a) производни
процес означава синтезу
активних супстанци за
формулисање средстава за
заштиту биља и
формулисање средстава за
заштиту биља која садрже
једну или више активних
супстанци којима су
додати коформуланти,
протектанти и/или
синергисти

Члан 3.7) животна
средина означава воде
(укључујући подземне,
површинске, прелазне,
приобалне и морске),
седимент, земљиште,
ваздух, копно, дивље
врсте фауне и флоре, као и
сваки однос са другим
живим организмима.
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3.14

3.15

14.”рањиве групе„ означава лица
која треба посебно узети у обзир
приликом процене акутних и
хроничних утицаја средстава за
заштиту биља на здравље. Оне
обухватају труднице и дојиље,
нерођену децу, одојчад и децу,
старије особе, раднике и становнике
који су дуже време изложени
великим количинама пестицида;
15. ”микроорганизми„ означава
сваку микробиолошку јединицу,
укључујући ниже гљиве и вирусе,
ћелијске или нећелијске, који су
способни за репликацију или пренос
генетског материјала;

Секунда
рни
прописи
(”СЛ
РС„
69/2012)
2.18

3.16

3.17

3.18

16.”генетички модификовани
организми„ означава организме у
којима је генетски материјал
измењен у смислу Директиве
2001/18/EЗ Европског парламента и
Савета од 12. марта 2001. године о
намерном ослобађању генетички
модификованих организама у
животну средину ( 1 );
17. ”зона„ означава групу држава
чланица како је дефинисано у
Анексу I. За сврху коришћења у
стакленим баштама, као третирање
после жетве/бербе, за третирање
празник остава и за третирање
семена, зона означава све зоне
дефинисане у Анексу I;
18. ”добра пракса заштите биља„
означава праксу у којој се третирања
средствима за заштиту биља
примењена на дато биље или биљне
производе у складу са условима за
њихову одобрену употребу бирају,
дозирају и временски подешавају

Закон о
ГМО
(”СЛ
РС„
41/2009)
4.2

3.5

Правила о захтевима за подацима и
поступку за евалуацију активних
супстанци или основних супстанци и
методама њиховог тестирања
(”Службени гласник РС“, број 69/12):

НУ

Дефиниција ”рањивих група„

ПУ

Дефиниција треба да буде
садржана у Закону

2.18) ”Микроорганизам„ јесте ћелијски или
нећелијски организам способан за
репликацију или пренос генетског
материјала (бактерија, гљива, вирус,
организми слични вирусима, вироиди,
протозоа и други)
Закон о генетички модификованим
организмима (”Сл. гласник РС„ број
41/2009)

ПУ

2) ”генетички модификовани организми„
означава организме у којима је генетски
материјал измењен модерним
биотехничким методама
НП

Зоне су релевантне тек после
приступања

НУ

Недостаје ”добра пракса
заштите биља„.
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3.19

3.20

3.21

3.22

како би се обезбедила прихватљива
ефикасност са минималном
потребном количином, придајући
дужну пажњу локалним приликама и
могућностима сузбијања путем
контроле култура и биолошке
контроле;
19.”добра лабораторијска пракса„
означава праксу како је дефинисана
у тачки 2.1. Анекса I Директиве
2004/10/EЗ Европског парламента и
Савета од 11. фебруара 2004. године
о хармонизацији закона и других
прописа који се односе на примену
начела добре лабораторијске праксе
и верификацију њихове примене на
испитивања хемијских супстанци;

20. ”добра експериментална пракса„
означава праксу у складу са
одредбама Смерница 181 и 152
Европске и медитеранске
организације за заштиту биља
(EPPO);

21. ”заштита података„ означава
привремено право власника
извештаја о испитивању или студији
да спречи његову употребу у корист
другог подносиоца захтева;

22. ”држава чланица известилац„
означава државу чланицу која
преузима задатак евалуације активне

Закон о
лековим
аи
медицин
ским
средстви
ма

Закон о лековима и медицинским
средствима (”Сл. гласник РС„ број 30/2010
и 107/2012)

ДУ

Дефиниција у Закону о
лековима није иста

Члан 3.4b) добра
лабораторијска пракса
(ДЛП) означава систем
квалитета који се односи
на организациони процес
и услове под којима се
неклиничке/предклиничке
здравствене студије
планирају, спроводе,
прате, евидентирају,
архивирају и под којима
се о њима извештава.

НУ

Недостаје ”добра
експериментална пракса„.

Члан 3.4a) Добра
експериментална пракса
(ДЕП) означава праксу за
управљање евалуацијом
ефикасности испитивања
средстава за заштиту биља
у теренским условима у
складу са Стандардом PP
1/181 и PP1/152 Европске
и медитеранске
организације за заштиту
биља – (EPPO);

НУ

Недостаје ”заштита
података„

Члан 3.7a) заштита
података означава
привремено право
власника извештаја о
испитивању или студији
да спречи његову
употребу у корист другог
подносиоца захтева за
регистрацију средстава за
заштиту биља.

НП

Релевантно тек после
приступања

2.43
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3.23

3.24

3.25

супстанце, протектанта или
синергиста;
23. ”испитивања и студије„ означава
истраге или експерименте чија је
сврха да одреде својства и понашање
активне супстанце или средстава за
заштиту биља, предвиде излагање
активним супстанцама и/или
њиховим релевантним
метаболитима, одреде безбедне
нивое излагања и утврде услове за
безбедну употребу средстава за
заштиту биља;

24. ”носилац одобрења„ означава
свако физичко или правно лице које
поседује одобрење за средство за
заштиту биља;
25.”професионални корисник„
означава професионалног корисника
како је дефинисано у члану 3. став 1.
Директиве 2009/128/EЗ;

3.11

11) Корисник јесте правно лице,
предузетник или физичко лице које
примењује средстава за заштиту биља;

НУ

Недостаје дефиниција

НУ

Недостаје дефиниција
”носиоца одобрења„

ДУ

Недостаје разликовање
професионалног корисника и
корисника аматера

Члан 3. 25a) испитивања и
студије означава истраге
или експерименте чија је
сврха да одреде својства и
понашање активне
супстанце, синергиста,
протектанта,
коформуланта или
средстава за заштиту
биља, предвиде излагање
активној супстанци,
синергисту, протектанту,
коформуланту и/или
њиховим релевантним
метаболитима, одреде
безбедне нивое излагања и
утврде услове за безбедну
употребу средстава за
заштиту биља

Члан 3. 11) корисник
означава правно лице,
предузетника и/или
физичко лице које
користи средства за
заштиту биља у својим
професионалним
делатностима
(укључујући оператере,
техничко особље,
послодавце и
самозапослена лица у
пољопривредном и
другим секторима); и које
употребљава средства за
заштиту биља на малим
површинама (стазама,
двориштима, баштама и
слично) на биљу и
биљним производима,
било за производњу за
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тржиште или за сопствену
потрошњу
Члан 46. ст. 3. и 4: правно
лице, предузетник и/или
физичко лице које
користи средства за
заштиту биља у својим
професионалним
делатностима, у случају
стављања
пољопривредног
производа на тржиште
сматра се
професионалним
корисником
Крајњи корисник који
употребљава средства за
заштиту биља на малим
површинама (стазама,
двориштима, баштама и
слично) на биљу и
биљним производима за
сопствену потрошњу не
сматра се
професионалним
корисником
3.26

26. ”мала употреба„ означава
употребу средства за заштиту биља
у одређеној држави чланици за биље
или биљне производе који:
а) нису широко распрострањени у
тој држави чланици; или
б) јесу широко распрострањени, ако
треба задовољити изузетну потребу
заштите биља;

21.1

Државни органи, научноистраживачке
организације у области пољопривреде и
шумарства, корисници средстава за
заштиту биља или њихова удружења и
произвођачи могу поднети Министарству
захтев за примену регистрованих средстава
за заштиту биља за намене које нису
наведене у одлуци о регистрацији.

ДУ

Недостаје дефиниција

НУ

Недостаје дефиниција
”стакленика„

Захтев из става 1. овог члана може се
поднети за мале усеве и мање значајне
намене.
3.27

27.”стакленик„ означава проходни
затворени статични простор за
биљну производњу, обично са
прозирним спољним омотачем, који
омогућава контролисану размену
материјала и енергије са окружењем
и спречава ослобађање средстава за

Члан 3.14 a) мали усеви и
мала употреба означавају
употребу средстава за
заштиту биља на биљу и
биљним производима који
се гаје на мањим
површинама; или које се
гаје на већим површинама
у случају изузетне
потребе заштите биља.
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3.28

3.29

3.30

заштиту биља у животну средину. За
сврхе ове уредбе, затворени
простори за производњу биља у
којима спољни омотач није прозиран
(на пример, за производњу печурака
или цикорије) такође се сматрају
стакленицима;
28. ”третирање после жетве/бербе,
означава третирање биља или
биљних производа после
жетве/бербе на изолованом простору
без могућности отицања, на пример
у складишту;
29. ”биодиверзитет„ означава
варијабилност међу живим
организмима различитог порекла,
укључујући копнене, морске и друге
водене екосистеме и еколошке
комплексе којима припадају; ова
варијабилност може обухватати
разноврсност у оквиру врсте, између
врста и између екосистема;
30. ”надлежни орган„ означава сваки
орган или органе државе чланице
одговоран за обављање задатака
утврђених у овој уредби;

НУ

Недостаје дефиниција
”третирања после
жетве/бербе„

НУ

Постоји неколико
дефиниција биолошке
разноврсности
Треба додати дефиницију из
Конвенције о биолошкој
разноврсности

3. 12

10.1

5.

14.1

12) Листа одобрених активних супстанци и
основних супстанци (у даљем тексту:
Листа одобрених супстанци) јесте попис
активних супстанци и/или основних
супстанци одобрених за употребу у
средствима за заштиту биља, која се
усклађује са листом активних супстанци и
основних супстанци на територији
Европске уније;
Министарство региструје средства за
заштиту биља на основу захтева за
регистрацију средстава за заштиту биља
који је поднео произвођач.

ДУ

Недостаје дефиниција.

Члан 5. Република Србија
предвиђа задатке у
области средстава за
заштиту биља на
територији Републике
Србије у оквиру својих
овлашћења, преко
Министарства надлежног
за пољопривреду (у даљем
тексту: Министарство) и
преко организација које
обављају задатке од јавног
интереса.

Члан 5. Лабораторијско тестирање и
повезане активности у области заштите
биља обавља Национална референтна
лабораторија, основана у складу са законом
којим се уређује безбедност хране.
Члан 14.1. Процену активних супстанци
и/или основних супстанци и средстава за
заштиту биља спроводи Министарство.
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3.31

3.32

3.33

31. ”оглашавање„ означава средство
промовисања продаје или употребе
средстава за заштиту биља (свима
осим носиоцу одобрења, лицу које
ставља средство за заштиту биља на
тржиште и њиховим заступницима)
у штампаним или електронским
медијима;

32.”метаболит„ означава сваки
метаболит или производ разградње
активне супстанце, протектора или
синергиста који је настао у
организму или у животној средини.
Метаболит се сматра релевантним
ако постоји разлог за претпоставку
да поседује инхерентна својства
упоредива са матичном супстанцом
у погледу циљне биолошке
активности или да поседује виши
или упоредив ризик за организме од
матичне супстанце или да има
одређена токсиколошка својства која
се сматрају неприхватљивим. Такав
метаболит је релевантан за цело
решење о одобрењу или за
дефинисање мера за смањење
ризика;
33.”нечистоћа„ означава сваку
компоненту осим чисте активне
супстанце и/или варијанте која је
присутна у техничком материјалу
(укључујући компоненте настале у
производном процесу или из
разградње током складиштења).

38

Регистрована средства за заштиту биља
могу се оглашавати и излагати у складу са
наменом одређеном у решењу о
регистрацији.
Министар, уз сагласност министра
надлежног за послове трговине, прописује
начин
оглашавања и излагања регистрованих
средстава за заштиту биља.

НУ

Недостаје дефиниција
”оглашавања„ (ако постоји
само један члан у Закону који
садржи оглашавање, одвојена
дефиниција није суштинска).

НУ

Недостаје дефиниција.

НУ

Недостаје дефиниција.

Члан 38: Одобрена
средства за заштиту биља
могу се оглашавати и
излагати у складу са
наменом дефинисаном у
решењу о одобрењу.
Министар, уз сагласност
министра надлежног за
трговину, утврђује начин
оглашавања и излагања
одобрених средстава за
заштиту биља.

Члан 14б) нечистоћа
означава сваку
компоненту осим чисте
активне супстанце и/или
варијанте која је присутна
у техничком материјалу,
укључујући компоненте
настале у производном
процесу или из разградње
током складиштења.

ПОГЛАВЉЕ II
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4.

1. Активна супстанца се одобрава у
складу са Анексом II ако се, с
обзиром на садашња научна и
стручна сазнања може очекивати да,
узимајући у обзир критеријуме за
одобрење утврђене у тач. 2. и 3. тог
анекса, средства за заштиту биља
која садрже ту активну супстанцу
испуњавају захтеве предвиђене у ст.
2. и 3. Проценом активне супстанце
прво се утврђује да ли су испуњени
критеријуми утврђени у тач. .6.2–
3.6.4. 3.7. Анекса II. Ако су ови
критеријуми испуњени, процена се
наставља ради утврђивања да ли су
испуњени други критеријуми за
одобрење утврђени у тач. 2. и 3.
Анекса II.
2. Резидуе средстава за заштиту
биља, као резултат примене у складу
са добром праксом заштите биља и
имајући у виду реалне услове
коришћења, морају испунити
следеће захтеве:
а) не смеју имати било какав штетан
утицај на здравље људи, укључујући
здравље рањивих група, или на
здравље животиња, узимајући у
обзир познате кумулативне и
синергијске ефекте, ако су научне
методе за процену таквих утицаја
прихваћене од стране Агенције
доступне, или на подземне воде;
б) не смеју имати неприхватљиве
утицаје на животну средину. За
мерење резидуа које су релевантне
токсиколошки, екотоксиколошки, за
животну средину или за воду за
пиће, морају постојати методе које
су у општој употреби. Морају
постојати опште доступни
аналитички стандарди.
3. Средство за заштиту биља, као
резултат примене у складу са
добром праксом заштите биља и
имајући у виду реалне услове
коришћења, морају испунити
следеће захтеве:

15

Министарство региструје средства за
заштиту биља ако је, на основу процене из
члана 14. овог закона, утврдило следеће:
1) да је та активна супстанца и/или основна
супстанца унета или може бити унета у
Листу одобрених супстанци;
2) да та средства за заштиту биља,
узимајући у обзир научна и стручна
сазнања, у зависности од предвиђене
намене:
- имају задовољавајућу ефикасност,
- немају неприхватљиве утицаје на биље и
биљне производе,
- немају неприхватљиве утицаје животну
средину,
- немају штетан утицај на здравље људи
или животиња, непосредно или посредно
преко воде за пиће, хране или хране за
животиње,
- не узрокују непотребну патњу штетним
кичмењацима који се сузбијају;

ДУ

У постојећем Закону о
средствима за заштиту биља,
члан 86. став 3. оставља
могућност да се региструје
ново средство за заштиту
биља које садржи активну
супстанцу која није одобрена
у ЕУ. Овај члан треба
изменити.

Прелазне мере
предложеног Закона о
изменама Закона о
средствима за заштиту
биља
Члан 40.
До датума ступања овог
закона на снагу, следећи
чланови Закона о заштити
биља (”Службени лист
СРЈ„ број 24/98 и 26/98 –
исправка и (”Службени
гласник РС„ број 101/05 –
др. закон) престају да
важе: чл. 47, 48, члан 50.
ст. 1, 2. и 4, члан 52. став
1, члан 54. ст. 1. и 2, чл.
55, 56. и 57.

3) да се природа и састав активне
супстанце, основне супстанце, нечистоћа и
других супстанци у средствима за заштиту
биља могу одредити помоћу прописаних
метода;
4) да су физичка и хемијска својства
средстава за заштиту биља одређена и да се
она сматрају прихватљивим у сврхе
релевантне примене и складиштења;
5) да се резидуе средстава за заштиту биља
од токсиколошког и екотоксиколошког
значаја могу одредити уз помоћ
релевантних метода;
6) максималну дозвољену количину
резидуа у пољопривредним производима;
7) каренце за тражену предвиђену намену.
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а) довољно је делотворно;
б) не сме имати било какав
непосредан или одложени штетан
утицај на здравље људи, укључујући
здравље рањивих група, или на
здравље животиња, непосредно или
преко воде за пиће (узимајући у
обзир супстанце настале прерадом
воде), хране, хране за животиње или
ваздуха, или као последица
деловања на радном месту или преко
других посредних утицаја,
узимајући у обзир познате
кумулативне и синергијске ефекте,
ако су научне методе за процену
таквих утицаја прихваћене од стране
Агенције доступне, или на подземне
воде;
в) не сме имати неприхватљиве
утицаје на биље или биљне
производе;
г) не сме узроковати непотребну
патњу и бол кичмењацима који се
сузбијају;
д) не сме имати неприхватљиве
утицаје на животну средину,
нарочито имајући у виду следеће
аспекте ако су доступне методе за
процену таквих утицаја прихваћене
од стране Агенције:
(i) његову судбину и дистрибуцију у
животној средини, нарочито
загађење површинских вода,
укључујући речну воду на ушћу и
приобалне воде, подземне воде,
ваздух и земљиште узимајући у
обзир места удаљена од његове
употребе након транспорта на
велике удаљености кроз животну
средину;
(ii) његов утицај на нециљне врсте,
укључујући садашње понашање тих
врста;
(iii) његов утицај на биодиверзитет
и екосистем.
4. Захтеви из ст. 2. и 3. процењују се
с обзиром на јединствена начела
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како је наведено у члану 29. став 6.
5. За одобрење активне супстанце,
сматра се да су ст. 1, 2. и 3.
испуњени ако се то утврди у погледу
једне или више репрезентативних
употреба најмање једног средства за
заштиту биља које садржи ту
активну супстанцу.
6. У вези са здрављем људи, подаци
прикупљени о људима не могу се
користити за снижавање
безбедносних граница добијених у
испитивањима или студијама о
животињама.
7. Одступајући од става 1, ако је на
основу документованог доказа
садржаног у захтеву активна
супстанца неопходна ради
контролисања озбиљне опасности по
здравље биљке која се не може
обуздати другим расположивим
средствима укључујући нехемијске
методе, таква активна супстанца се
може одобрити на ограничено време
неопходно за контролу те озбиљне
опасности које не може бити дуже
од пет година, чак иако не испуњава
критеријуме утврђене у тач. 3.6.3,
3.6.4, 3.6.5. или 3.8.2. Aнекса II, под
условом да употреба активне
супстанце подлеже мерама за
смањење ризика како би се
обезбедила минимална изложеност
људи и животне средине. За такве
супстанце утврђује се максимални
ниво резидуа у складу са Уредбом
(ЕЗ) број 396/2005.
Ово одступање не примењује се на
активне супстанце које су
класификоване или их треба
класификовати у складу са Уредбом
(ЕЗ) број 1272/2008 као канцерогена
категорија 1А, канцерогена
категорија 1В без граничне
вредности или категорија 1А
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токсична за репродукцију.

5

6.

Државе чланице могу одобрити
средства за заштиту биља која
садрже активне супстанце одобрене
у складу са овим ставом само ако је
то неопходно ради контроле те
озбиљне опасности по здравље биља
на својој територији. Истовремено,
оне израђују план за постепено
укидање који се односи на контролу
озбиљне опасности другим
средствима, укључујући нехемијске
методе и без одлагања тај план
достављају Комисији.
Прво одобрење издаје се на период
до 10 година.
Одобрење може бити подложно
условима и ограничењима
укључујући:
а) минимални степен чистоће
активне супстанце;
б) природу и максимални садржај
одређених нечистоћа;
в) ограничења настала на основу
евалуације информација из члана 8.
узимајући у обзир дато стање
пољопривреде, здравља биља и
животне средине, укључујући
климатске услове;
г) врсту препарата;
д) начин и услове примене;
ђ) достављање даљих потврдних
информација државама чланицама,
Комисији и Европској агенцији за
безбедност хране (Агенција), ако су
установљени нови захтеви за време
процеса евалуације или као резултат
нових научних и стручних сазнања;
е) одређивање категорија корисника,
као што су професионални и
непрофесионални;
ж) одређивање површина на којима
се употреба средстава за заштиту
биља, укључујући производе за
третирање земљишта, која садрже

.

НП

Одобрење ЕУ за активну
супстанцу.

НП

Одобрење ЕУ за активну
супстанцу.
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7.

активну супстанцу не дозвољава или
на којима се употреба може
дозволити под посебним условима;
з) потребу да се наметну мере за
смањење ризика и праћење након
употребе;
и) све друге посебне услове настале
из евалуације информација које су
учињене доступним у контексту ове
уредбе.
1. Произвођач активне супстанце
подноси захтев држави чланици
(држави чланици известиоцу) за
одобрење активне супстанце или за
измену услова за одобрење, заједно
са сажетком и комплетним досијеом
како је предвиђено у члану 8. ст. 1. и
2. или научно засновано
образложење због чега нису
достављени одређени делови тих
досијеа, доказујући да активна
супстанца испуњава критеријуме за
одобрење предвиђене у члану 4.
Заједнички захтев за одобрење може
доставити удружење произвођача
које су именовали произвођачи у
сврху усклађености са овом
уредбом. Захтев разматра држава
чланица коју је предложио
подносилац захтева, осим ако нека
друга држава чланица пристане да га
размотри.
2. Процену захтева могу извршити
заједно више држава чланица у
оквиру система суизвештавања.
3. Приликом подношења захтева,
подносилац захтева може у складу
са чланом 63. захтевати да одређене
информације, укључујући одређене
делове досијеа, остану поверљиве и
физички издвојити те информације.
Државе чланице процењују захтев за
поверљивост. По подношењу
захтева за приступ информацијама,
држава чланица известилац одлучује
које информације треба да остану
поверљиве.
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8.

4. Приликом подношења захтева,
подносилац захтева истовремено
прилаже комплетан списак
испитивања и студија достављених у
складу са чланом 8. став 2. и списак
свих захтева за заштиту података у
складу са чланом 59.
5. Приликом процене захтева,
држава чланица известилац може се
у свако доба консултовати са
Агенцијом.
1. Сажетак досијеа обухвата следеће:
а) информације у погледу једне или
више репрезентативних употреба на
широко распрострањеним културама
у свакој зони за најмање једно
средство за заштиту биља које
садржи активну супстанцу,
доказујући да су испуњени
критеријуми за одобрење
предвиђени у члану 4; ако
достављене информације не
обухватају све зоне или се односе на
културу која није широко
распрострањена, доставља се
образложење за овај приступ;
б) за сваку тачку захтева за
подацима за активну супстанцу,
сажеци и резултати испитивања и
студија, име њиховог власника и
лица или института који је спровео
испитивања и студије;
в) за сваку тачку захтева за
подацима за средство за заштиту
биља, сажетке и резултате
испитивања и студија, име њиховог
власника и лица или института који
је спровео испитивања и студије,
релевантне за процену критеријума
предвиђених у члану 4. ст. 2. и 3. за
једно или више средстава за заштиту
биља која су репрезентативна за
употребе из тачке а), узимајући у
обзир чињеницу да недостајући
подаци у досијеу, како је предвиђено
у ставу 2. овог члана, настали због
предложеног ограниченог опсега

12.1.
Правила
о
захтеви
ма за
подацим
аи
евалуац
ији
активни
х
супстан
ци (СЛ
РС
69/12)

Документација за процену активних
супстанци и/или основних супстанци
нарочито садржи податке о:
1) идентитету произвођача;
2) идентитету активних супстанци
и/или основних супстанци;
3) резултатима испитивања
физичких и хемијских својстава;
4) додатним својствима активне
супстанце и/или основне супстанце, која се
нарочито односе на примену, механизам
деловања, начин руковања, складиштење и
мере безбедности;
5) аналитичким методама за
испитивање активних супстанци и/или
основних супстанци и њихових резидуа;
6) резултатима токсиколошких и
метаболитичких испитивања активних
супстанци и/или основних супстанци;
7) резидуама активних супстанци
и/или основних супстанци у биљу и на
биљу или производима од биља, храни и
храни за животиње;
8) резултатима испитивања
судбине и понашања активних супстанци
и/или основних супстанци у животној
средини;
9) резултатима екотоксиколошких
испитивања.

ПУ

Министар прописује садржај и
начин поступања са документацијом из
става 1. овог члана и методе испитивања
активних супстанци и/или основних
супстанци.
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репрезентативних употреба активне
супстанце могу довести до
ограничења у одобрењу;
г) за свако испитивање или студију у
којима учествују кичмењаци,
образложење корака предузетих да
се избегне испитивање на
животињама и понављање
испитивања и студија на
кичмењацима;
д) контролна листа којом се доказује
да је досије предвиђен у ставу 2.
овог члана комплетан имајући у
виду употребе за које је поднет
захтев;
ђ) разлози због чега су достављени
извештаји о испитивањима и
студијама неопходни за прво
одобрење активне супстанце или за
измену услова за одобрење;
е) ако је потребно, копија захтева за
максимални ниво резидуа из тачке 7.
Уредбе (ЕЗ) број 396/2005 или
образложење за недостављање такве
информације;
ж) процена свих достављених
информација.
2. Комплетан досије садржи
целокупан текст појединачних
извештаја о испитивањима и
студијама који се односе на све
информације из тач. б) и в) става 1.
Он не садржи извештаје о
испитивањима или студијама у
којима је активна супстанца или
средство за заштиту биља намерно
давано људима.
3. Формат сажетка досијеа и
комплетног досијеа утврђује се у
складу са саветодавним поступком
из члана 79. став 2.
4. Захтеви за подацима из ст. 1. и 2.
садрже захтеве за активне супстанце
и средства за заштиту биља како је
утврђено у анексима II и III
Директиве 91/414/EEЗ и у уредбама
донесеним у складу са саветодавним
поступком из члана 79. став 2. без

21.4.

31.1
Правила
о
захтеви
ма за
подацим
аи
регистра
цији
средстав
а за
заштиту
биља
(СЛ РС
12/16)

Документација за процену средстава за
заштиту биља нарочито садржи податке о:
1) идентитету произвођача;
2) идентитету средстава за
заштиту биља;
3) резултатима испитивања
физичких, хемијских и техничких својстава
средстава за заштиту биља;
4) примени и ефикасности
средства за заштиту биља;
5) додатним својствима средстава
за заштиту биља;
6) аналитичким методама за
испитивање средстава за заштиту биља и
резидуа средстава за заштиту биља;
7) резултатима токсиколошких
испитивања средстава за заштиту
биља;
8) резидуама средстава за заштиту
биља у третираном биљу или на
третираном биљу, биљним производима,
храни и храни за животиње;
9) резултатима испитивања
судбине и понашања средстава за заштиту
биља у животној средини;
10) резултатима
екотоксиколошких испитивања.
Министар прописује садржину и начин
поступања са документацијом из става 1.
овог члана и методе за испитивање
средстава за заштиту биља.
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било каквих значајних измена.
Накнадне измене ових уредаба
усвајају се у складу са чланом 78.
став 1. тачка б).
5. Подносилац захтева према одлуци
Агенције прилаже досијеу
експертски проверену слободно
објављену научну литературу о
активној супстанци и њеним
релевантним метаболитима, која
разматра последице по здравље,
животну средину и нециљне врсте и
која је објављена у последњих 10
година пре датума подношења
досијеа.
1. У року од 45 дана од пријема
захтева, држава чланица известилац
шаље подносиоцу захтева потврду о
пријему у којој се наводи датум
пријема и проверава да ли досијеи
достављени са захтевом садрже све
елементе предвиђене у члану 8,
користећи контролну листу из члана
8. став 1. тачка д). Она такође
проверава захтеве за поверљивост из
члана 7. став 3. и комплетне листе
испитивања и студија достављене у
складу са чланом 8. став 2.
2. Ако један или више елемената
предвиђених у члану 8. недостаје,
држава чланица известилац о томе
обавештава подносиоца захтева и
одређује рок за њихово достављање.
Такав рок је највише 3 месеца. Ако
по истеку рока подносилац захтева
није доставио елементе који
недостају, држава чланица
известилац обавештава подносиоца
захтева, друге државе чланице и
Комисију да подносилац захтева
није прихватљив. Нови захтев за
исту супстанцу може се доставити
било када.
3. Ако досијеи достављени са
захтевом садрже све елементе
предвиђене у члану 8, држава
чланица известилац обавештава

13.3.
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11

друге државе чланице, Комисију и
Агенцију о прихватљивости захтева
и почиње процену активне
супстанце. По пријему тог
обавештења, подносилац захтева
одмах прослеђује досијее, како је
предвиђено у члану 8, другим
државама чланицама, Комисији и
Агенцији, укључујући информације
о оним деловима досијеа за које је
захтевана поверљивост из члана 7.
став 3.
Агенција без одлагања чини сажетак
досијеа из члана 8. став 1.
доступним јавности, искључујући
информације у погледу којих је
захтевана оправдана поверљивост у
складу са чланом 63, осим ако
постоји преовлађујући јавни интерес
за њихово објављивање.
1. У року од 12 месеци од датума
обавештења предвиђеног у члану 9.
став 3. подстав 1, држава чланица
известилац припрема и доставља
Комисији, са копијом за Агенцију,
извештај који се назива ”нацрт
извештаја о процени„ који садржи
процену о томе да ли се очекује да
активна супстанца испуни
критеријуме за одобрење предвиђене
у члану 4.
2. Нацрт извештаја о процени по
потреби обухвата предлог за
утврђивање максималног нивоа
резидуа. Држава чланица известилац
спроводи независну, објективну и
транспарентну процену с обзиром на
садашња научна и стручна сазнања.
Ако се, у складу са чланом 4. став 1,
проценом утврди да критеријуми за
одобрење утврђени у тач. 3.6.2.–
3.6.4. и 3.7.
Анекса II нису испуњени, нацрт
извештаја о процени ограничава се
на те делове процене.
3. Ако су држави чланици
известиоцу потребне додатне
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12.1

12.2

студије или информације, она
утврђује рок у коме подносилац
захтева мора обезбедити те студије
или информације. У том случају рок
од 12 месеци продужава се за
додатни период који је одобрила
држава чланица известилац.
Додатни период је највише 6 месеци
и престаје у тренутку када држава
чланица известилац прими додатне
информације. Она сходно томе
обавештава Комисију и Агенцију.
Ако по истеку додатног периода
подносилац захтева није доставио
додатне студије или информације,
држава чланица известилац
обавештава подносиоца захтева,
Комисију и Агенцију и наводи
елементе који недостају у процени
укљученој у нацрт извештаја о
процени.
4. Формат нацрта извештаја о
процени утврђује се у складу са
саветодавним поступком из члана
79. став 2.
1. Агенција доставља нацрт
извештаја о процени који је примила
од државе чланице известиоца
подносиоцу захтева и осталим
државама чланицама најкасније 30
дана од његовог пријема. Она од
подносиоца захтева тражи да по
потреби достави ажурирани досије
државама чланицама, Комисији и
Агенцији.
Агенција чини нацрт извештаја о
процени доступним јавности након
давања подносиоцу захтева рока од
две недеље да у складу са чланом 63.
захтева да одређени делови нацрта
извештаја о процени остану
поверљиви.
Агенција омогућава рок од 60 дана
за достављање писаних примедби.
2. Ако је потребно, Агенција
организује консултације стручњака,
укључујући стручњаке из државе
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12.3

чланице известиоца.
У року од 120 дана од истека
периода предвиђеног за достављање
писаних примедби, Агенција доноси
закључак с обзиром на садашња
научна и стручна сазнања, користећи
смернице доступне у време
подношења захтева, о томе да ли се
може очекивати да активна
супстанца испуни критеријуме за
одобрење предвиђене у члану 4. и
доставља га подносиоцу захтева,
државама чланицама и Комисији и
чини га доступним јавности. У
случају консултација како је
предвиђено у овом ставу, рок од 120
дана продужава се за 30 дана. Ако је
потребно, Агенција у свом закључку
разматра
опције за смањење ризика наведене
у нацрту извештаја о процени.
3. Ако су Агенцији потребне
додатне информације, она утврђује
рок од највише 90 дана у коме
подносилац захтева те информације
доставља државама чланицама,
Комисији и Агенцији.

НП

Важи на нивоу ЕУ.

Држава чланица известилац
процењује додатне информације и
доставља их Агенцији без одлагања,
а најкасније у року од 60 дана од
пријема додатних информација. У
том случају период од 120 дана
предвиђен у ставу 2. продужава се за
период који истиче у тренутку када
Агенција прими додатну процену.
Агенција може тражити од Комисије
да се консултује са референтном
лабораторијом Заједнице
именованом у складу са Уредбом
(ЕЗ) број 882/2004 у сврхе
верификовања да ли је аналитичка
метода за одређивање резидуа коју је
предложио подносилац захтева
задовољавајућа и испуњава захтеве
из члана 29. став 1. тачка д) ове
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12.4

12.5

12.6.

12.7

12.8

13.1

13.2

уредбе. На захтев референтне
лабораторије Заједнице, подносилац
захтева обезбеђује узорке и
аналитичке стандарде.
4. Закључак Агенције садржи детаље
о поступку евалуације и својствима
дате активне супстанце.
5. Агенција утврђује формат свог
закључка који садржи детаље о
поступку евалуације и својствима
дате активне супстанце.
6. Рокови за достављање мишљења
Агенције о захтевима у вези са
максималним нивоима резидуа
утврђени у члану 11. и за одлуке о
захтевима у вези са максималним
нивоима резидуа утврђени у члану
14. Уредбе (ЕЗ) број 396/2005 не
доводе у питање рокове утврђене у
овој уредби.
7. Ако је закључак Агенције донесен
у року утврђеном у ставу 2. овог
члана, продуженом за додатни
период утврђен у складу са ставом 3,
одредбе члана 11. Уредбе (ЕЗ) број
396/2005 не примењују се, а одредбе
члана 14. те уредбе примењују се без
одлагања.
8. Ако закључак Агенције није
донесен у року утврђеном у ставу 2.
овог члана, продуженом за додатни
период утврђен у складу са ставом 3,
одредбе чл. 11. и 14. Уредбе (ЕЗ)
број 396/2005 примењују се без
одлагања.
1. У року од 6 месеци од пријема
закључка Агенције, Комисија
подноси извештај под називом
”извештај о прегледу„ и нацрт
уредбе Одбору из члана 79. став 1,
узимајући у обзир нацрт извештаја о
процени државе чланице известиоца
и закључак Агенције. Подносиоцу
захтева даје се могућност да достави
примедбе на извештај о прегледу.
2. На основу извештаја о прегледу,
других фактора које треба узети у

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НП

Важи на нивоу ЕУ

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НП

Важи на нивоу ЕУ.
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13.3

13.4

14.1

обзири и начела предострожности
ако су услови утврђени у члану 7.
став 1. Уредбе (ЕЗ) број 178/2002
релевантни, Уредба се доноси у
складу са регулаторним поступком
из члана 79. став 3, под следећим
условима:
а) активна супстанца је одобрена, у
складу са условима и ограничењима
из члана 6, по потреби;
б) активна супстанца није одобрена;
или
в) услови за одобрење су измењени.
3. Ако одобрење предвиђа
достављање додатних потврдних
информација из члана 6. тачка ђ),
Уредба предвиђа рок за достављање
информација државама чланицама,
Комисији и Агенцији.
Држава чланица известилац
процењује додатне информације и
доставља своју процену другим
државама чланицама, Комисији и
Агенцији без одлагања а најкасније
6 месеци од пријема додатних
информација.
4. Одобрене активне супстанце
укључују се у Уредбу из члана 78.
став 3. која садржи листу активних
супстанци које су већ одобрене.
Комисија води листу одобрених
активних супстанци која је у
електронским путем доступна
јавности.
1. Одобрење активне супстанце
продужава се на захтев ако се
утврди да су испуњени критеријуми
за одобрење предвиђени у члану 4.
Сматра се да је члан 4. испуњен ако
се то утврди у погледу једне или
више репрезентативних употреба
најмање једног средства за заштиту
биља које садржи ту активну
супстанцу. Такво продужење
важења одобрења може садржати
услове и ограничења, како је
наведено у члану 6.

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НП

Важи на нивоу ЕУ.
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14.2

15.1.

15.2

16.

17.

2. Продужење важења одобрења
издаје се на период од највише 15
година. Продужење важења
одобрења активне супстанце
обухваћено чланом 4. став 7. издаје
се на период од највише 5 година.
1. Захтев предвиђен у члану 14.
произвођач активне супстанце
доставља држави чланици заједно са
копијом за друге државе чланице,
Комисију и Агенцију, најкасније три
године пре истека одобрења.
2. Приликом подношења захтева за
продужење важења, подносилац
захтева идентификује нове податке
које намерава да достави и доказује
да су они неопходни због захтева за
подацима или критеријумима који се
нису примењивали у време
претходног одобрења активне
супстанце или због тога што се
његов захтев односи на измењено
одобрење. Подносилац захтева
истовремено доставља распоред
свих нових и текућих студија.
Подносилац захтева идентификује,
уз образложење, делове
достављених информација које жели
да остану поверљиве у складу са
чланом 63. и истовремено све
захтеве за заштиту података у
складу са чланом 59.
Агенција без одлагања чини
доступним јавности информације
које је доставио подносилац захтева
у складу са чланом 15, искључујући
информације у погледу којих је
захтевана оправдана поверљивост у
складу са чланом 63, осим ако
постоји преовлађујући јавни интерес
за њихово објављивање.
Ако се може претпоставити да ће
одобрење истећи пре доношења
одлуке о продужењу важења из
разлога који су ван контроле
подносиоца захтева, доноси се
одлука у складу са регулаторним

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НП

Важи на нивоу ЕУ.
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Важи на нивоу ЕУ.
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Важи на нивоу ЕУ.
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18.

поступком из члана 79. став 3, којом
се одлаже истек периода за
одобрење за тог подносиоца захтева
на период довољан да се испита
захтев.
Уредба којом се одлаже истек на
период довољан да се испита захтев
доноси се у складу са регулаторним
поступком са контролом из члана 79.
став 5. ако подносилац захтева није
могао доставити обавештење 3
године раније како се захтева на
основу члана 15. став 1. јер је
активна супстанца била укључена у
Анекс I Директиве 91/414/EEЗ у
трајању које је истекло пре 14. јуна
2014. године.
Дужина тог периода утврђује се на
основу следећег:
а) времена потребног за достављање
тражених информација;
б) времена потребног за завршетак
поступка;
в) по потреби, потребе да се
обезбеди утврђивање кохерентног
програма рада, како је предвиђено у
члану 18.
Комисија може утврдити програм
рада груписањем сличних активних
супстанци утврђујући приоритете на
основу бриге о безбедности здравља
људи и животиња или животне
средине и узимајући у обзир, колико
год је могуће, потребу за
делотворном контролом и
управљањем отпорношћу циљних
штеточина. У програму се може
захтевати од заинтересованих страна
да доставе све неопходне податке
државама чланицама, Комисији и
Агенцији у року предвиђеном у
програму.

НП

Важи на нивоу ЕУ.

Програм садржи следеће:
а) поступке за достављање и
процену захтева за продужење
важења одобрења;
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19.

20.1

20.2

б) неопходне податке који се
достављају, укључујући мере за
свођење на минимум испитивања на
животињама, нарочито коришћење
метода испитивања без животиња и
интелигентне стратегије
испитивања;
в) периоде за достављање таквих
података;
г) правила за достављање нових
информација;
д) период за процену и доношење
одлуке;
ђ) расподелу евалуације активних
супстанци државама чланицама,
узимајући у обзир равнотежу
одговорности и посао који треба
обавити у државама чланицама које
делују као известиоци.
У Уредби донетој у складу са
регулаторним поступком из члана
79. став 3, утврђују се одредбе
неопходне за спровођење поступка
продужења важења, укључујући, по
потреби, спровођење програма рада,
како је предвиђено у члану 18.
1. „Уредба се доноси у складу са
регулаторним поступком из члана
79. став. 3, под условом да:
а) одобрење активне супстанце јесте
продужено, у складу са условима и
ограничењима, по потреби; или
б) одобрење активне супстанце није
продужено.
2. Ако разлози за непродужење
важења одобрења нису у вези са
заштитом здравља или животне
средине, Уредба из става 1. предвиђа
период почека од највише 6 месеци
за продају и дистрибуцију, као и
додатну годину дана за одлагање,
складиштење и коришћење
постојећих залиха одговарајућих
средстава за заштиту биља. Период
почека за продају и дистрибуцију
узима у обзир уобичајени период
коришћења средства за заштиту

НП

Важи на нивоу ЕУ.
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Важи на нивоу ЕУ.
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Важи на нивоу ЕУ.
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20.3.
21.1.

21.2.

биља, али укупни период почека не
може бити дужи од 18 месеци. У
случају повлачења одобрења или ако
одобрење није продужено због
непосредне забринутости за здравље
људи или животиња или за животну
средину, дата средства за заштиту
биља одмах се повлаче са тржишта.
3. Примењује се члан 13. став 4.
1. Комисија може било када
продужити одобрење активне
супстанце. Она узима у обзир захтев
државе чланице да, с обзиром на
нова научна и стручна сазнања и
податке прикупљене мониторингом,
преиспита одобрење активне
супстанце, укључујући ако након
преиспитивања одобрења на основу
члана 44. став 1, постоје назнаке да
је доведено у питање остваривање
циљева утврђених у складу са
чланом 4. став 1. тачка а) подтачка
(i) и тачка б) подтачка (i) и чланом 7.
ст. 2. и 3. Директиве 2000/60/EЗ.
Ако, с обзиром на нова научна и
стручна сазнања, Комисија сматра
да постоје назнаке да супстанца
више не испуњава критеријуме за
одобрење предвиђене у члану 4. или
ако нису достављене додатне
информације захтеване у складу са
чланом 6. тачка ђ), она обавештава
државе чланице, Агенцију и
произвођача активне супстанце и
одређује рок у коме произвођач
треба да достави своје примедбе.
2. Комисија може тражити од
држава чланица и Агенције
мишљење или научну или техничку
помоћ. Државе чланице могу
доставити своје примедбе Комисији
у року од три месеца од датума
захтева. Агенција Комисији
доставља своје мишљење или
резултате свог рада у року од три
месеца од датума подношења
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Важи на нивоу ЕУ.
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21.3.

22.1

22.2.

22.3.

захтева.
3. Ако Комисија закључи да
критеријуми за одобрење
предвиђени у члану 4. више нису
испуњени или ако нису достављене
додатне информације захтеване у
складу са чланом 6. тачка ђ), доноси
се уредба о повлачењу или измени
одобрења у складу са регулаторним
поступком из члана 79. став 3.
Примењује се члан 13. став 4. и члан
20. став 2.
1. Активна супстанца која испуњава
критеријуме предвиђене у члану 4.
одобрава се на период од највише 15
година, одступајући од члана 5, ако
се она сматра активном супстанцом
ниског ризика и ако се може
очекивати да ће средства за заштиту
биља која садрже ту супстанцу
представљати само низак ризик за
здравље људи и животиња и за
животну средину како је предвиђено
у члану 47. став 1.

2. Примењује се чл. 4. и 6–20. и
тачка 5. Анекса II. Активне
супстанце ниског ризика наводе се
одвојено у уредби из члана 13. став
4.
3. Комисија може преиспитати и по
потреби прецизирати нове
критеријуме за одобрење активне
супстанце као активне супстанце
ниског ризика у складу са чланом

НП

Важи на нивоу ЕУ.
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Важи на нивоу ЕУ.
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Члан 3.1.а) Активна
супстанца ниског ризика
означава супстанцу која, у
складу са прописима
којима се регулишу
хемикалије, није
класификована у бар
једној од следећих класа
опасности: канцерогена,
мутагена, токсична за
репродукцију,
сензибилизација, врло
токсична, токсична,
експлозивна, корозивна,
недуготрајна супстанца
(полуживот у земљишту је
мањи од 60 дана); која
имај фактор
биоконцентрације нижи
од 100; која не доводи до
поремећаја ендокриног
система; која нема
неуротоксичне или
имунотоксичне утицаје
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23.1.

23.2

23.3

78. став 1. тачка а).
Критеријуми за одобрење
основних супстанци
1. Основне супстанце одобравају се
у складу са ст. 2–6. Одступајући од
члана 5, одобрење се издаје на
неограничен период. За сврху ст. 2–
6, основна супстанца је активна
супстанца која:
а) није проблематична супстанца; и
б) нема инхерентно својство да
узрокује ендокрини поремећај,
неуротоксичне или имунотоксичне
утицаје; и
в) не користи се претежно за
заштиту биља, али је ипак корисна у
заштити биља било непосредно или
у производу који се састоји од
супстанце и обичног разређивача; и
г) није стављена на тржиште као
средство за заштиту биља. За сврху
ове уредбе, активна супстанца која
испуњава критеријуме за
”прехрамбени производ„ како је
дефинисано у члану 2. Уредбе (EЗ)
број 178/2002 сматра се основном
супстанцом.
2. Одступајући од члана 4, основна
супстанца одобрава се ако било која
релевантна евалуација, спроведена у
складу са другим законима
Заједнице који уређује употребу те
супстанце у друге сврхе осим за
средство за заштиту биља покаже да
супстанца нема ни непосредан ни
одложен штетан утицај на здравље
људи или животиња, нити
неприхватљив утицај на животну
средину.
3. Одступајући од члана 7, захтев за
одобрење основне супстанце
Комисији подноси држава чланица
или заинтересована страна. Уз
захтев се достављају следеће
информације:
а) све евалуације о њеним могућим
утицајима на здравље људи или

4.1

Средство за заштиту биља, активна
супстанца и/или основна супстанца
садржана у средству за заштиту биља може
се производити, ставити у промет и
применити на територији Републике
Србије ако је регистрован или уписан у
Листу одобрених супстанци у складу са
овим законом и прописима донетим на
основу њега и класификовати, паковати и
обележавати заједно са приложеним
безбедносним листом, декларацијом и
упутством за употребу у складу са овим
законом и прописима донетим на основу
њега и у складу са прописима усвојеним у
оквиру овог закона.

НП

Комисија ЕУ одобрава
основне супстанце.

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НП

Важи на нивоу ЕУ.

Члан 3.15) основна
супстанца означава
супстанцу која није
првенствено произведена
као средство за заштиту
биља али ипак има
одређену биолошку
активност; и супстанца
која испуњава
критеријуме за храну у
складу са законом о
безбедности хране.
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23.4.

23.5.

23.6.

24.1

животиња или на животну средину
спроведене у складу са другим
законима Заједнице који уређују
употребу супстанце; и
б) остале релевантне информације о
њеним могућим утицајима на
здравље људи или животиња или на
животну средину.
4. Комисија тражи од Агенције
мишљење или научну или техничку
помоћ. Агенција доставља своје
мишљење или резултате свог рада
Комисији у року од 3 месеца од
датума подношења захтева.
5. Примењују се чл. 6. и 13. Основне
супстанце наводе се одвојено у
уредби из члана 13. став 4.
6. Комисија може продужити било
када одобрење основне супстанце.
Она може узети у обзир захтев
државе чланице да преиспита
одобрење.
Ако Комисија сматра да постоје
назнаке да супстанца више не
испуњава критеријуме предвиђене у
ст. 1–3, она обавештава државе
чланице, Агенцију и заинтересовану
страну и одређује рок за достављање
њихових примедби. Комисија од
Агенције тражи мишљење или
научну или техничку помоћ.
Агенција доставља своје мишљење
или резултате свог рада Комисији у
року од три месеца од датума
подношења захтева.
Ако Комисија закључи да
критеријуми из става 1. више нису
испуњени, доноси се уредба о
повлачењу или измени одобрења у
складу са регулаторним поступком
из члана 79. став 3.
1. Активна супстанца која испуњава
критеријуме предвиђене у члану 4.
одобрава се на период од највише
седам година, као кандидат за
замену ако испуњава један или више
додатних критеријума утврђених у

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НП

Важи на нивоу ЕУ.
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24.2.

25.1.

26.

27.1.

тачки 4. Анекса II. Одступајући од
члана 14. став 2, одобрење се може
продужити једном или више пута за
периоде који нису дужи од седам
година.
2. Не доводећи у питање став 1,
примењују се чл. 4–21. Кандидати за
замену наводе се одвојено у уредби
из члана 13. став 4.
1. Протектант или синергист
одобрава се ако је у складу са
чланом 4.
2. Примењују се чл. 5–21.
3. Захтеви за подацима слични
онима из члана 8. став 4. утврђују се
за протектанте и синергисте у
складу са регулаторним поступком
са контролом из члана 79. став 4.
До 14. децембра 2014. године доноси
се уредба у складу са регулаторним
поступком са контролом из члана 79.
став 4. о утврђивању програма рада
за постепено преиспитивање
синергиста и протектаната који су на
тржишту када та уредба ступи на
снагу. Уредба садржи утврђивање
захтева за подацима, укључујући
мере за свођење на минимум
испитивања на животињама,
поступке обавештавања, евалуације,
процене и одлучивања. У њој се од
заинтересованих страна захтева да
доставе све неопходне податке
државама чланицама, Комисији и
Агенцији у прецизираном року.
1. Коформулант није прихватљив за
укључивање у средство за заштиту
биља ако је утврђено да:
а) његове резидуе, као резултат
примене у складу са добром праксом
заштите биља и имајући у виду
реалне услове коришћења, имају
штетан утицај на здравље људи или
животиња или на подземне воде или
имају неприхватљив утицај на
животну средину; или
б) његова употреба, као резултат

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НУ

Недостају услови за
коформуланте.

Члан 3.13а) листа
неприхватљивих
коформуланата означава
листу коформуланата који
су оцењени као
неприхватљиви као
компоненте средстава за
заштиту биља и која је
усаглашена са повезаном
листом на територији ЕУ.
Члан 15.3) не садржи

146

27.2.
27.3
27.4.
27.5.

28.1.

28.2.a

примене у складу са добром праксом
заштите биља и имајући у виду
реалне услове коришћења, има
штетан утицај на здравље људи или
животиња или има неприхватљив
утицај на биљне производе или
животну средину.
2. Коформуланти који нису
прихватљиви за укључивање у
средство за заштиту биља у складу
са ставом 1. укључују се у Анекс III
у складу са регулаторним поступком
са контролом из члана 79. став 4.
3. Комисија може било када
преиспитати коформуланте. Она
може узети у обзир релевантне
информације које су доставиле
државе чланице.
4. Примењује се члан 81. став 2.
5. Детаљна правила за спровођење
овог члана могу се утврдити у
складу са регулаторним поступком
из члана 79. став 3.
ПОГЛАВЉЕ III
1. Средство за заштиту биља ставља
се на тржиште и употребљава само
ако је одобрено у датој држави
чланици у складу са овом уредбом.

2. Одступајући од става 1, одобрење
није потребно у следећим
случајевима:
а) употреба производа који садрже
искључиво једну или више основних
супстанци;

коформуланте наведене у
листи неприхватљивих
коформуланата.

НП

4.1.

Средство за заштиту биља, активна
супстанца и/или основна супстанца
садржана у средству за заштиту биља може
се производити, ставити у промет и
применити на територији Републике
Србије ако је регистрован или уписан у
Листу одобрених супстанци у складу са
овим законом и прописима донетим на
основу њега и класификовати, паковати и
обележавати заједно са приложеним
безбедносним листом, декларацијом и
упутством за употребу у складу са овим
законом и прописима донетим на основу
њега и у складу са прописима усвојеним у
оквиру овог закона.

Важи на нивоу ЕУ.

Члан 15.3) не садржи
коформуланте наведене у
листи неприхватљивих
коформуланата.

За производе који садрже
само основне супстанце није
потребно одобрење (шећер,
сирће, екстракт еквисетума,
натријум
хидрогенкарбонат…)

Одобрење друго
производа

ПУ

НУ

Члан 15т
Други производ може
бити одобрен ако се у
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поступку процене из
члана 14. овог закона
утврдило следеће:
1) основна супстанца је
укључена у Листу
одобрених супстанци;
2) не садржи
коформуланте са Листе
неприхватљивих
коформуланата;
3) нема нежељених
утицаја на биље или
биљне производе ни
неприхватљивих утицаја
на животну средину ако се
примењује у складу са
добром праксом за
заштиту биља у
постојећем стању за
примену;
4) његова физичка и
хемијска својства су
испитана и сматрају се
прихватљивим са аспекта
одговарајуће употребе и
складиштења;
Подносилац захтева за
регистрацију другог
средства за заштиту биља
доставља доказ да су
захтеви из става 1. овог
члана испуњени.
Процена испуњености
захтева из става 1. овог
члана одређује се на
основу службено
признатих испитивања и
студија.
Одредбе овог члана не
примењују се на други
производ који садржи
само основне супстанце са
Листе одобрених
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супстанци, али не и
коформуланте.
28.2.б

28.2.в

28.2.г

28.2.д

29.1.a

б) стављање на тржиште и употреба
средстава за заштиту биља у
истраживачке или развојне сврхе у
складу са чланом 54;

в) производња, складиштење или
кретање средства за заштиту биља
намењеног за употребу у другој
држави чланици, под условом да је
средство одобрено у тој држави
чланици и да у држави чланици у
којој је произведено, складиштено
или којом се креће постоје захтеви
за инспекцију како би се обезбедило
да се средство за заштиту биља не
употребљава на њеној територији;
г) производња, складиштење или
кретање средства за заштиту биља
намењеног за употребу у трећој
земљи, под условом да у држави
чланици у којој је произведено,
складиштено или којом се креће
постоје захтеви за инспекцију како
би се обезбедило да је средство за
заштиту биља извезено са њене
територије;
д) стављање на тржиште и употреба
средстава за заштиту биља за коју је
издата дозвола за паралелну
трговину у складу са чланом 52.
Захтеви за одобрење за стављање
на тржиште
1. Не доводећи у питање члан 50,
средство за заштиту биља одобрава
се само ако задовољава јединствена
начела из става 6. и испуњава
следеће захтеве:
а) његове активне супстанце,
протектанти и синергисти су
одобрени;

26.1.

4.2

4.2.

15.1.
15.10

Испитивање нерегистрованих средстава за
заштиту биља и активних супстанци и/или
основних супстанци које нису уписане у
Листу одобрених супстанци у
истраживачке и развојне сврхе које се
изводи у животној средини може се
вршити само на основу решења о
одобравању испитивања у истраживачке
или развојне сврхе, које доноси министар.
Средства за заштиту биља која нису
регистрована у Републици Србији, као и
активне супстанце и/или основне
супстанце које су садржане у средствима за
заштиту биља, али нису уписане у Листу
одобрених супстанци, могу се производити
и складиштити у Републици Србији или
увозити и превозити кроз територију
Републике Србије само ако су намењени за
стављање у промет у земљи у коју се
извозе.
Средства за заштиту биља која нису
регистрована у Републици Србији, као и
активне супстанце и/или основне
супстанце које су садржане у средствима за
заштиту биља, али нису уписане у Листу
одобрених супстанци, могу се производити
и складиштити у Републици Србији или
увозити и превозити кроз територију
Републике Србије само ако су намењени за
стављање у промет у земљи у коју се
извозе.

Министарство региструје средства за
заштиту биља ако је, на основу процене из
члана 14. овог закона, утврдило следеће:
1) та активна супстанца и/или
основна супстанца унета је или може бити
унета у Листу одобрених супстанци;
10) Методе за одређивање
садржаја активне супстанце и/или основне
супстанце, нечистоћа и других састојака у

ПУ

ПУ

ПУ

НП

Важи на нивоу ЕУ.

ДУ

Потребна је даља
хармонизација, посебно за
нова средства за заштиту
биља.
У постојећем Закону о
средствима за заштиту биља ,
члан 86. став 3. оставља
могућност да се региструје

Прелазне мере
предложеног Закона о
изменама Закона о
средствима за заштиту
биља.
Члан 40.
До датума ступања овог
закона на снагу, следећи
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активној супстанци и/или основној
супстанци и средствима за заштиту биља,
као и методе за одређивање резидуа;
86.1.

86.3.

29.1.б

б) ако су његова активна супстанца,
протектант или синергист
произведени из различитог извора
или из истог извора у промењеном
производном процесу и/или месту
производње:
(i) спецификација, у складу са
чланом 38, не одступа значајно од
спецификације садржане у уредби
којом се одобрава та супстанца,
протектант или синергист; и
(ii) активна супстанца, протектант
или синергист немају више штетних
утицаја у смислу члана 4. ст. 2. и 3.
због својих нечистоћа него што би
имали да су произведени у складу са
производним процесом
прецизираним у досијеу
достављеном ради одобрења;

Одредбе из чл. 11–25. овог закона
примењују се у поступку продужења
важења решења о издавању сталне или
привремене дозволе за стављање у промет
средстава за заштиту биља, која је издата у
складу са Законом о заштити биља
(„Службени гласник СРЈ”, број 24/98 и
26/98-исправка и „Службени гласник РС”,
број 101/05-др. закон).

ново средство за заштиту
биља које садржи активну
супстанцу која није одобрена
у ЕУ. Овај члан треба
изменити.

чланови Закона о заштити
биља (”Службени лист
СРЈ„ број 24/98 и 26/98 –
исправка и (”Службени
гласник РС„ број 101/05 –
др. закон) престају да
важе: чл. 47, 48, члан 50.
ст. 1, 2. и 4, члан 52. став
1, члан 54. ст. 1. и 2, чл.
55, 56. и 57.

Недостаје еквивалентност
извора.

Прелазне мере
предложеног Закона о
изменама Закона о
средствима за заштиту
биља.

На регистрацију нових средстава за
заштиту биља примењују се одредбе чл.
47, 48, члана 50. ст. 1, 2. и 4, члана 52. став
1, члана 54. ст. 1. и 2, чл. 55, 56. и 57.
Закона о заштити биља („Службени
гласник СРЈ”, број 24/98 и 26/98-исправка
и „Службени гласник РС”, број 101/05-др.
закон) само за пестициде.
НУ

Члан 39. став 2:
Решења о одобрењу за
средстава за заштиту биља
издата у складу са
законским одредбама
важећим до дана примене
овог закона подлежу
обавезном поступку
процене еквивалентности
активних супстанци и/или
основних супстанци
садржаних у овим
средствима за заштиту
биља у смислу
утврђивања значајног
одступања од нивоа
нечистоћа и садржај и
својстава нечистоћа у

150

поређењу са техничком
спецификацијом активне
супстанце и/или основне
супстанце, утврђених у
документацији на основу
које је ова активна
супстанца и/или основна
супстанца унета у листу
одобрених активних
супстанци и/или основних
супстанци (процена
еквивалентности), на
основу одлуке министра.
29.1.в

29.1.г.

29.1.д

в) његови коформуланти нису
укључени у Анекс III;

г) његова техничка формулација је
таква да су излагање корисника или
други ризици ограничени у највећој
могућој мери без угрожавања
функционалности производа;

д) с обзиром на садашња научна и
стручна сазнања, испуњава захтеве
предвиђене у члану 4. став 3;

15.2

2) да та средства за заштиту биља,
узимајући у обзир научна и стручна
сазнања, у зависности од предвиђене
намене:
- имају задовољавајућу ефикасност,
- немају неприхватљиве утицаје на биље и
биљне производе,
- немају неприхватљиве утицаје животну
средину,
- немају штетан утицај на здравље људи
или животиња, непосредно или посредно
преко воде за пиће, хране или хране за
животиње,
- не узрокују непотребну патњу штетним
кичмењацима који се сузбијају;

НУ

Недостаје услов.

Члан 15.3) не садржи
коформуланте наведене у
листи неприхватљивих
коформуланата.

НУ

Недостаје услов за техничку
формулацију.

Члан 15.4) техничка
формулација средстава за
заштиту биља је таква да
су излагање корисника
или други ризици
ограничени у највећој
могућој мери.

ДУ

Нису наведени сви захтеви.

Члан 15.2) средство за
заштиту биља, с обзиром
на реалне услове употребе
и добру пољопривредну
праксу:
1) мора бити ефикасно за
предложену намену;
2) не сме имати било
какав непосредан или
одложен штетан утицај на
здравље људи
(укључујући здравље
рањивих група) или на
здравље животиња,
непосредно или преко
воде за пиће (узимајући у
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обзир супстанце настале
прерадом воде), хране,
хране за животиње или
ваздуха, или као
последица деловања на
радном месту или преко
других посредних утицаја,
узимајући у обзир познате
кумулативне и
синергијске ефекте, ако су
научне методе
прихваћене, доступне,
3) не сме имати
непосредан или одложен
штетан утицај на
подземне воде;
4) не сме имати нежељени
утицај на биље и биљне
производе;
5) не сме узроковати
непотребну патњу и бол
кичмењацима који се
сузбијају;
6) не сме имати
неприхватљиве утицаје на
животну средину (ако су
научне методе за процену
таквих утицаја доступне и
прихваћене) нарочито
имајући у виду следеће
аспекте:
– његову судбину и
дистрибуцију у животној
средини, нарочито
загађење површинских
вода, укључујући речну
воду на ушћу и приобалне
воде, подземне воде,
ваздух и земљиште
узимајући у обзир места
удаљена од његове
употребе након
транспорта на велике
удаљености кроз животну
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средину,
– његов утицај на
нециљне врсте,
укључујући садашње
понашање тих врста,
– његов утицај на
биодиверзитет и
екосистем;
29.1.ђ

29.1.е

29.1.ж

ђ) природа и количина његових
активних супстанци, протектаната и
синергиста и, по потреби, свих
токсиколошки, екотоксиколошки и
еколошки релевантних нечистоћа и
коформуланата могу се одредити
помоћу одговарајућих метода;

е) његове резидуе, настале приликом
одобрених употреба и које су
токсиколошки, екотоксиколошки и
еколошки релевантне, могу се
одредити одговарајућим методама
које су у општој употреби у свим
државама чланицама, са
одговарајућим границама
одређивања у релевантним
узорцима;

ж) његова физичка и хемијска
својства су одређена и сматрају се
прихватљивим у сврхе одговарајуће
употребе и складиштења производа;

15.3.

15.5

15.4

3) да се природа и састав активне
супстанце, основне супстанце, нечистоћа и
других супстанци у средствима за заштиту
биља могу одредити помоћу прописаних
метода;

5) да се резидуе средстава за заштиту биља
од токсиколошког и екотоксиколошког
значаја
могу одредити
уз
помоћ
релевантних метода;

4) да су физичка и хемијска својства
средстава за заштиту биља одређена и да се
она сматрају прихватљивим у сврхе
релевантне примене и складиштења;

ДУ

Потребно је више детаља.

Члан 15.6) природа и
количина његових
активних супстанци,
протектаната и синергиста
и, по потреби, свих
токсиколошки,
екотоксиколошки и
еколошки релевантних
нечистоћа и
коформуланата могу се
одредити помоћу
одговарајућих метода;

ПУ

Члан 15.7) његове резидуе
које су токсиколошки,
екотоксиколошки и
еколошки релевантне, а
које су настале приликом
одобрених употреба, могу
се одредити
одговарајућим методама
које су у општој употреби,
са одговарајућим
границама одређивања у
релевантним узорцима;

ПУ

Члан 15. став 1.5):
физичка и хемијска
својства средстава за
заштиту биља одређена су
и сматрају се
прихватљивим у сврхе
одговарајуће употребе и
складиштења средстава за
заштиту биља;
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29.1.з

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

з) за биље и биљне производе који се
користе као храна или храна за
животиње, по потреби, максимални
нивои резидуа за пољопривредне
производе на које утиче употреба из
одобрења, утврђени су или
измењени у складу са Уредбом (ЕЗ)
број 396/2005.

15.5.
15.6.

5) да се резидуе средстава за заштиту биља
од токсиколошког и екотоксиколошког
значаја
могу одредити
уз
помоћ
релевантних метода;
6) максималну дозвољену количину
резидуа у пољопривредним производима;

2. Подносилац захтева доказује да су
захтеви предвиђени у ставу 1. тач.
а)–ж) испуњени.

3. Испуњеност захтева утврђених у
ставу 1. тач. б) и д)–ж) утврђује се
званичним или званично признатим
испитивањима и анализама
спроведеним у условима
пољопривреде, здравља биља и
животне средине који су релевантни
за употребу предметног средства за
заштиту биља и репрезентативни за
преовлађујуће услове у зони у којој
производ намерава да се користи.

Потребно је дефинисати
резидуе; ово недостаје.

Члан 15. став 2: Поред
захтева из става 1. овог
члана, за активне
супстанце садржане у
средству за заштиту биља
у поступку одобрења,
морају се утврдити
максимални нивои
резидуа у/на биљу или
биљним производима који
се користе као храна за
животиње или храна у
складу са овим законом и
прописима донетим на
основу њега.

НУ

Недостаје захтев за
подносиоца захтева.

Члан 15. став 3:

Недостаје текст ”званичне
или званично признате„.

Члан 15. став 4:

НУ

4. У погледу става 1. тачка ђ), могу
се усвојити хармонизоване методе у
складу са регулаторним поступком
са контролом из члана 79. став. 4.
5. Примењује се члан 81.

6. Јединствена начела за евалуацију
и одобрење средстава за заштиту
биља садрже захтеве утврђене у

ДУ

14.5.

Министар прописује елементе за процену
активних супстанци и/или основних
супстанци и средстава за заштиту биља,

НП

Важи на нивоу ЕУ.

НП

Рокови за државе чланице
(истекли).

ДУ

Основне супстанце треба
хармонизовати – за средства
за заштиту биља која садрже

Подносилац захтева за
одобрење средства за
заштиту биља мора
доставити доказ о
испуњености захтева из
става 1. овог члана.

Испуњеност захтева из
става 1. овог члана
утврђује званичним или
званично признатим
испитивањима и
студијама релевантним и
репрезентативним за
употребу средстава за
заштиту биља.
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30.1.

30.2.

Анексу VI Директиве 91/414/EEЗ и
утврђују се у уредбама донетим у
складу са саветодавним поступком
из члана 79. став 2. без било каквих
значајних измена. Накнадне измене
ових уредаба усвајају се у складу са
чланом 78. став 1. тачка в). Према
овим начелима, приликом
евалуације средстава за заштиту
биља треба узети у обзир
интеракцију између активних
супстанци, протекатаната,
синергиста и коформуланата.
Привремено одобрење
1. Одступајући од члана 29. став 1.
тачка а), државе чланице могу
одобрити стављање на тржиште
средства за заштиту биља која
садрже активне супстанце које још
увек нису одобрене на привремени
период од највише 3 године, под
следећим условима:
а) решење о одобрењу не може се
завршити у периоду од 30 месеци од
датума прихватљивости захтева,
продуженом за додатни период
утврђен у складу са чланом 9. став 2,
чланом 11. став 3. или чланом 12. ст.
2. или 3; и
б) у складу са чланом 9. досије о
активној супстанци прихватљив је за
предложену намену; и
в) држава чланица закључује да
активна супстанца може задовољити
захтеве из члана 4. ст. 2. и 3. и да се
може очекивати да средство за
заштиту биља задовољи захтеве из
члана 29. став 1. тач. б)–ж); и г)
утврђени су максимални нивои
резидуа у складу са Уредбом (ЕЗ)
број 396/2005.
2. У таквим случајевима држава
чланица одмах обавештава друге
државе чланице и Комисију о својој
процени досијеа и о условима
издавања одобрења, дајући најмање

као и за доношење одлука.

само основне супстанце у
Уредби 1107/2009 није
потребно одобрење.

Правила о елементима за евалуацију
активне супстанце или основне супстанце
и средстава за заштиту биља (”СЛ РС„
94/13)

25.

Препарат и/или помоћно средство за
заштиту биља које садржи нову активну
супстанцу региструје се на основу решења
о привременој регистрацији препарата
и/или помоћног средства за заштиту биља
које доноси министар, ако су испуњени
услови из члана 15. став 1. тач. 2)–7) овог
закона.

ПУ

Члан 30. ст. 1. и 2. Уредбе
1107/2009 престаје да се
примењује од 14. јуна 2016.
године.

НП

Важи на нивоу ЕУ.

Решење о привременој регистрацији
препарата и/или помоћног средства за
заштиту биља издаје се на период од
највише три године.
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30.3

31.1.

информације предвиђене у члану 57.
став 1.
3. Одредбе утврђене у ст. 1. и 2.
примењују се до 14. јуна 2016.
године. По потреби, тај рок се може
продужити у складу са
регулаторним поступком са
контролом из члана 79. став. 4.
Садржај одобрења
1. У одобрењу се дефинише биље
или биљни производи и
непољопривредне области (на
пример железнице, јавне површине,
оставе) на којима се средство за
заштиту биља може употребити и у
коју сврху.

ПУ

20.2.3.

Решење о регистрацији средстава за
заштиту биља (у даљем тексту: решење о
регистрацији) издаје министар на основу
резултата процене активне супстанце и/или
основне супстанце и резултата процене
средстава за заштиту биља.

Члан 30. ст. 1. и 2. Уредбе
1107/2009 престаје да се
примењује од 14. јуна 2016.
године.

ПУ

Решење о регистрацији односи се на
средства за заштиту биља и на
произвођача.
Решење о регистрацији нарочито садржи:
3) податке о примени средстава за заштиту
биља;

31.2

31.3.a

2. У одобрењу се утврђују захтеви
који се односе на стављање на
тржиште и употребу средства за
заштиту биља. Ти захтеви садрже
бар услове коришћења који су
неопходни да би се испунили услови
и захтеви предвиђени у уредби којом
се одобравају активне супстанце,
протектанти и синергисти.
Одобрење обухвата класификацију
средства за заштиту биља за сврху
Директиве 1999/45/EЗ. Држава
чланица може предвидети да
носиоци одобрења без одлагања
класификују или ажурирају етикету
након сваке измене у класификацији
и означавању средства за заштиту
биља у складу са Директивом
1999/45/EЗ. У таквим случајевима
они одмах о томе обавештавају
надлежни орган.
3. Захтеви из става 2. такође
обухватају, по потреби:

20.2.4.

Решење о регистрацији нарочито садржи:

ДУ

4) класификацију и ознаке за обележавање
средства за заштиту биља;

Недостаје упућивање на
систем класификације ЕУ
(Уредба о класификацији,
обележавању и паковању)

Члан 20.
Министар издаје решење
о одобрењу средства за
заштиту биља (у даљем
тексту: решење о
одобрењу) на основу
евалуације документације
како је наведено у члану
14. овог закона.
Решење о одобрењу
насловљено је на
произвођача средства за
заштиту биља.
Решење о одобрењу
обухвата:
8) класификацију и
означавање;

20.2.3.

Решење о регистрацији нарочито садржи:

ДУ

Треба додати више детаља о

Члан 20.5) информације о
употреби средства за
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a) максималну дозу по хектару у
свакој примени;

3) податке о примени средстава за заштиту
биља;

максималној дози по хектару.

заштиту биља како следи:
3) количина или
концентрација за сваку
примену;
5) врста примене и
количина воде по
јединици површине,
семену, супстрату или
слично,

31.3.б

б) период између последње примене
и жетве/бербе;

20.2.6.

Решење о регистрацији нарочито садржи:

Члан 20. став 3. 6)
информације о каренци
између последње примене
и жетве/бербе;

ПУ

б) каренца;

31.3.в

в) максималан број примена
годишње.

20.2.3.

Решење о регистрацији нарочито садржи:

ДУ

3) податке о примени средстава за заштиту
биља;

Треба додати више детаља о
броју примена.

Члан 20.5) Информације о
примени средства за
заштиту биља на следећи
начин:
6) максималан број
примена на истој
површини по сезони.

31.4.a

31.4.б

4. Захтеви из става 2. могу садржати
следеће:
а) ограничење у погледу
дистрибуције и употребе средства за
заштиту биља да би се заштитило
здравље дистрибутера, корисника,
посматрача, становника, потрошача,
радника или животне средине,
узимајући у обзир захтеве наметнуте
другим одредбама Заједнице; такво
ограничење наводи се на етикети;

б) обавезу да се пре употребе
производа обавесте сви суседи који
би могли бити изложени
распршивању и који су захтевали да
буду обавештени;

НУ

Није обавеза, у Уредби се
наводи: ”могу„

Члан 20. став 4:
Поред информација како
је наведено у ставу 3. овог
члана, решење о одобрењу
може садржати:
4) ограничење у вези са
стављањем на тржиште и
употребом средстава за
заштиту биља да би се
заштитило здравље људи,
здравље животиња и
животна средина.

НУ

Није обавеза, у Уредби се
наводи: ”могу„

Члан 24. став 2.
Корисник средства за
заштиту биља:
1) о третирању
обавештава власника
земљишта које се граничи
са земљиштем које треба
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третирати средствима за
заштиту биља најмање 24
сата раније;
31.4.в

31.4.г.

в) назнаке за правилну употребу у
складу са начелима интегрисаног
управљања штеточинама из члана
14. и Анекса III Директиве
2009/128/EЗ;
g) одређивање категорија корисника,
као што су професионални и
непрофесионални;

20.2.5

Решење о регистрацији нарочито садржи:
5) продајна места;

НУ

Није обавеза, у Уредби се
наводи: ”могу„

ДУ

Садржај решења о
регистрацији – да ли се
средство за заштиту биља
продаје професионалним или
непрофесионалним
корисницима

Члан 46. став 3:
Правно лице, предузетник
или физичко лице које
користи средства за
заштиту биља у својим
професионалним
делатностима и ставља
пољопривредне производе
на тржиште сматра се
професионалним
корисником средстава за
заштиту биља.
Корисник који примењује
средства за заштиту биља
на малим површинама
(стазама, двориштима,
баштама и слично) на
биљу и биљним
производима за сопствену
потрошњу не сматра се
професионалним
корисником.

31.4.д

д) одобрену етикету;

НУ

Није обавеза, у Уредби се
наводи: ”могу„
Етикета може бити део
решења о регистрацији.

31.4.ђ

31.4.е

ђ) интервал између примена;

е) период између последње примене
и потрошње биљног производа, по
потреби;

НУ

Није обавеза, у Уредби се
наводи: ”могу„

НУ

Није обавеза, у Уредби се
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наводи: ”могу„
31.4.ж

31.4.з

ж) интервал до поновног уласка;

НУ

з) величина и материјал амбалаже.

НУ

Није обавеза, у Уредби се
наводи: ”могу„

Величина и материјал
амбалаже.
Није обавеза, у Уредби се
наводи: ”могу„

32.1.

32.2.

33.1.

Трајање
1. Период одобрења утврђује се у
одобрењу.
Не доводећи у питање члан 44,
трајање одобрења утврђује се за
период од највише једне године од
датума истека одобрења активних
супстанци, протектаната и
синергиста садржаних у средству за
заштиту биља и након тога за период
у коме су активне супстанце,
протектанти и синергисти одобрени.
Овај период омогућава спровођење
испитивања како је предвиђено у
члану 43.
2. Одобрење се може дати за краће
периоде ради синхронизовања
поновне евалуације сличних
производа у сврхе компаративне
процене производа који садрже
кандидате за замену како је
предвиђено у члану 50.
Захтев за одобрење или измену
одобрења
1. Подносилац захтева који жели да
стави средство за заштиту биља на
тржиште подноси захтев за
одобрење или за измену одобрења,
лично или преко заступника, свакој
држави чланици у којој намерава да
стави средство за заштиту биља на
тржиште.

22.1.

Решење о регистрацији издаје се на рок од
највише десет година и може се продужити
решењем министра.

ДУ

Члан 20. став 4:
3) подаци о интервалу до
поновног уласка;
Члан 20. став 3.
10) величина амбалаже и
материјал од кога је
амбалажа направљена.

У Уредби 11072009 период
одобрења повезан је са
одобрењем активних
супстанци, које се могу
одобрити на 10, 7 или 15
година.
Регистрација средства за
заштиту биља врши се у
складу са периодом
одобрења.

10.2
10.3
10.4

Произвођач који има седиште у Републици
Србији, захтев за регистрацију средстава за
заштиту биља може поднети ако је
регистрован у Регистру привредних
субјеката у складу са законом којим се
уређује регистрација привредних субјеката
и ако поседује доказе о испуњености
захтева за производњу средстава за
заштиту биља у складу са прописима
којима се уређује заштита животне
средине.

НУ

Недостаје могућност
одобравања краћег периода за
средства за заштиту биља која
садрже кандидате за замену
(7 или 5 година).

ДУ

Подносилац захтева који
жели да стави средство за
заштиту биља на тржиште
подноси захтев за одобрење
или за измену одобрења – ову
обавезу треба ускладити.

Члан 15. став 3;
Подносилац захтева за
регистрацију средства за
заштиту биља доставља
доказ да су захтеви из
става 1. овог члана
испуњени.
Члан 24.
Одлука о одобрењу може
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Произвођач који нема седиште у
Републици Србији, захтев за регистрацију
средстава за заштиту биља подноси преко
заступника или представништва са
седиштем у Републици Србији.
Заступник произвођача из става 3. овог
члана мора бити регистрован у Регистру
привредних субјеката у складу са законом
којим се уређује регистрација привредних
субјеката и мора имати уговор о заступању
којим се нарочито утврђује и осигурава
одговорност за евентуалне штете које
настану применом средстава за заштиту
биља на територији Републике Србије.
Представништво произвођача из става 3.
овог члана мора бити регистровано у
Регистру привредних субјеката у складу са
законом којим се уређује регистрација
привредних субјеката и законом којим се
уређује спољнотрговинско пословање.

се изменити решењем
одлуком министра на
захтев произвођача.
Ако произвођач
одобрених средстава за
заштиту биља достави
захтев за измену решења о
одобрењу, а нарочито у
погледу следећег: измене
садржаја активних
супстанци или других
материјала који утичу на
промену физичких,
хемијских и техничких
својстава, као и извора
активне супстанце,
подручја или начина
примене средства за
заштиту биља или других
услова прописаних
решењем о одобрењу,
одлука о одобрењу може
се изменити, под условом
да се на основу процене из
члана 14. овог закона
утврди да средство за
заштиту биља и даље
испуњава услове из чл. 15,
15а, 15б и 15в овог закона.
Без обзира на став 2. овог
члана, поновна процена
средстава за заштиту биља
не захтева се за измену
решења о одобрењу због
мањих промена које не
утичу на здравље људи и
животиња и на животну
средину, као што је
промена трговачког
назива средстава за
заштиту биља, имена
произвођача или
заступника, као и промена
састава која се, у складу
са међународним
стандардима, сматра
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мањом променом без
промене садржаја активне
супстанце и/или основне
супстанце.
У захтеву за измену
решења о одобрењу,
произвођач може
захтевати да одобрено
средство за заштиту биља
стави у промет под
другим трговачким
називом са истом облашћу
примене или за део
одобрене области
примене.
У случају из ст. 2. и 3.
овог члана, произвођач је
дужан да промени етикету
и упутства за употребу
средстава за заштиту
биља.
Произвођач је дужан да
промени етикету и
упутства за употребу
средстава за заштиту биља
и одмах обавести
Министарство у случају
измена у класификацији и
обележавању средстава за
заштиту биља у складу са
прописима којима се
уређују хемикалије и у
том случају решење о
одобрењу се не мења.
Количина средства за
заштиту биља стављена у
промет пре издавања
решења о измени решења
о одобрењу може се
задржати у промету до
датума истека
прецизираног на етикети и
у упутству за употребу.
Решење из става 1. овог
члана је коначно у
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управном поступку и
против њега се може
покренути управни спор.
Министар прописује
документацију коју треба
доставити заједно са
захтевом за измену
решења о одобрењу.
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33.2.a

33.3.a

2. Захтев садржи следеће:
а) листу предвиђених намена у
свакој зони како је наведено у
Анексу I и у државама чланицама у
којима је подносилац захтева поднео
захтев или намерава да га поднесе;
б) предлог подносиоца захтева о
томе која држава чланица ће у
одређеној зони процењивати захтев.
У случају захтева за употребу у
стакленицима за третирање после
жетве/бербе, за третирање празних
остава и за третирање семена
предлаже се само једна држава
чланица која процењује захтев
узимајући у обзир све зоне. У овом
случају подносилац захтева шаље
сажетак или комплетан досије
другим државама чланицама на
њихов захтев, како је наведено у
члану 8;
в) по потреби, копију одобрења за то
средство за заштиту биља већ
издатог у држави чланици;
г) по потреби, копију закључка
државе чланице која процењује
еквивалентност како је наведено у
члану 38. став 2.
3. Уз захтев се доставља следеће:
а) за дато средство за заштиту биља,
комплетан досије и сажетак досијеа
за сваку тачку захтева за подацима
за средство за заштиту биља;

13.1.
Правила
о
захтеви
ма за
подацим
аи
регистра
цији
средства
за
заштиту
биља
(СЛ РС
12/16)

Документација за процену средстава за
заштиту биља нарочито садржи податке о:
1) идентитету произвођача;
2) идентитету средстава за заштиту биља;
3) резултатима испитивања физичких,
хемијских и техничких својстава средстава
за заштиту биља;
4) примени и ефикасности средства за
заштиту биља;
5) додатним својствима средстава за
заштиту биља;
6) аналитичким методама за испитивање
средстава за заштиту биља и резидуа
средстава за заштиту биља;
7) резултатима токсиколошких испитивања
средстава за заштиту биља;
8) резидуама средстава за заштиту биља у
третираном биљу или на третираном биљу,

НП

Зоне нису примењиве у
Републици Србији.

ДУ

У постојећем Закону о
средствима за заштиту биља,
члан 86. став 3, постоји
отворена могућност да се
ново средство за заштиту
биља региструје у складу са
старим захтевима а не у
складу са овим захтевима за
подацима и евалуацијом.
Овај члан треба изменити.

Прелазне мере
предложеног Закона о
изменама Закона о
средствима за заштиту
биља
Члан 40.
До датума ступања овог
закона на снагу, следећи
чланови Закона о заштити
биља (”Службени лист
СРЈ„ број 24/98 и 26/98 –
исправка и (”Службени
гласник РС„ број 101/05 –
др. закон) престају да
важе: чл. 47, 48, члан 50.
ст. 1, 2. и 4, члан 52. став
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биљним производима, храни и храни за
животиње;
9) резултатима испитивања судбине и
понашања средстава за заштиту
биља у животној средини;
10) резултатима екотоксиколошких
испитивања.

1, члан 54. ст. 1. и 2, чл.
55, 56. и 57.

Министар прописује садржину и начин
поступања са документацијом из става 1.
овог члана и методе за испитивање
средстава за заштиту биља.

13.3.
33.3.б

б) за сваку активну супстанцу,
протектант и синергист садржане у
средству за заштиту биља,
комплетан досије и сажетак досијеа
за сваку тачку захтева за подацима
за активну супстанцу, протектант и
синергист;

12.1
12.4

Правила
о
захтеви
ма за
подацим
а за
евалуац
ију
активни
х
супстан
ци (СЛ
РС
69/12)

Документација за процену активних
супстанци и/или основних супстанци
нарочито садржи податке о:
1) идентитету произвођача;
2) идентитету активних супстанци и/или
основних супстанци;
3) резултатима испитивања физичких и
хемијских својстава;
4) додатним својствима активне супстанце
и/или основне супстанце, која се нарочито
односе на примену, механизам деловања,
начин руковања, складиштење и мере
безбедности;
5) аналитичким методама за испитивање
активних супстанци и/или основних
супстанци и њихових резидуа;
6) резултатима токсиколошких и
метаболитичких испитивања активних
супстанци и/или основних супстанци;
7) резидуама активних супстанци, и/или
основних супстанци у биљу и на биљу или
производима од биља, храни и храни за
животиње;
8) резултатима испитивања судбине и
понашања активних супстанци и/или

ПУ

Протектанти и синергисти
унети су у нови предлог за
измене Закона о средствима
за заштиту биља.
У ЕУ не постоји позитивна
листа протектаната и
синергиста.

Члан 3.13) Листа
одобрених протектаната и
синергиста је листа
процењених и одобрених
протектаната и
синергиста, која је
усклађена са релевантном
листом на територији ЕУ.
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основних супстанци у животној средини;
9) резултатима екотоксиколошких
испитивања.
Министар прописује садржај и начин
поступања са документацијом из става 1.
овог члана и методе испитивања активних
супстанци и/или основних супстанци.
33.3.в

33.3.г

33.3.д

33.3.ђ

в) за свако испитивање или студију у
којима учествују кичмењаци,
образложење корака предузетих да
се избегне испитивање на
животињама и понављање
испитивања и студија на
кичмењацима;
г) разлози због чега су достављени
извештаји о испитивањима и
студијама неопходни за прво
одобрење активне супстанце или за
измену услова за одобрење;
д) ако је потребно, копија захтева за
максимални ниво резидуа из тачке 7.
Уредбе (ЕЗ) број 396/2005 или
образложење за недостављање такве
информације;

ђ) ако је потребно за измену
одобрења, процена свих
информација достављених у складу
са чланом 8. став 1. тачка ж);

НУ

Недостаје образложење за
студије у којима учествују
кичмењаци.

НУ

Недостаје образложење да су
извештаји о испитивањима и
студијама били неопходни.

НП

Релевантно је, ако је средство
за заштиту биља
регистровано, само за оне за
које не постоји утврђен
максимални ниво резидуа
(MRL) на нивоу ЕУ.

НУ

Недостаје процена свих
података подносилаца захтева
за регистрацију средстава за
заштиту биља.

Члан 24. став 2: Ако
произвођач одобрених
средстава за заштиту биља
достави захтев за измену
решења о одобрењу, а
нарочито у погледу
следећег: измене садржаја
активних супстанци или
других материјала који
утичу на промену
физичких, хемијских и
техничких својстава, као и
извора активне супстанце,
подручја или начина
примене средства за
заштиту биља или других
услова прописаних
решењем о одобрењу,
одлука о одобрењу може
се изменити, под условом
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да се на основу процене из
члана 14. овог закона
утврди да средство за
заштиту биља и даље
испуњава услове из чл. 15,
15а, 15б и 15в овог закона.
33.3.е

е) нацрт етикете.

11.2
Правила
о
етикета
ма и
упутств
у за
употреб
у
средстав
а за
заштиту
биља
(СЛ РС
21/12)

33.4

33.5

4. Приликом подношења захтева,
подносилац захтева може у складу
са чланом 63. захтевати да одређене
информације, укључујући одређене
делове досијеа, остану поверљиве и
физички издвојити те информације.
Подносилац захтева истовремено
доставља комплетан списак студија
достављен у складу са чланом 8.
став 2. и списак извештаја о
испитивањима и студијама за које су
поднети захтеви за заштиту података
у складу са чланом 59.
По подношењу захтева за приступ
информацијама, држава чланица
која прегледа захтев одлучује које
информације треба да остану
поверљиве.
5. Ако то захтева држава чланица,
подносилац захтева свој захтев
подноси на језику државе или
службеним језицима те државе
чланице или на једном од тих језика.

19.1

Министар прописује образац и садржину
захтева за регистрацију средстава за
заштиту биља.

Министарство све податке које је
произвођач доставио ради регистрације
средстава за заштиту биља чува као
поверљиве.

НУ

ДУ

Недостаје захтев за
достављање нацрта етикете.

Члан 24. став 6:
Произвођач је дужан да
промени етикету и
упутство за употребу
средстава за заштиту биља
и одмах обавести
Министарство у случају
измена у класификацији и
обележавању средстава за
заштиту биља у складу са
прописима којима се
уређују хемикалије и у
том случају решење о
регистрацији се не мења.

Недостаје списак
достављених/заштићених
студија.

.

НУ

Дефинисати језик у Закону.
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33.6

34.

6. На захтев, подносилац захтева
доставља држави чланици узорке
средства за заштиту биља и
аналитичке стандарде његових
састојака.

Ослобађање од обавезе
достављања студија
1. Подносиоци захтева изузимају се
од достављања извештаја о
испитивању и студијама из члана 33.
став 3. ако држава чланица којој се
подноси захтев има дате извештаје о
испитивањима и студијама и
подносиоци захтева докажу да им је
дозвољен приступ у складу са чл. 59,
61. или 62. или да је евентуални
период заштите података истекао.
2. Међутим, подносиоци захтева на
које се односи став 1. обезбеђују
следеће информације:
а) све неопходне податке за
идентификацију средства за заштиту
биља укључујући његов комплетан
састав, као и изјаву да нису
коришћени неприхватљиви
коформуланти;
б) информације потребне за
идентификовање активне супстанце,
протектанта или синергиста, ако су
они одобрени, као и за утврђивање
да испуњености услова за одобрење
и усклађености са чланом 29. став 1.
тачка б), по потреби;
в) на захтев одговарајуће државе
чланице, податке потребне да се
докаже да средство за заштиту биља
има упоредива дејства са средствима
за заштиту биља за које доказују
приступ заштићеним подацима.

11.3

12.2.

12.3.

13.2

Произвођач заједно са захтевом за
регистрацију средстава за заштиту биља
доставља следеће:
3) узорак средстава за заштиту биља,
активних супстанци и/или основних
супстанци и других састојака у средствима
за заштиту биља, у оригиналном паковању;
Aкo средства за заштиту биља садрже
активну супстанцу и/или основну
супстанцу која је већ уписана у Листу
одобрених супстанци, таква активна
супстанца и/или основна супстанца не
процењује се поново и у том случају:
1) произвођач није дужан да
достави документацију из става 1. овог
члана, осим доказа који се односе на
идентитет активне супстанце и/или
основне супстанце;
2) Министарство разматра услове
под којима је активна супстанца и/или
основна супстанца уписана у Листу
одобрених супстанци и утврђује да ли
постоје значајне разлике између нивоа
чистоће и садржаја и карактеристика
нечистоћа активне супстанце и/или
основне супстанце у поређењу са саставом
активне супстанце и/или основне
супстанце установљеним у документацији
на основу које је та активна супстанца
и/или основна супстанца уписана у Листу
одобрених супстанци.

ПУ

ПУ

Ако због природе средства за
заштиту биља или његове предложене
примене неки од података из става 1. овог
члана није неопходно доставити и ако
испитивање активне супстанце и/или
основне супстанце није научно неопходно
или технички могуће, произвођач о томе
доставља Министарству писмено
образложење.
Ако због природе средства за заштиту
биља или његове предложене примене није
неопходно није неопходно доставити неки
од података из става 1. овог члана и ако
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испитивање активне супстанце и/или
основне супстанце није научно неопходно
или технички могуће, произвођач о томе
доставља Министарству писмено
образложење.
35.

Држава чланица која разматра
захтев
Захтев разматра држава чланица коју
је предложио подносилац захтева,
осим ако нека друга држава чланица
пристане да га размотри. Држава
чланица која ће размотрити захтев
обавештава подносиоца захтева.

НП

Важи на нивоу ЕУ.

ДУ

Поступак процене СЗБ треба
успоставити у складу са
захтевима ЕУ.

На захтев државе чланице која
разматра захтев, друге државе
чланице у истој зони којима је
поднет захтев сарађују како би се
обезбедила правична расподела
обима посла.
Друге државе чланице у зони којима
је поднет захтев обустављају обраду
предмета у очекивању процене
државе чланице која разматра
захтев.

36.1

Ако је захтев поднет у више од једне
зоне, државе чланице које процењују
захтев договарају се о евалуацији
података који нису повезани са
приликама које се односе на
животну средину и културу.
Разматрање ради одобрења
1. Држава чланица која разматра
захтев врши независну, објективну и
транспарентну процену с обзиром на
најновија научна и техничка сазнања
служећи се расположивим
смерницама у тренутку подношења
захтева. Она ће дати могућност свим
државама чланицама у тој зони да
доставе примедбе које ће се узети у
обзир приликом процене. Она
примењује јединствена начела за
оцењивање и одобравање средстава

14

Процену активне супстанце, односно
основне супстанце и средстава за заштиту
биља врши Министарство.

Изузетно, процену активне супстанце,
односно основне супстанце и средстава за
заштиту биља може да врши и Правно лице
које обавља послове од јавног интереса.

Зоне нису релевантне пре
приступања

Члан 14: Процену
средстава за заштиту биља
ради њихове регистрације
(у даљем тексту: процена)
обавља Министарство.
Члан 15
Производ за заштиту биља
региструје се ако се, у
поступку процене из
члана 14. овог закона,
утврди да:...
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за заштиту биља наведена у члану
29. став 6. како би се, колико год је
могуће, утврдило да ли средство за
заштиту биља испуњава захтеве из
члана 29. у истој зони, ако се
примењује у складу с чланом 55. и
према стварним условима примене.
Држава чланица која разматра
захтев своју процену ставља на
располагање другим државама
чланицама из исте зоне. Формат
извештаја о процени се одређује у
складу са саветодавним поступком
из члана 79. став 2.

36.2

36.3.

2. Дате државе чланице дају или
одбијају да дају одобрење на основу
закључака процене државе чланице
која разматра захтев како је
предвиђено члановима 31. и 32.
3. Одступајући од става 2. и уз
поштовање права Заједнице, могу се
утврдити одговарајући услови у
погледу захтева из члана 31. ст. 3. и
4. и других мера за смањење ризика
које произлазе из посебних услова
примене.

Ако се у поступку процене из ст. 1. и 2.
овог члана установи да су неопходни
додатни подаци, Министарство мора од
произвођача тражити да допуни
документацију, водећи рачуна о
ефикасности поступка.

Министар прописује елементе за процену
активне супстанце, односно основне
супстанце и средстава за заштиту биља, као
и за доношење одлука.

НП

Зонски поступци нису
релевантни пре приступања

НП

Зонски поступци нису
релевантни пре приступања

Ако се забринутост једне државе
чланице у вези са здрављем људи и
животиња или животном средином
не може решити утврђивањем
националних мера за смањење
ризика из првог подстава, држава
чланица може одбити да да
одобрење за средство за заштиту
биља на свом подручју ако због
посебних еколошких или
пољопривредних прилика има
оправдане разлоге за претпоставку
да дотично средство и даље
представља неприхватљив ризик за
здравље људи и животиња или за
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животну средину.

37.1.

Та држава чланица одмах
обавештава подносиоца захтева и
Комисију о својој одлуци и за то
доставља стручно или научно
образложење. Државе чланице ће
предвидети могућност давања
приговора на одлуку о ускраћивању
одобрења таквих средстава пред
националним судовима или другим
жалбеним органима.
Рок за разматрање
1. Држава чланица која разматра
захтев доноси одлуку о томе да ли су
испуњени услови потребни за
давање одобрења у року од 12
месеци од пријема захтева.
Кад су држави чланици потребне
додатне информације, она
подносиоцу захтева одређује рок за
њихово достављање. У том случају
дванаестомесечни рок се продужава
за додатни рок који је одредила
држава чланица. Тај додатни рок
може бити највише 6 месеци и он
истиче у тренутку кад држава
чланица прими додатне
информације. Ако до истека тог рока
подносилац захтева не достави
информације које недостају, држава
чланица обавештава подносиоца
захтева да је захтев недопуштен.

20.2

Процена активне супстанце, односно
основне супстанце и средстава за заштиту
биља из става 1. овог члана мора се
завршити најкасније у року од годину дана
од дана подношења захтева за регистрацију
средстава за заштиту биља.
Рок за доношење решења о регистрацији
рачуна се од дана завршетка процене
активне супстанце, односно основне
супстанце и средстава за заштиту биља.

ДУ

Недостаје рок од 6 месеци у
смислу продужења рока од
годину дана у случају када се
траже додатне информације

Члан 14. ст. 5-8:
Процена средстава за
заштиту биља може да
траје најдуже 18 месеци
од дана пријема захтева за
регистрацију.
Ако се у поступку
регистрације утврди да су
потребни додатни подаци
за процену средства за
заштиту биља, рок од 18
месеци из става 5. овог
члана прекида се и
Министарство одређује
додатни рок у коме
подносилац захтева
доставља те податке, који
не може бити дужи од
шест месеци.
Ако средство за заштиту
биља садржи активну
супстанцу, односно
основну супстанцу која је
већ уписана у Листу
одобрених супстанци, рок
од 18 месеци из става 5.
овог члана прекида се док
се не заврши поступак из
члана 12. став 2. овог
закона.
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37.2.

37.3.

37.4.

2. Временски рокови предвиђени у
ставу 1. одлажу се током примене
поступка утврђеног у члану 38.

НУ

3. Кад се захтев за одобрење односи
на средство за заштиту биља које
садржи активну супстанцу која још
није одобрена, држава чланица која
разматра захтев почиње оцењивање
чим прими нацрт извештаја о
процени из члана 12. став 1. Ако се
захтев односи на исто средство за
заштиту биља и на исте примене као
што су оне у документацији из члана
8, држава чланица одлучује о
захтеву најкасније у року од шест
месеци од одобрења активне
супстанце.

НУ

4. Друге дате државе чланице
одлучују о захтеву како је наведено
у члану 36. ст. 2. и 3. најкасније у
року од 120 дана по пријему
извештаја о процени и копије

НП

Рок од годину дана може се
одложити док траје процена
еквивалентности извора недостаје

Поступак регистрације СЗБ
која садрже активне
супстанце које још нису
одобрене на нивоу ЕУ (нова
СЗБ). Надлежни орган ће
сачекати док нацрт извештаја
о процени не буде на
располагању и док се не
одобри дата супстанца. Ово
недостаје.

Ако до истека рока
утврђеног у ставу 6. овог
члана подносилац захтева
не достави додатне
податке или се поступак
из члана 12. став 2. овог
закона заврши негативним
исходом, министар доноси
решење о одбијању
захтева за регистрацију.
Члан 14. став 7:
Ако средство за заштиту
биља садржи активну
супстанцу, односно
основну супстанцу која је
већ уписана у Листу
одобрених супстанци, рок
од 18 месеци из става 5.
овог члана прекида се док
се не заврши поступак из
члана 12. став 2. овог
закона.
Члан 15. Производ за
заштиту биља региструје
се ако се, у поступку
процене из члана 14. овог
закона, утврди да:
1) је активна, односно
основна супстанца коју
производ за заштиту биља
садржи уписана у Листу
одобрених супстанци и да
је извор активне, односно
основне супстанце
идентичан или
еквивалентан извору на
основу кога је извршен
упис активне, односно
основне супстанце у ту
листу;

Важи на нивоу ЕУ
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38.1

одобрења државе чланице која је
разматрала захтев.
Процена еквивалентности према
тачки б) члана 29. став 1.
1. Кад је за активну супстанцу,
протектант или синергист потребно
утврдити да ли је други извор или у
случају истог извора да ли је
промењени поступак производње
односно место производње у складу
с тачком б) члана 29. став 1., такву
процену врши држава чланица која
је имала улогу известиоца за
активну супстанцу, протектант или
синергист како је наведено у члану
7. став 1, осим ако држава чланица
која је разматрала захтев како је
наведено у члану 35. пристане да
процени еквивалентност.
Подносилац захтева доставља све
потребне податке држави чланици
која процењује еквивалентност.

38.2
38.3
38.4
38.5

2. Након што се подносиоцу захтева
омогући да достави коментаре, које
подносилац захтева такође доставља
држави чланици известиоцу или
држави чланици која разматра
захтев, у зависности од случаја,
држава чланица која процењује
еквивалентност припрема извештај о
еквивалентности у року од 60 дана
од пријема захтева и доставља
извештај Комисији, осталим
државама чланицама и подносиоцу
захтева.

12.2

Ако средства за заштиту биља садрже
активну супстанцу, односно основну
супстанцу која је већ уписана у Листу
одобрених супстанци, та активна
супстанца, односно основна супстанца се
не процењује поново и у том случају:

ПУ

1) произвођач није дужан да
достави документацију из става 1. овог
члана, осим доказа који се односе на
истоветност активне супстанце, односно
основне супстанце;
2) Министарство разматра услове
под којима је активна супстанца, односно
основна супстанца уписана у Листу
одобрених супстанци и утврђује да ли
постоје значајне разлике између нивоа
чистоће и садржаја и особина нечистоћа
активне супстанце, односно основне
супстанце у поређењу са саставом активне
супстанце, односно основне супстанце
установљене у документацији на основу
које је та активна супстанца, односно
основна супстанца уписана у Листу
одобрених супстанци.
НП

Важи на нивоу ЕУ

3. У случају позитивног закључка о
еквивалентности и ако није било
приговора на тај закључак, сматра се
да је испуњена тачка б) члана 29.

172

став 1. Међутим, ако се држава
чланица која је разматрала захтев не
сложи с закључком државе чланице
известиоца или обрнуто, она о томе
обавештава подносиоца захтева,
остале државе чланице и Комисију
уз навођење својих разлога. Дотичне
државе чланице ће покушати да се
усагласе о томе да ли је испуњена
тачка б) члана 29. став 1. Оне ће
омогућити подносиоцу захтева да
достави коментаре.
4. Ако се дате државе чланице не
усагласе у року од 45 дана, држава
чланица која процењује
еквивалентност доставља предмет
Комисији. Одлука о томе да ли су
испуњени услови из тачке б) члана
29. став 1. доноси се у складу с
регулаторним поступком из члана
79. став 3. Рок од 45 дана почиње да
тече оног дана када држава чланица
која разматра захтев за одобрење
обавести државу чланицу
известиоца или обрнуто, да није
сагласна са закључком ове друге, у
складу са ставом 3. Пре доношења
такве одлуке, Комисија може од
Агенције затражити мишљење
односно научну или стручну помоћ
која се пружа у року 3 месеца од
пријема молбе.

39.1.

5. Детаљна правила и поступци за
спровођење ст. 1. до 4. могу се
утврдити у складу с регулаторним
поступком из члана 79. став 3, након
консултовања с Агенцијом.
Извештавање и размена
информација о захтевима за
одобрење
1. Државе чланице отварају предмет
за сваки захтев. Сваки предмет

.

ПУ

Предмет се отвара у складу
са националним Законом о
управном поступку који се
примењује на опште управне
поступке и који одређује
начин вођења евиденција и
архива за целокупну државну
управу.
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садржи:
а) примерак захтева;
б) извештај који садржи;
информације о оцени средства за
заштиту биља и одлуку; формат
извештаја се утврђује у складу са
саветодавним поступком из члана
79. став 2;
в) евиденцију одлука у управном
поступку које је донела држава
чланица у вези са захтевом и
документације предвиђене чланом
33. став 3. и чланом 34. заједно с
њеним сажетком;

39.2.
39.3.
39.4.

г) одобрену декларацију, према
потреби.
2. Државе чланице, на захтев, одмах
стављају на располагање другим
државама чланицама, Комисији и
Агенцији предмет који садржи
документацију предвиђену тачкама
а) до д) става 1.

НП

Важи на нивоу ЕУ

ПУ

Зоне и зонски поступак нису
релевантни пре приступања.

3. На захтев, подносиоци захтева
достављају државама чланицама,
Комисији и Агенцији копију
документације која се прилаже уз
захтев у складу са чланом 33. став 3.
и чланом 34.

40.

4. Детаљна правила за спровођење
ст. 2. и 3. могу се утврдити у складу
с регулаторним поступком из члана
79. став 3.
Узајамно признавање
1. Ималац одобрења издатог у
складу са чланом 29. може поднети
захтев за одобрење за исто средство
за заштиту биља, исту примену и у
оквиру упоредиве пољопривредне

16

Произвођач може поднети захтев за
регистрацију средстава за заштиту биља на
основу регистрације која је извршена у
некој другој земљи, односно да се тестови
и испитивања који су извршени у поступку
регистрације средстава за заштиту биља у
некој другој земљи не понављају у
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праксе у другој држави чланици у
поступку узајамног признавања
предвиђеног у овом пододељку, у
следећим случајевима:
а) одобрење је издала држава
чланица (референтна држава
чланица) која припада истој зони;
б) одобрење је издала држава
чланица (референтна држава
чланица) која припада некој другој
зони, ако се одобрење за које је
поднет захтев неће користити у
сврху узајамног признавања у некој
другој држави чланици из исте зоне;
в) одобрење је издала држава
чланица за примену у стакленицима,
или за третман након жетве односно
бербе, или за третман празних
просторија или контејнера који се
користе за складиштење биља или
биљних производа, или за третман
семена, без обзира на зону којој
припада референтна држава
чланица.
2. Ако средство за заштиту биља
није одобрено у некој држави
чланици јер није поднет захтев за
одобрење у тој држави чланици,
службена или научна тела која се
баве пољопривредним делатностима
или професионалне пољопривредне
организације могу, уз сагласност
имаоца одобрења, поднети захтев за
одобрење у тој држави чланици за
исто средство за заштиту биља, за
исту примену и у оквиру исте
пољопривредне праксе у поступку
узајамног признавања из става 1. У
том случају подносилац захтева
мора показати да је примена таквог
средства за заштиту биља од општег
интереса за државу чланицу уноса.

Републици Србији.

Захтев из става 1. овог члана подноси се
Министарству.

Министар доноси решење о усвајању
захтева из става 1. овог члана ако:
1) је активна супстанца, односно
основна супстанца коју средства за
заштиту биља садрже уписана у Листу
одобрених супстанци;
2) су средства за заштиту биља
регистрована у складу са јединственим
начелима;
3) се, при предложеној примени
средстава за заштиту биља, утврди да
постоји упоредивост услова битних за
примену средстава за заштиту биља у
земљи у којој су регистрована са условима
у Републици Србији, у смислу
пољопривредне производње, здравственог
стања биља и животне средине,
укључујући и климатске услове.

У поступку признавања регистрације
Министарство може:
1) уз сагласност произвођача утврдити
измену предложене примене средстава за
заштиту биља, како би се изузели сви
неупоредиви услови у пољопривредној
производњи, заштити биља или животне
средине, укључујући и климатске услове у
Републици Србији, ако су испуњени услови
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Ако ималац одобрења ускрати
сагласност, надлежни орган дате
државе чланице може прихватити
захтев по основу јавног интереса.

из члана 15. став 1. тачка 2) овог закона;
2) утврдити ограничења примене
средстава за заштиту биља због разлика у
прехрамбеним навикама становништва у
Републици Србији, ради спречавања
изложености потрошача остацима
средстава за заштиту биља вишим од
допуштеног дневног уноса;
3) утврдити услове за стављање у
промет и примену средстава за заштиту
биља и услове у погледу заштите на раду
приликом примене средстава за заштиту
биља, као и кориснике средстава за
заштиту биља.

Министар доноси решење о одбијању
захтева из става 1. овог члана ако нису
испуњени услови из става 3. овог члана.

41.1

41.2.a

1. Држава чланица којој се подноси
захтев према члану 40, након што
размотри захтев и приложену
документацију из члана 42. став 1,
ако је потребно у погледу околности
на њеној територији, одобрава дато
средство за заштиту биља под истим
условима као и држава чланица која
је разматрала захтев, осим кад се
примењује члан 36. став 3.

2. Одступајући од става 1, држава
чланица може одобрити средство за

16.2

Решење из ст. 3. и 5. овог члана је коначно
и против њега се може покренути управни
спор.
У поступку решавања по захтеву из става
1. овог члана Министарство може:

ПУ

1) уз сагласност произвођача утврдити
измену предложене примене средстава за
заштиту биља, како би се изузели сви
неупоредиви услови у пољопривредној
производњи, заштити биља или животне
средине, укључујући и климатске услове у
Републици Србији, ако су испуњени услови
из члана 15. став 1. тачка 2) овог закона;
НП

Добровољно признавање
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заштиту биља ако:

41.2.b

а) је поднет захтев за одобрење у
складу са тачком б) члана 40. став 1;
б) оно садржи кандидата за замену;

НП

41.2.c

в) је примењен члан 30; или

НП

41.2.d

г) оно садржи супстанцу одобрену у
складу с чланом 4. став 7.
Поступак

НП

42.

1. Уз захтев се прилаже:
а) копија одобрења које је издала
референтна држава чланица као и
превод одобрења на службени језик
државе чланице која прима захтев;
б) званична изјава да је средство за
заштиту биља идентично ономе које
је одобрила референтна држава
чланица;

НУ

Зоне су релевантне тек након
приступања.
„може“

Члан 30. престаје да се
примењује после 14. јуна
2016. године
„може“
Недостају захтеви у погледу
података који су потребни за
признавање

Члан 16. последњи став:
Министар прописује
документацију која се
доставља у поступку
признавања регистрације
средстава за заштиту биља
на основу регистрације
која је извршена у некој
другој земљи.

в) целокупна документација или њен
сажетак сходно члану 33. став 3, ако
то затражи држава чланица;
г) извештај о процени референтне
државе чланице који садржи
информације о оцени и одлуку о
средству за заштиту биља.
2. Држава чланица којој је поднет
захтев према члану 40. одлучује о
захтеву у року од 120 дана.
3. Ако то затражи држава чланица,
подносилац захтева подноси захтев
на државним или службеним
језицима те државе чланице или
једном од тих језика.
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43.1

Продужење одобрења

22.1

Решење о регистрацији издаје се на рок од
највише десет година и може се продужити
решењем министра.

ПУ

22.2

Захтев за продужење рока важења
регистрације произвођач подноси
Министарству најкасније 12 месеци пре
истека рока на који је издато.

ДУ

1. Одобрење се продужава на захтев
имаоца одобрења ако су и даље
испуњени захтеви из члана 29.

43.2.

2. У року од 3 месеца од продужења
одобрења за активну супстанцу,
протектант или синергист које
садржи средство за заштиту биља,
подносилац захтева доставља
следеће информације:
(а) копију одобрења за средство за
заштиту биља;

22.4.
(б) нове информације које су
потребне због промена захтева у
погледу података или критеријума;
(в) доказ да се нови подаци
достављају због захтева у погледу
података или критеријума који нису
били на снази кад је издато
првобитно одобрење за средство за
заштиту биља или да су потребни
ради промене услова за давање
одобрења;

Министарство може, по службеној
дужности, преиспитати решење о
регистрацији ради провере испуњености
услова из члана 15. овог закона и у те сврхе
тражити од произвођача регистрованих
средстава за заштиту биља, односно лица
из члана 21. став 1. овог закона да доставе
додатну документацију, односно податке
који су потребни за поновну процену.

Поступак, захтеве у погледу
података потребних за
продужење одлуке о
регистрацији, протектанте и
синергисте треба ускладити
са Уредбом 1107/2009.

Члан 22. став 3:
Рок важења регистрације
може се продужити ако се
утврди да регистрована
средства за заштиту биља
испуњавају услове за
регистрацију из чл. 15 –
15в овог закона.

(г) информације потребне да се
покаже да средство за заштиту биља
испуњава захтеве утврђене у Уредби
о продужењу одобрења за активну
супстанцу, протектант или
синергист које оно садржи;

43.3.

(д) извештај о резултатима
мониторинга, ако је одобрење било
условљено мониторингом.
3. Државе чланице проверавају
усаглашеност свих средстава за
заштиту биља која садрже дату
активну супстанцу, протектант или
синергист с условима и

22.3.

Рок важења регистрације мора се
продужити ако се утврди да регистрована
средства за заштиту биља испуњавају
услове за регистрацију из члана 15. овог
закона.

ПУ
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43.4.

43.5.

43.6

44.1.

44.2.

ограничењима који су предвиђени у
Уредби о продужењу одобрења
према члану 20. Држава чланица из
члана 35. у оквиру сваке зоне
координира проверу усаглашености
и процену достављених
информација за све државе чланице
у оквиру те зоне.
4. Смернице о организовању провера
усаглашености могу се утврдити у
складу са саветодавним поступком
из члана 79. став 2.
5. Државе чланице одлучују о
продужењу одобрења за средство за
заштиту биља најкасније 12 месеци
након продужења одобрења за
активну супстанцу, протектант или
синергист које оно садржи.
6. Када се, због разлога који су изван
контроле имаоца одобрења, не
донесе одлука о продужењу
одобрења пре његовог истека,
дотична држава чланица продужава
рок важења одобрења онолико
колико је потребно да се доврши
разматрање и донесе одлука о
продужењу.
Повлачење или измена одобрења
1. Државе чланице могу у сваком
тренутку преиспитати одобрење ако
има назнака да неки захтев из члана
29. више није испуњен. Држава
чланица преиспитује одобрење ако
закључи да се можда неће остварити
циљеви из члана 4. став 1. тачка а)
подтачка iv. и тачка б) подтачка i. и
члана 7. ст. 2. и 3. Директиве
2000/60/ЕЗ.
2. Ако држава чланица намерава да
повуче или измени неко одобрење,
она обавештава имаоца одобрења и
даје му могућност да достави
коментаре или додатне
информације.

22.5.

23

НП

Важи на нивоу ЕУ

НУ

Недостаје рок за доношење
одлуке о продужењу

Рок на који је решење о регистрацији
издато може се продужити и ако је у
поступку продужења рока важења
регистрације, односно преиспитивања
решења о регистрацији потребно
прибавити додатну документацију и
извршити поновну процену.

ПУ

Министар доноси решење о укидању
решења о регистрацији и забрани или
ограничењу промета и примене
регистрованих средстава за заштиту биља,
ако:

ПУ

НУ

Претходно обавештавање и
могућност да ималац
одобрења достави коментаре
пре повлачења
одлуке/дозволе. Ово
недостаје.

Члан 23a, други став, 1-2:
Преиспитивање решења о
регистрацији
Министарство може по
службеној дужности
покренути поступак
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преиспитивања решења о
регистрацији (у даљем
тексту: поступак
преиспитавања) ако
постоји сумња да средство
за заштиту биља не
испуњава услове за
регистрацију из чл. 15 –
15в овог закона, а
нарочито ако постоји
сумња да судбина и
понашање средства за
заштиту биља у животној
средини представљају
озбиљан ризик за
контаминацију вода.
44.3.a

3. Држава чланица повлачи или
мења одобрење, према потреби, ако:

23.1.1.

а) захтеви из члана 29. нису
испуњени или више нису испуњени;

44.3.b

44.3.c

б) су достављене лажне или
обмањујуће информације о
чињеницама на основу којих је
издато одобрење;
в) један од услова из одобрења није
испуњен;

23.1.2.

Министар доноси решење о укидању
решења о регистрацији и забрани или
ограничењу промета и примене
регистрованих средстава за заштиту биља,
ако:

1) утврди да су средства за заштиту биља
престала да испуњавају било који од
услова за регистрацију средстава за
заштиту биља из члана 15. овог закона;
2) утврди да су подаци на основу којих је
донето решење о регистрацији нетачни или
да доводе у заблуду;

ПУ

ПУ

НУ

Недостаје овај услов.

Члан 23a, став 3:
Решење о регистрацији
укида се решењем
министра ако се у
поступку преиспитавања
утврди да:
1) средство за заштиту
биља не испуњава услове
из чл. 15 – 15в овог
закона;
2) су подаци на основу
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44.3.d

г) на основу нових научних и
стручних сазнања, начин примене и
количине које се примењују могу да
се измене; или

НУ

Недостаје овај услов.

којих је решење о
регистрацији издато
нетачни или погрешни
или да доводе у заблуду;
Члан 23a, став 1:
Преиспитивање решења о
регистрацији
Министарство може по
службеној дужности
покренути поступак
преиспитивања решења о
регистрацији (у даљем
тексту: поступак
преиспитавања) ако
постоји сумња да средство
за заштиту биља не
испуњава услове за
регистрацију из чл. 15 –
15в овог закона, а
нарочито ако постоји
сумња да судбина и
понашање средства за
заштиту биља у животној
средини представљају
озбиљан ризик за
контаминацију вода.

44.3.e

д) ималац одобрења не испуњава
обавезе које произлазе из ове
Уредбе.

23.1.3.

23.1.4.

44.4

4. Ако држава чланица повуче
односно измени неко одобрење у
складу са ставом 3, она одмах о томе
обавештава државе чланице,

3) произвођач у одређеном року не отклони
недостатке који су утврђени у току вршења
контроле средстава за заштиту биља, а ти
недостаци могу да доведу до промене
карактеристика средстава за заштиту биља
у односу на карактеристике које су
утврђене у решењу о регистрацији;

ПУ

4) истекне рок на који је решење о
регистрацији издато, а произвођач није
поднео захтев за продужење рока важења
регистрације у року из члана 22. став 2.
овог закона;
НП

Важи на нивоу ЕУ
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45.1

Комисију и Агенцију. Остале државе
чланице које припадају истој зони
сходно томе повлаче односно
мењају одобрење, узимајући у обзир
националне околности и мере за
смањење ризика осим у случајевима
кад су примењени други, трећи или
четврти подстав члана 36. став 3.
Примењује се према потреби члан
46.
Повлачење или измена одобрења
на захтев имаоца одобрења
1. Одобрење се може повући или
изменити на захтев имаоца
одобрења, који наводи разлоге свог
захтева.

23.1.5.

24.2.

45.2

2. Измене се могу одобрити само ако
се утврди да су и даље испуњени
захтеви из члана 29.

24.2.

45.3

3. Примењује се према потреби члан
46.
Период одгоде

23.6

46.

Кад држава чланица повуче или
измени неко одобрење или га не
продужи, она може одобрити период
одгоде за збрињавање, складиштење,
стављање на тржиште и примену
постојећих залиха.

Ако се разлози за повлачење, измену
или непродужавање одобрења не
односе на заштиту здравља људи и
животиња или на животну средину,

23.6.

5) произвођач регистрованих средстава за
заштиту биља поднесе захтев за укидање
решења о регистрацији.

Ако произвођач регистрованих средстава
за заштиту биља поднесе захтев за измену
решења о регистрацији министар може
донети решење о измени решења о
регистрацији ако су испуњени услови из
члана 15. овог закона.
Ако произвођач регистрованих средстава
за заштиту биља поднесе захтев за измену
решења о регистрацији министар може
донети решење о измени решења о
регистрацији ако су испуњени услови из
члана 15. овог закона.
Министар прописује начин поступања са
залихама средстава за заштиту биља.
Министар прописује начин поступања са
залихама средстава за заштиту биља.

ПУ

ПУ

ПУ
ДУ

Недостају рокови

Члан 23. став 2:
Решењем из става 1. овог
члана утврђује се рок у
коме се средства за
заштиту биља могу
налазити у промету ради
продаје и примене
постојећих залиха, с тим
што тај рок не може бити
дужи од 18 месеци од
дана доношења решења.
Члан 23a, став 4:
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период одгоде је ограничен и износи
највише 6 месеци за продају и
дистрибуцију и додатно највише 1
годину за збрињавање, складиштење
и примену постојећих залиха датих
средстава за заштиту биља.

47.

Стављање на тржиште средстава
за заштиту биља ниског ризика
1. Кад су све активне супстанце
садржане у неком средству за
заштиту биља активне супстанце
ниског ризика како је наведено у
члану 22, то средство се одобрава
као средство за заштиту биља ниског
ризика, ако на основу процене
ризика нису потребне посебне мере
за смањење ризика. То средство за
заштиту биља мора испуњавати и
следеће захтеве:
а) активне супстанце, протектанти и
синергисти које оно садржи
одобрени су према Поглављу II;
б) оно не садржи проблематичну
супстанцу;
в) довољно је делотворно;
г) не узрокује непотребну бол и
патњу кичмењацима који се
сузбијају;
д) у складу је с тачкама б), в) и од ђ)
до з) члана 29. става 1.

НУ

Недостаје СЗБ ниског ризика

Решењем о укидању
решења о регистрацији из
става 3. овог члана може
се забранити промет и
примена средства за
заштиту биља или
утврдити рок у коме се
средства за заштиту биља
могу налазити у промету
ради продаје и примене
постојећих залиха, с тим
што тај рок не може бити
дужи од 18 месеци од
дана доношења решења.
Члан 3. тачка 1a) : активна
супстанца ниског ризика
јесте супстанца која, у
складу са прописима
којима се уређују
хемикалије, није
класификована у најмање
једну од следећих класа
опасности: карциногено,
мутагено, токсично по
репродукцију,
сензибилизација, веома
токсично, токсично,
експлозивно, корозивно,
као и супстанца која није
перзистетна (период
полураспада у земљишту
мањи од 60 дана);
супстанца чији је
биоконцентрациони
фактор мањи од 100;
супстанца која не доводи
до поремећајa рада
ендокриног система;
супстанца која не изазива
неуротоксичне или
имунотоксичне ефекте;
Члан15a, став 1:
Производ опште употребе
за заштиту биља
региструје се ако се, у
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Таква се средства означавају као
„средства за заштиту биља ниског
ризика”.

поступку процене из
члана 14. овог закона,
утврди да:

2. Подносилац захтева за одобрење
средства за заштиту биља ниског
ризика мора доказати да су захтеви
утврђени у ставу 1. испуњени и мора
уз захтев приложити целокупну
документацију и њен сажетак за
сваку тачку захтева у погледу
података о активној супстанци и
средству за заштиту биља.

1) је активна супстанца,
протектант, односно
синергист које производ
опште употребе за
заштиту биља садржи,
супстанца ниског ризика;

3. Држава чланица доноси одлуку о
томе да ли ће одобрити захтев за
средство за заштиту биља ниског
ризика у року од 120 дана. Кад су
држави чланици потребне додатне
информације, она одређује рок у
којем их подносилац захтева мора
доставити. У том случају наведени
рок се продужава за додатни рок
које одобрава држава чланица.
Додатни период износи највише 6
месеци и истиче у тренутку кад
држава чланица прими информације.
Ако до краја тог периода
подносилац захтева не достави
информације које недостају, држава
чланица обавештава подносиоца
захтева да је захтев недопуштен.

48.

4. Ако није другачије наведено,
примењују се све одредбе из ове
Уредбе које се односе на
одобравања.
Стављање на тржиште и примена
средстава за заштиту биља која
садрже генетички модификоване
организме
1. Средство за заштиту биља које
садржи организам који спада у
подручје примене Директиве
2001/18/ЕЗ мора се, уз процену

2.2.

Под средствима за заштиту биља, у смислу
овог закона, сматрају се и производи за
заштиту биља који се користе у органској
производњи и производи за заштиту биља
који садрже, односно који се састоје од
генетички модификованих организама или
су добијени од њих, ако је намерно
увођење у животну средину, стављање у
промет или транзит тих организама

ПУ
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према овом поглављу, испитати и у
складу с том Директивом у погледу
генетичке модификације. За такво
средство за заштиту биља неће се
издати одобрење према овој Уредби
ако није дата писана сагласност из
члана 19. Директиве 2001/18/ЕЗ.

49.

2. Ако није другачије наведено,
примењују се све одредбе из ове
Уредбе које се односе на
одобравања.
Стављање на тржиште третираног
семена
1. Државе чланице не забрањују
стављање на тржиште и употребу
семена третираног средствима за
заштиту биља која су одобрена за ту
примену у најмање једној држави
чланици.

дозвољен на основу процене ризика по
животну средину и здравље људи, у складу
са законом којим се уређују генетички
модификовани организми.

НУ

Недостаје стављање на
тржиште третираног семена

2. Ако постоји оправдана
забринутост да третирано семе из
става 1. може представљати озбиљан
ризик за здравље људи или
животиња односно за животну
средину, и да се такав ризик не може
на задовољавајући начин сузбити
мерама које предузима дата држава
чланица или више њих, тада се
одмах предузимају мере за
ограничење или забрану примене
односно продаје тако третираног
семена, у складу с регулаторним
поступком из члана 79. став 3. Пре
предузимања таквих мера Комисија
разматра доказне материјале и може
затражити мишљење Агенције.
Комисија може одредити временски
рок у којем такво мишљење треба
доставити.
3. Примењују се чланови 70. и 71.
4. Не доводећи у питање друге
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законске прописе Заједнице о
декларисању семена, на декларацији
и попратној документацији
третираног семена мора се навести
назив средства за заштиту биља
којим је семе третирано, назив
активне супстанце, или више њих, у
том средству, уобичајени текст о
безбедносним мерама опреза како је
предвиђено Директивом 1999/45/ЕЗ
и, према потреби, мере за смањење
ризика предвиђене у одобрењу за то
средство.
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Упоредна процена средстава за
заштиту биља која садрже
кандидате за замену
1. Упоредну процену спроводе
државе чланице приликом оцене
захтева за давање одобрења за
средство за заштиту биља које
садржи активну супстанцу која је
одобрена као кандидат за замену.
Државе чланице неће одобрити или
ће ограничити примену средства за
заштиту биља које садржи кандидата
за замену на одређеном усеву кад
упоредна процена ризика и користи
утврђена Анексом IV покаже:

НУ

Недостаје списак супстанци –
кандидата за замену
Недостаје упоредна процена
СЗБ која садрже кандидате за
замену

а) да за примене наведене у захтеву
већ постоји одобрено средство за
заштиту биља, или метода
нехемијске контроле или
превенције, који су знатно сигурнији
за здравље људи и животиња или за
животну средину;
б) да замена средствима за заштиту
биља односно методама нехемијске
контроле или превенције из тачке а)
нема значајније економске или
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практичне недостатке;
в) да су хемијска разноликост
активних супстанци, ако је
потребно, односно методе и праксе
гајења усева и заштите од штеточина
одговарајући када је реч о свођењу
појаве резистентности код циљаних
организама на најмању могућу меру;
и
г) да су узете у обзир последице по
одобрења за мање намене.

2. Одступајући од члана 36. став 2,
државе чланице могу у изузетним
случајевима применити и одредбе
става 1. овог члана код оцењивања
захтева за одобрење средства за
заштиту биља које не садржи
кандидата за замену или активну
супстанцу ниског ризика, ако за исту
примену постоји метод нехемијске
контроле или превенције који је у
општој примени у тој држави
чланици.

3. Одступајући од става 1, средство
за заштиту биља које садржи
кандидата за замену одобрава се без
упоредне процене у случајевима кад
је потребно најпре стећи искуство
кроз примену тог средства у пракси.
Таква одобрења дају се једном у
највише пет година.

4. За средства за заштиту биља која
садрже кандидата за замену државе
чланице редовно спроводе упоредну
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процену предвиђену у ставу 1, а
најкасније приликом продужења или
измене одобрења. На основу
резултата упоредне процене, државе
чланице задржавају, повлаче или
мењају одобрење.

5. Кад држава чланица одлучи да
повуче односно измени одобрење у
складу са ставом 4, такво повлачење
или измена ступа на снагу 3 године
од доношења одлуке државе
чланице или истеком рока важења
одобрења кандидата за замену ако
тај рок истиче раније.

51.1

51.2.a

51.2.b

6. Ако није другачије наведено,
примењују се све одредбе из ове
Уредбе које се односе на
одобравања.
Проширење одобрења на мање
намене
1. Ималац одобрења, службена или
научна тела која се баве
пољопривредним делатностима,
професионалне пољопривредне
организације или професионални
корисници могу затражити да се
одобрење за средство за заштиту
биља које је већ одобрено у датој
држави чланици прошири на мање
намене које још нису обухваћене
тим одобрењем.
2. Државе чланице проширују
одобрење под условом:
(а) да је намеравана примена мање
намене;
(б) да су испуњени услови из тачака
б), г) и д) члана 4. став 3. и члана 29.

21.1

Државни органи, научноистраживачке
организације у области пољопривреде и
шумарства, корисници или њихова
удружења и произвођачи могу поднети
Министарству захтев за примену
регистрованих средстава за заштиту биља
за намене које нису наведене у решењу о
регистрацији.

ПУ

21.2

Захтев из става 1. овог члана може се
поднети за мале усеве и мање значајне
намене.

ПУ

21.4.

Примена средстава за заштиту биља за
мале усеве и мање значајне намене може се

ДУ

Предлаже се да се у преводу
националног законодавства
користе исти изрази као и у
Уредби како би се избегли
евентуални неспоразуми

За мање значајне намене
подаци о ефикасности нису

Члан 3. тачка 14 a): мали
усев и мање значајна
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став 1. тачка з);

51.2.c
51.2.d

51.3

51.4.

51.5.

(в) да је проширење од јавног
интереса; и
(г) да су документацију и
информације којима се поткрепљује
проширење примене поднела лица
или тела из става 1, посебно податке
о количинама остатака и према
потреби податке о процени ризика за
операторе, раднике и друге
присутне.
3. Државе чланице могу предузети
мере којима омогућавају или
подстичу подношење захтева за
проширење одобрења већ одобрених
средстава за заштиту биља за мање
намене.
4. Проширење се може одобрити у
облику измене већ постојећег
одобрења или засебним одобрењем,
у складу с управним поступком дате
државе чланице.
5. Кад државе чланице одобре
проширење одобрења за мање
намене, оне о томе према потреби
обавештавају имаоца одобрења и од
њега сходно томе траже измену
декларације. Ако ималац одобрења
одбије да то учини, државе чланице
се старају о томе да корисници буду
у потпуности и конкретно
обавештени о упутствима за
примену путем службене
публикације или службеног веб
сајта.

одобрити ако је извршена процена
средстава за заштиту биља и ако су
испуњени услови из члана 15. став 1. тач.
1) и 2) овог закона.

21.3.

21.7

Уз захтев из става 1. овог члана достављају
се подаци, односно документација којом се
образлаже захтев за примену средстава за
заштиту биља за мале усеве и мање
значајне намене.

Лица из става 1. овог члана дужна су да
кориснике обавесте о примени средстава за
заштиту биља за мале усеве и мање
значајне намене на додатном упутству за
примену, које одобрава Министарство.

доступни. Потребно је
поменути максимално
дозвољене количине остатака

НУ

Недостаје јавни интерес

ДУ

Недостају остаци пестицида

НУ

Није обавезно

намена јесте примена
средстава за заштиту биља
на биљу или биљним
производима који се гаје у
мањем обиму или који се
гаје у већем обиму, али je
потреба за њиховом
заштитом ретка;

ПУ

НУ

Недостаје захтев да
декларација треба да садржи
напомену о могућој
незадовољавајућој
ефикасности и
фитотоксичности

Службена публикација или према
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51.6.

51.7.

51.8.

51.9

51.10

52.

потреби декларација треба да
садржи напомену о одговорности
лица које користи средство за
заштиту биља у погледу
незадовољавајуће ефикасности или
фитотоксичности средства за које је
одобрена мања намена. Проширење
на мање намене се засебно назначава
у декларацији.
6. Проширења на основу овог члана
засебно се назначавају и засебно се
указује на ограничења одговорности.

7. Подносиоци захтева из става 1.
могу затражити и одобрење за
средство за заштиту биља за мање
намене у складу с чланом 40. став 1.
под условом да је дато средство за
заштиту биља одобрено у тој држави
чланици. Државе чланице
одобравају такве намене у складу с
одредбама члана 41. под условом да
се те намене сматрају мањима и у
државама чланицама у којима је
поднет захтев.
8. Државе чланице израђују и
редовно ажурирају списак мањих
намена.
9. До 14. децембра 2011. године,
Комисија је дужна да поднесе
Европском парламенту и Савету
извештај о оснивању Европског
фонда за мање намене уз предлог
закона, ако је потребно.
10. Ако није другачије наведено,
примењују се све одредбе из ове
Уредбе које се односе на
одобравања.
Паралелна трговина

21.7.

Лица из става 1. овог члана дужна су да
кориснике обавесте о примени средстава за
заштиту биља за мале усеве и мање
значајне намене на додатном упутству за
примену, које одобрава Министарство.

ДУ

НП

21.8.

Министар утврђује листу малих усева и
мање значајних намена.

ПУ

НП

21.4.

Примена средстава за заштиту биља за
мале усеве и мање значајне намене може се
одобрити ако је извршена процена
средстава за заштиту биља и ако су
испуњени услови из члана 15. став 1. тач.
1) и 2) овог закона.

Ограничења одговорности:
ефикасност и фитотоксичност
није тестирана за потребе
регистрације за мање значајне
намене = одговорност
корисника. Ово недостаје.
Могућност признавања мање
значајних намена није
релевантна пре приступања

Поступци Комисије ЕУ

ПУ

НП

Није релевантно пре
приступања

1. Средство за заштиту биља
одобрено у једној држави чланици
(држави чланици порекла) може се,
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уз добијање дозволе за паралелну
трговину, увести, ставити на
тржиште или употребљавати у
другој држави чланици (држави
чланици уноса), ако та држава
чланица утврди да је то средство за
заштиту биља по своме саставу
идентично неком средству за
заштиту биља које је већ одобрено
на њеној територији (референтно
средство). Захтев се подноси
надлежном органу државе чланице
уноса.
2. Одобрење за паралелну трговину
издаје се у поједностављеном
поступку у року од 45 дана од
пријема комплетираног захтева, ако
је средство за заштиту биља које се
уноси идентично у смислу става 3.
Државе чланице, на захтев, једна
другој достављају информације
потребне за процену да ли су
средства идентична у року од 10
радних дана од пријема захтева.
Поступак давања одобрења за
паралелну трговину прекида се од
дана када се захтев за достављање
информација пошаље надлежном
органу државе чланице порекла до
достављања свих затражених
информација надлежном органу
државе чланице уноса.
3. Средства за заштиту биља
сматрају се идентичнима
референтним средствима ако:
а) их производи исто предузеће или
придружено предузеће или се
производи према лиценци у складу с
истим производним поступком;
б) имају идентичну спецификацију и
количину активних супстанци,
протектаната и синергиста, као и
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врсту формулације; и
в) су исти или еквивалентни у
односу на садржане коформуланте,
величину, материјал или облик
амбалаже, у смислу могућег штетног
утицаја на безбедност средства у
погледу здравља људи и животиња
или животне средине.
4. Захтев за издавање дозволе за
паралелну трговину обухвата
следеће информације:
а) назив и број регистрације
средства за заштиту биља у држави
чланици порекла;
б) државу чланицу порекла;
в) назив и адресу имаоца одобрења у
држави чланици порекла;
г) изворну декларацију и упутство за
употребу са којима се средство за
заштиту биља које треба да се унесе
дистрибуира у држави чланици
порекла, ако надлежни орган државе
чланице уноса то сматра нужним за
проверу. Овај надлежни орган може
затражити превод битних делова
изворног упутства за употребу;
д) назив и адресу подносиоца
захтева;
ђ) назив под којим ће се средство за
заштиту биља дистрибуирати у
држави чланици уноса;
е) предлог декларације за средство
за које постоји намера да се стави на
тржиште;
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ж) узорак средства за које постоји
намера да се унесе увести ако
надлежни орган државе чланице
уноса то сматра нужним;

52.

з) назив и број регистрације
референтног производа. Потребе за
информацијама могу се мењати или
допуњавати, а додатне појединости
и посебни захтеви се утврђују у
случајевима кад се подноси захтев за
средство за заштиту биља за које је
већ издата дозвола за паралелну
трговину и у случајевима кад се
подноси захтев за средство за
заштиту биља за личну употребу у
складу с регулаторним поступком уз
надзор из члана 79. став 4.
5. Средство за заштиту биља за које
је издата дозвола за паралелну
трговину ставља се на тржиште и
употребљава само у складу с
одредбама из одобрења за
референтно средство. Како би се
омогућио мониторинг и контрола,
Комисија уредбом из члана 68.
утврђује посебне захтеве за
контролу средства које треба да се
унесе.

НП

Није релевантно пре
приступања

6. Дозвола за паралелну трговину
важи у периоду трајања одобрења за
референтно средство. Ако ималац
одобрења за референтно средство
затражи повлачење одобрења у
складу с чланом 45. став 1., а захтеви
из члана 29. су и даље испуњени,
важење дозволе за паралелну
трговину истиче даном када би
одобрење за референтно средство
нормално истекло.
7. Не доводећи у питање посебне
одредбе овог члана, на средства за
заштиту биља која се продају кроз
паралелну трговину примењују се на
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одговарајући начин чланови 44, 45,
46, 55. и 56. став 4. и поглавља од VI
до X.
8. Не доводећи у питање члан 44,
дозвола за паралелну трговину може
се повући ако се одобрење за унето
средство за заштиту биља повуче у
држави чланици порекла због
сигурности или ефикасности.
9. Када у смислу става 3. средство
није идентично референтном
средству, држава чланица уноса
може само издати одобрење
потребно за стављање на тржиште и
употребу у складу с чланом 29.
10. Одредбе овог члана се не
примењују на средства за заштиту
биља одобрена у држави чланици
порекла у складу с чланом 53. или
54.

53.1.

11. Не доводећи у питање члан 63,
органи државе чланице учиниће
јавно доступним информације о
дозволама за паралелну трговину.
Ванредне ситуације у заштити
биља
1. Одступајући од члана 28., у
посебним околностима држава
чланица може одобрити на период
од највише 120 дана стављање на
тржиште средстава за заштиту биља
ради ограничене и контролисане
примене, ако се таква мера покаже
нужном због опасности која се не
може сузбити неким другим
разумним средствима.
Дата држава чланица одмах
обавештава друге државе чланице и
Комисију о предузетој мери,

27

У случају непредвидивих опасности које
могу проузроковати штетни организми, а
које није могуће сузбити или ограничити
на одговарајући начин применом
регистрованих средстава за заштиту биља и
другим мерама или услед несташица
регистрованих средстава за заштиту биља
на тржишту, министар решењем може
одобрити ограничену и контролисану
примену нерегистрованих средстава за
заштиту биља.

ПУ

Решење из става 1. овог члана доноси се по
службеној дужности или на захтев странке
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пружајући детаљне информације о
стању и мерама које су предузете
како би се обезбедила сигурност
потрошача.

на период од 120 дана.

Странка из става 2. овог члана дужна је да
уз захтев за примену нерегистрованих
средстава за заштиту биља Министарству
достави податке, односно документацију
на основу које се може утврдити да су
средства за заштиту биља регистрована у
некој другој земљи.

Решење из става 1. овог члана је коначно и
против њега се може покренути управни
спор.

Министар прописује образац захтева за
примену нерегистрованих средстава за
заштиту биља.
53.2.

53.3.

2. Комисија може затражити од
Агенције мишљење, односно научну
или стручну помоћ. Агенција
доставља Комисији своје мишљење
или резултате свог рада у року од 1
месеца од дана када је то затражено.
3. Ако је потребно, доноси се одлука
у складу с регулаторним поступком
из члана 79. став 3. о томе када и под
којим условима држава чланица:

НП

Поступци Комисије ЕУ

НП

Поступци Комисије ЕУ

a) сме, односно не сме продужити
трајање мере или је поновити; или

53.4

б) меру мора повући или изменити.
4. Ст. од 1. до 3. не примењују се на
средства за заштиту биља која
садрже или су састављена од
генетички модификованих
организама, осим ако је такво
ослобађање допуштено у складу с

НУ

Недостаје одредба да СЗБ
која садрже ГМО могу да се
примењују у ванредним
случајевима само ако је то
дозвољено прописима који
уређују ГМО
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54.1.

Директивом 2001/18/ЕЗ.
Истраживање и развој
1. Одступајући од члана 28,
експерименти или тестови у сврху
истраживања или развоја у којима се
у животну средину ослобађа
неодобрено средство за заштиту
биља или се употребљава
неодобрено средство за заштиту
биља могу се спроводити ако је
држава чланица на чијој територији
ће се спроводити експерименти или
тестови проценила доступне податке
и дала дозволу за испитивања. У
дозволи се могу ограничити
количине које ће се употребљавати и
подручја која ће се третирати, а могу
се прописати и додатни услови како
би се спречиле штетне последице по
здравље људи или животиња или
неприхватљив штетан утицај на
животну средину, као што је потреба
да се спречи улазак у прехрамбени
ланац хране за животиње и хране за
људе која садржи остатке, осим ако
одговарајуће одредбе већ нису
утврђене у склопу Уредбе (ЕЗ) бр.
396/2005. Држава чланица може
унапред одобрити програм
експеримената или тестова или може
захтевати издавање дозволе за сваки
експеримент или тест.

26.1.

26.2

Испитивање нерегистрованих средстава за
заштиту биља и активне супстанце,
односно основне супстанце која није
уписана у Листу одобрених супстанци у
истраживачке и развојне сврхе које се
изводи у животној средини може се
вршити само на основу решења о
одобравању испитивања у истраживачке
или развојне сврхе, које доноси министар.
Изузетно, испитивање
нерегистрованих средстава за заштиту
биља и активне супстанце, односно
основне супстанце која није уписана у
Листу одобрених супстанци у
истраживачке или развојне сврхе може се
вршити и без решења из става 1. овог
члана, ако се средства за заштиту биља и
активна супстанца, односно основна
супстанца не испуштају у животну
средину.

Решење из става 1. овог члана је
коначно и против њега се може покренути
управни спор.

26.5.

26.6.

Министар прописује садржину и
образац захтева за испитивање
нерегистрованих средстава за заштиту
биља и активне супстанце, односно
основне супстанце која није уписана у
Листу одобрених супстанци у
истраживачке или развојне сврхе.

ПУ

Члан 9.
Послове испитивања
средстава за заштиту биља
ради добијања података о
њиховој ефикасности за
потребе поступка
регистрације, може да
обавља правно лице,
односно предузетник који
има сертификат о
поступању у складу са
смерницама добре
експерименталне праксе.
Сертификат из става 1.
овог члана може се издати
правном лицу, односно
предузетнику који
испуњава услове у
погледу објеката, опреме,
оперативних процедура
које спроводи, смерница
добре експерименталне
праксе које примењује и
броја, стручне спреме и
стручне оспособљености
кадрова.
Захтев за утврђивање
испуњености услова и
издавање сертификата из
става 2. овог члана
подноси се Министарству.
Министар решењем
утврђује испуњеност
услова из става 2. овог
члана и издаје сертификат
којим се одређује обим
испитивања средстава за
заштиту биља.
Сертификат се издаје на
период од пет годинa и
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може се обновити.
Обнављање сертификата
врши се на начин и под
условима прописаним за
његово издавање.
Решење министра из става
4. овог члана је коначно у
управном поступку и
против њега се може
покренути управни спор.
Министар ближе
прописује услове у
погледу објеката, опреме,
оперативних процедура
које спроводе, смернице
добре експерименталне
праксе које примењује,
услове у погледу броја,
стручне спреме и стручне
оспособљености кадрова
из става 2. овог члана и
образац сертификата о
поступању у складу са
смерницама добре
експерименталне праксе.
54.2.

2. Захтев се подноси држави
чланици на чијој територији ће се
спроводити експеримент или тест,
заједно с документацијом која
садржи све доступне податке којима
се омогућава процена могућих
последица по здравље људи и
животиња или могући утицај на
животну средину.

26.3.

26.4.

54.3.

3. Дозвола за испитивања не сме се
издати за експерименте или тестове

Захтев за испитивање
нерегистрованих средстава за заштиту
биља и активне супстанце, односно
основне супстанце која није уписана у
Листу одобрених супстанци у
истраживачке или развојне сврхе могу
поднети научноистраживачке организације
у области средстава за заштиту биља.

ПУ

Уз захтев за испитивање из става
3. овог члана доставља се документација
која садржи податке на основу којих је
могуће извршити процену ефеката на
здравље људи и животиња или могући
штетан, односно неповољан утицај на
животну средину.
НУ

Недостаје одредба о СЗБ који
садрже ГМО само ако је то
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54.4.

54.5.

55

у којима се у животну средину
ослобађа генетички модификовани
организам осим ако је такво
ослобађање допуштено у складу с
Директивом 2001/18/ЕЗ.
4. Став 2. се не примењује ако је
држава чланица дала право датом
лицу да спроводи одређене
експерименте и тестове и ако је
утврдила услове под којима се
експерименти и тестови морају
спроводити.
5. Детаљна правила о спровођењу
овог члана, посебно о максималним
количинама средстава за заштиту
биља које се смеју ослободити током
експеримената или тестова, и о
минимуму података који се морају
доставити у складу са ставом 2.,
могу се донети у складу с
регулаторним поступком уз надзор
из члана 79. став 4.
Примена средстава за заштиту
биља
Средства за заштиту биља морају се
правилно примењивати.
Правилна примена обухвата
примену начела добре праксе
заштите биља и испуњавање услова
утврђених у складу с чланом 31. који
су наведени на декларацији.
Примена мора поштовати и одредбе
Директиве 2009/128/ЕЗ а нарочито
општа начела интегралног
управљања штеточинама како је
наведено у члану 14. те директиве и
Анексу III уз њу која ће се
примењивати најкасније до 1.
јануара 2014. године.

допуштено прописима који
уређују ГМО

44.

Средства за заштиту биља морају се
примењивати:

НУ

Установа може добити трајну
дозволу за обављање тестова
па појединачни захтев за
коришћење сваког СЗБ
понаособ није потребан. Није
обавезно.

НП

Поступак Комисије ЕУ

ПУ

Добра пракса заштите биља

1) у складу са решењем о
регистрацији, односно у складу са
решењем из члана 21. овог закона или
решењем из члана 26. овог закона или
решењем из члана 27. овог закона;
2) у складу са декларацијом и
упутством за примену;
3) у складу са начелима добре
пољопривредне праксе и интегралне
заштите биља;
4) у складу са наменом средстава
за заштиту биља и са циљем сузбијања;
5) на начин којим се не угрожава
здравље људи и животиња и непотребно
повећава њихово излагање средствима за
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заштиту биља;
6) на начин којим се не угрожава
животна средина.
Подаци из става 1. тач. 1) и 2)
овог члана морају бити доступни
кориснику.

56.1.

Информације о потенцијално
штетним или неприхватљивим
последицама
1. Ималац одобрења за средство за
заштиту биља одмах обавештава
државе чланице које су издале
одобрење о свим новим
информацијама о том средству за
заштиту биља, активној супстанци,
њеним метаболитима, протектанту,
синергисту или коформуланту, које
средство за заштиту биља садржи а
које указују да средство за заштиту
биља више не испуњава критеријуме
утврђене у члану 29. односно члану
4.

30

Министар прописује елементе
интегралне заштите биља.
Произвођач је дужан да без одлагања
обавести Министарство и кориснике о
могућим штетним последицама средстава
за заштиту биља, односно остатака
средстава за заштиту биља, на здравље
људи и животиња, површинске и подземне
воде или животну средину, као и о новим
сазнањима о могућим ограничењима
плодореда.

ПУ

Обавеза обавештавања из става 1. овог
члана односи се и на кориснике који
приликом примене утврде да средства за
заштиту биља штетно утичу на здравље
људи или животиња или површинске и
подземне воде или животну средину.

Нарочито се морају пријавити
потенцијално штетне последице тог
средства за заштиту биља или
остатака активне супстанце, њених
метаболита, протектанта, синергиста
или коформуланта које средство
садржи, на здравље људи и
животиња или на подземне воде, или
њихови потенцијално
неприхватљиве последице на биље
или биљне производе или на
животну средину.
У ту сврху ималац одобрења мора
водити евиденцију и извештавати о
свим сумњивим неповољним
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реакцијама код људи, животиња и у
животној средини које су повезане с
применом средства за заштиту биља.

56.2.

56.3.

56.4.

Обавеза пријављивања обухвата и
битне информације о одлукама или
проценама међународних
организација или јавних органа који
одобравају средства за заштиту биља
или активне супстанце у трећим
земљама.
2. Обавештење садржи процену да
ли и у којој мери из нових
информација произилази да средство
за заштиту биља или активна
супстанца, њени метаболити,
протектант, синергист или
коформулант више не испуњавају
захтеве утврђене у члану 29. и члану
4. односно члану 27.
3. Не доводећи у питање право
држава чланица да уведу
привремене заштитне мере, држава
чланица која је прва дала одобрење у
оквиру поједине зоне оцењује
примљене информације и
обавештава друге државе чланице
које припадају истој зони ако одлучи
према члану 44. да повуче односно
измени одобрење.
Држава чланица обавештава друге
државе чланице и Комисију да
сматра да више нису испуњени
услови за одобрење активне
супстанце, протектанта или
синергиста које средство за заштиту
биља садржи или, у случају
коформуланта, да се он сматра
неприхватљивим, и предлаже
повлачење одобрења или промену
услова.
4. Ималац одобрења за средство за
заштиту биља једном годишње
подноси извештај надлежном органу
државе чланице која је одобрила
његово средство за заштиту биља

30.1

НУ

Недостаје да обавештење
мора да садржи информацију
о утицају на СЗБ

НП

Зоне нису релевантне пре
приступања

НУ

Недостаје одредба о
извештавању о
неефикасности, појави
резистентности или
неочекиваним последицама
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57.1.

ако има на располагању
информације о неочекивано слабој
ефикасности, појави резистентности
и неочекиваним последицама по
биље, биљне производе или животну
средину.
Обавеза доступности информација

по биље, биљне производе
или животну средину

20.5

1. Државе чланице чине доступним
јавности у електронском облику
информације о средствима за
заштиту биља која су одобрена или
повучена у складу с овом уредбом,
које садрже, најмање:
а) име или пословни назив имаоца
одобрења и број одобрења;
20.6.
б) трговачки назив средства;

Министарство води Листу одобрених
супстанци, Листу забрањених супстанци и
Листу средстава за заштиту биља на основу
издатих решења о регистрацији средстава
за заштиту биља које се објављују у
„Службеном гласнику Републике Србије”
једном годишње.

ПУ

Министар прописује садржину и начин
вођења Листе одобрених супстанци, Листе
забрањених супстанци и Листе средстава за
заштиту биља из става 6. овог члана.

в) врсту препарата;
г) назив и количину сваке активне
супстанце, протектанта или
синергиста које оно садржи;
д) класификацију, ознаке упозорења
и обавештења у складу с
Директивом 1999/45/ЕЗ и Уредбом
из члана 65;
ђ) примену или намене за које је
одобрено;
е) разлоге повлачења одобрења ако
имају везе са безбедношћу;

57.2.

ж) списак мањих намена из члану
51. став 8.
2. Информације из става 1. морају
бити лако доступне и треба их
ажурирати најмање једном свака три
месеца.

20.1

Министарство води Листу одобрених
супстанци, Листу забрањених супстанци и
Листу средстава за заштиту биља на основу
издатих решења о регистрацији средстава
за заштиту биља које се објављују у

ДУ

Недостаје одредба о
ажурирању информација
свака 3 месеца (веб странице)

Члан 20. ст. 6-8:
Министарство утврђује
списак регистрованих
средстава за заштиту биља
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„Службеном гласнику Републике Србије”
једном годишње.

и објављује га на интернет
страници Министарства.
Министарство води Листу
одобрених супстанци, која
се објављује у
„Службеном гласнику
Републике Србије”
најмање једном годишње.
Министар ближе
прописује садржину и
начин вођења Листе
одобрених супстанци.

57.3.

58.1

3. У складу с регулаторним
поступком из члана 79. став 3. може
се успоставити информациони
систем за одобрења како би се
олакшала примена ставова 1. и 2.
овог члана.
Стављање на тржиште и употреба
ађуваната
1. Ађувант се не сме ставити на
тржиште или употребљавати ако
није одобрен у датој држави
чланици у складу с условима
утврђеним у Уредби из става 2.

НП

2.3.

Средства за заштиту биља, у смислу овог
закона, јесу:
1) производи за заштиту биља;
2) производи опште употребе за
заштиту биља;
3) помоћна средства за заштиту
биља;

ДУ

Поступци Комисије ЕУ

Ађувент није добро
дефинисан.

Члан 15б:
Помоћно средство за
заштиту биља региструје
се ако се, у поступку
процене из члана 14. овог
закона, утврди да:
1) не садржи
коформуланте који су
уписани у Листу
неприхватљивих
коформуланата, када се
ради о ађуванту и
протектанту;
2) садржи протектант
уписан у Листу одобрених
протектаната и
синергиста, када се ради о
протектанту;
3) нема непожељан утицај
на биље или биљне
производе и
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неприхватљив утицај на
животну средину када се
примењује у складу са
добром пољопривредном
праксом у заштити биља у
постојећим условима
примене;
4) су његова физичка и
хемијска својства
испитана и да се сматрају
прихватљивим са аспекта
одговарајуће примене и
складиштења.
Подносилац захтева за
регистрацију помоћног
средства за заштиту биља
доставља доказе да су
испуњени услови из става
1. овог члана.
Процена испуњености
услова из става 1. овог
члана утврђује се на
основу званично
признатих тестова и
студија.
58.2.

58.3
59.1

2. Детаљна правила о одобравању
ађуваната, укључујући о захтевима у
погледу података, обавештавању,
оцењивању, процени и поступку
доношења одлука утврдиће се у
уредби која треба да се донесе у
складу с регулаторним поступком уз
надзор из члана 79. став 4.
3. Примењује се члан 81. став 3.
Заштита података
1. Извештаји о тестовима и
студијама подлежу заштити
података према условима утврђеним
у овом члану.

НП

18

У поступку регистрације средстава за
заштиту биља Министарство и Правно
лице које обавља послове од јавног
интереса не могу податке из документације
из чл. 12. и 13. овог закона искористити у
корист других произвођача, и то податке о:
1) активној супстанци, односно

НП
ДУ

Поступци Комисије ЕУ

Према члану 86. Закона о
СЗБ ово не важи за нова СЗБ.
Заштићене ДЛП или ДЕП
студије.
Заштита података значи да
генерички произвођачи
морају да доставе писмену

Прелазне одредбе
предложеног Закона о
изменама и допунама
Закона о средствима за
заштиту биља
Члан 40.
Даном ступања на снагу
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основној супстанци, осим ако је:
Заштита се примењује на извештаје
о тестовима и студијама о активној
супстанци, протектанту или
синергисту, ађувантима и средству
за заштиту биља како је наведено у
члану 8. став 2. кад их држави
чланици доставља подносилац
захтева ради давања одобрења на
основу ове уредбе (први подносилац
захтева), под условом да су ти
извештаји о тестовима и студијама:
a) неопходни за одобравање односно
измену одобрења којом се допушта
примена на неком другом усеву; и
б) потврђени да задовољавају начела
добре лабораторијске праксе или
добре експерименталне праксе.

Ако је извештај заштићен, држава
чланица која га је примила не сме га
користити у корист других
подносилаца захтева за одобрење
средстава за заштиту биља,
протектаната или синергиста и
ађуваната, осим у случајевима из
става 2. овог члана, члана 62. или
члана 80.

Период заштите података је 10
година од дана издавања првог
одобрења у тој држави чланици,
осим у случајевима из става 2. овог
члана или члана 62. Овај период се
продужава на 13 година за средства
за заштиту биља обухваћена чланом
47.

– произвођач који је први поднео
захтев за регистрацију средстава за
заштиту биља дао писмену сагласност да
произвођач који је касније поднео захтев за
регистрацију средстава за заштиту биља
може да користи ту документацију;
– протекло најмање десет година
од првог уписивања активне супстанце у
Листу одобрених супстанци;
2) средствима за заштиту биља,
осим ако је:
– произвођач који је први поднео
захтев за регистрацију средстава за
заштиту биља дао писмену сагласност да
произвођач који је касније поднео захтев за
регистрацију средстава за заштиту биља
може да користи ту документацију;
– ако је протекло најмање десет
година од регистрације средстава за
заштиту биља.

сагласност за приступ
заштићеним студијама или
комплетну документацију
укључујући извештаје о
њиховим студијама или
морају да сачекају да истекне
период заштите података од
10 година.

овог закона престају да
важе одредбе чл. 47, 48,
члана 50. ст. 1, 2. и 4,
члана 52. став 1, члана 54.
ст. 1. и 2, чл. 55, 56. и 57.
Закона о заштити биља
(„Службени лист СРЈ”, бр.
24/98 и 26/98 – исправка и
„Службени гласник РС”,
број 101/05 – др. закон).
Члан 8. додаје се нови
став 3:
За средство за заштиту
биља које садржи активну
супстанцу за коју је
истекло патентно право
(генеричка активна
супстанца), документација
за процену нарочито
садржи податке из става 1.
тач. 1) – 6) овог члана.
Поред документације из
става 3. овог члана, за
процену средства за
заштиту биља које садржи
активну супстанцу за коју
је истекло патентно право
(генеричка активна
сусптанца), документација
из става 1. тач. 7) – 10)
овог члана може да
садржи и податке за које
је истекла заштита
података, и то податке из
документације за активну
супстанцу употребљене
приликом њеног
укључења у Листу
одобрених супстанци,
податке из документације
за средство за заштиту
биља које садржи ту
активну супстанцу, а који
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су употребљени приликом
регистрације средства за
заштиту биља, као и
податке из рецензиране
научне литературе.

Ови периоди се продужавају за 3
месеца за свако проширење
одобрења на мање намене како је
дефинисано чланом 51. став 1, осим
ако се проширење одобрења темељи
на екстраполацији, кад ималац
одобрења подноси захтеве за таква
одобрења најмање 5 година након
дана издавања првог одобрења у тој
држави чланици. Укупан период
заштите података не сме ни у ком
случају бити дужи од 13 година. За
средства за заштиту биља
обухваћена чланом 47. укупан
период заштите података не сме ни у
ком случају бити дужи од 15 година.

59.2

Иста правила заштите података као
за прво одобрење примењују се и на
извештаје о тестовима и студијама
које подносе треће стране ради
проширења одобрења на мање
намене како је наведено у члану 51.
став 1. Студија ће бити заштићена и
ако је била потребна за продужење
или преиспитивање одобрења.
Период заштите података износи 30
месеци. Подставови 1. до 4.
примењују се mutatis mutandis.
2. Став 1. се не примењује:
a) на извештаје о тестовима и
студијама за које је подносилац
захтева доставио писмену
сагласност за приступ; или

18.1

У поступку регистрације средстава за
заштиту биља Министарство и Правно
лице које обавља послове од јавног
интереса не могу податке из документације
из чл. 12. и 13. овог закона искористити у
корист других произвођача, и то податке о:

ДУ

Према члану 86. Закона о
СЗБ ово не важи за нова СЗБ.

Прелазне одредбе
предложеног Закона о
изменама и допунама
Закона о средствима за
заштиту биља
Члан 40.

б) кад је истекао период заштите
података за дате извештаје о
тестовима и студијама који се
односи на неко друго средство за
заштиту биља.

1) активној супстанци, односно основној
супстанци, осим ако је:

Даном ступања на снагу
овог закона престају да
важе одредбе чл. 47, 48,
члана 50. ст. 1, 2. и 4,
члана 52. став 1, члана 54.
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– произвођач који је први поднео
захтев за регистрацију средстава за
заштиту биља дао писмену сагласност да
произвођач који је касније поднео захтев за
регистрацију средстава за заштиту биља
може да користи ту документацију;

ст. 1. и 2, чл. 55, 56. и 57.
Закона о заштити биља
(„Службени лист СРЈ”, бр.
24/98 и 26/98 – исправка и
„Службени гласник РС”,
број 101/05 – др. закон).

– протекло најмање десет година
од првог уписивања активне супстанце у
Листу одобрених супстанци;
59.3.

3. Заштита података из става 1.
одобрава се само када први
подносилац захтева затражи заштиту
података за извештаје о тестовима и
студијама о активној супстанци,
протектанту или синергисту,
ађуванту и средству за заштиту биља
у тренутку подношења
документације и датој држави
чланици достави за сваки извештај о
тесту и студији информације из
тачке ђ) члана 8. став 1. и тачке г)
члана 33. став 3. као и потврду да
период заштите података никад није
био одобрен за тај извештај о тесту
или студији односно да одобрени
период заштите података није
истекао.

НУ

Недостаје одредба о
обавезама подносилаца
захтева и помињање
појединачних тестова и
извештаја о студијама

Члан 8. додаје се нови
став 3:
За средство за заштиту
биља које садржи активну
супстанцу за коју је
истекло патентно право
(генеричка активна
супстанца), документација
за процену нарочито
садржи податке из става 1.
тач. 1) – 6) овог члана.
Поред документације из
става 3. овог члана, за
процену средства за
заштиту биља које садржи
активну супстанцу за коју
је истекло патентно право
(генеричка активна
сусптанца), документација
из става 1. тач. 7) – 10)
овог члана може да
садржи и податке за које
је истекла заштита
података, и то податке из
документације за активну
супстанцу употребљене
приликом њеног
укључења у Листу
одобрених супстанци,
податке из документације
за средство за заштиту
биља које садржи ту
активну супстанцу, а који
су употребљени приликом
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регистрације средства за
заштиту биља, као и
податке из рецензиране
научне литературе.
60.1

Списак извештаја о тестовима и
студијама

НП

Релевантно након датума
приступања.

1. За сваку активну супстанцу,
протектант и синергист, као и
ађувант држава чланица известилац
припрема списак извештаја о
тестовима и студијама потребним за
прво одобрење, измену услова
одобрења или продужење одобрења
и ставља га на увид државама
чланицама и Комисији.
2. За свако средство за заштиту биља
за које издају одобрење, државе
чланице воде и стављају на
располагање свим заинтересованим
странама на захтев:
a) списак извештаја о тестовима и
студијама о активној супстанци,
протектанту или синергисту,
ађуванту и средству за заштиту биља
потребним за прво одобрење, измену
услова одобрења или продужење
одобрења; и
б) списак извештаја о тестовима и
студијама за које је подносилац
захтева затражио заштиту података
према члану 59. и образложења
поднета у складу са тим чланом.

61.1

3. Спискови предвиђени ставовима
1. и 2. обухватају информације о
томе да ли је потврђено да су ти
извештаји о тестовима и студијама у
складу са начелима добре
лабораторијске праксе или добре
експерименталне праксе.
Општа правила о избегавању

НУ

Недостају одредбе о
избегавању понављања
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понављања тестирања
1. Како би се избегло понављање
тестирања, сва лица која намеравају
да затраже одобрење за неко
средство за заштиту биља, пре
спровођења тестова или студија
треба да проуче информације из
члана 57. како би проверила да ли је
и коме већ издато одобрење за
средство за заштиту биља које
садржи исту активну супстанцу,
протектан или синергист или за
ађувант. Надлежни орган на захтев
потенцијалног подносиоца захтева
даје на увид списак извештаја о
тестовима и студијама сачињен у
складу са чланом 60. за то средство.
Потенцијални подносилац захтева
доставља све податке о идентитету и
чистоћи активне супстанце коју
намерава да користити. Упит се
мора поткрепити доказима да
потенцијални подносилац захтева
има намеру да поднесе захтев за
одобрење.

тестова и студија уопште
(осим студија о
кичмењацима)

2. Кад се надлежни орган државе
чланице увери да потенцијални
подносилац захтева има намеру да
поднесе захтев за одобрење, или за
његово продужење или
преиспитивање, он му даје име и
адресу имаоца или ималаца
претходних релевантних одобрења и
истовремено обавештава имаоце
одобрења о имену и адреси
потенцијалног подносиоца захтева.
3. Потенцијални подносилац захтева
за одобрење, или за његово
продужење или преиспитивање, и
ималац или имаоци релевантних
одобрења предузимају све разумне
кораке како би се договорили о
размени извештаја о тестовима и
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62.1.

студијама који су заштићени у
складу са чланом 59, на правичан,
транспарентан и
недискриминаторски начин.
Заједничко кориштење тестова и
студија на кичмењацима

62.2.
62.3

1. Спровођење тестова на
кичмењацима за сврхе ове уредбе
предузима се само ако друге методе
нису расположиве. Мора се
избегавати понављање тестова и
студија на кичмењацима за сврхе ове
уредбе у складу са ст. 2. до 6.

2. Државе чланице не прихватају
понављање тестова и студија на
кичмењацима или започете тестове и
студије ако су се према разумним
проценама могле применити
конвенционалне методе описане у
Анексу II уз Директиву 1999/45/ЕЗ,
као подршка захтевима за одобрење.
Свако лице које има намеру да
спроводи тестове и студије на
кичмењацима мора предузети
потребне мере и проверити да ли су
ти тестови и студије већ спроведени
или започети.

3. Потенцијални подносилац захтева
и ималац или имаоци релевантних
одобрења даће све од себе да
обезбеде заједничко коришћење
тестова и студија на кичмењацима.
Трошкови заједничког кориштења
извештаја о тестовима и студијама
утврђују се на правичан,
транспарентан и
недискриминаторски начин.
Потенцијални подносилац захтева
само треба да учествује у

17

Ако је активна супстанца, односно основна
супстанца уписана у Листу одобрених
супстанци, произвођач је дужан да, ради
спречавања понављања испитивања на
кичмењацима, пре подношења захтева за
регистрацију средстава за заштиту биља
поднесе Министарству захтев за
достављање података, и то:
1) да ли су средства за заштиту
биља која ће бити предмет захтева за
регистрацију средстава за заштиту биља
регистрована у Републици Србији;

ДУ

Примена других метода
тестирања, када је могуће;
Поновљене тестове не треба
прихватати у сврху
регистрације СЗБ;
Правична подела трошкова;
Све ово недостаје.

2) име и адресу произвођача
средстава за заштиту биља ако су
истоветна средства за заштиту биља
регистрована.

Уз захтев за достављање података,
произвођач доставља писмену изјаву да
намерава да региструје средства за заштиту
биља и да су му доступни подаци из чл. 12.
и 13. овог закона.

По пријему захтева за достављање
података из става 1. овог члана и изјаве из
става 2. овог члана Министарство доставља
произвођачу који намерава да региструје
средства за заштиту биља податке о имену
и адреси произвођача регистрованих
истоветних средстава за заштиту биља и
истовремено обавештава произвођача
регистрованих истоветних средстава за
заштиту биља о имену и адреси
произвођача који намерава да региструје
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трошковима везано за информације
које мора да достави како би
испунио захтеве у погледу
одобрења.

средства за заштиту биља.

Произвођач регистрованих истоветних
средстава за заштиту биља и произвођач
који намерава да региструје средства за
заштиту биља дужни су да предузму
одговарајуће мере ради заједничке
употребе података и да Министарство у
писменој форми обавесте о начину
заједничке употребе података.
62.4

62.5.

62.6.

4. Ако се потенцијални подносилац
захтева и ималац или имаоци
релевантних одобрења за средства за
заштиту биља која садрже исту
активну супстанцу, протектант или
синергист или ађувант не могу
договорити о заједничком
кориштењу извештаја о тестовима и
студијама на кичмењацима,
потенцијални подносилац захтева о
томе обавештава надлежни орган
државе чланице из члана 61. став 1.

Непостизање договора како је
предвиђено у ставу 3. не спречава
надлежни орган те државе чланице
да користи извештаје о тестовима и
студијама на кичмењацима у сврху
захтева потенцијалног подносиоца
захтева.
5. Комисија ће поднети извештај о
дејству одредби ове уредбе у вези са
заштитом података из тестова и
студија на кичмењацима до 14.
децембра 2016. године. Комисија ће
доставити тај извештај Европском
парламенту и Савету заједно с
одговарајућим предлогом закона,
ако је то потребно.
6. Ималац или имаоци релевантног
одобрења имају право да затраже од
потенцијалног подносиоца захтева

НУ

Недостају појединости у
случају да се међу
подносиоцима захтева не
постигне договор о размени
студија о кичмењацима.

НП

Поступци Комисије ЕУ

НУ

Недостаје одредба о
правичној подели трошкова
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63.1

да сноси оправдани део трошкова
које су имали. Надлежни орган
државе чланице може упутити
укључене странке да проблем реше
путем формалне и обавезујуће
арбитраже према националном
законодавству. У супротном,
странке могу решити проблем кроз
парнични поступак пред судовима
држава чланица. Код доношења
одлука путем арбитраже или
парничног поступка узимају се у
обзир начела утврђена у ставу 3. а те
одлуке ће бити извршне пред
судовима држава чланица.
ПОГЛАВЉЕ VI
Поверљивост
1. Лице која затражи да се са
информацијама достављеним према
овој уредби поступа поверљиво
треба да достави проверљиве доказе
како би показало да би откривање
информација могло неповољно

63.2.a

утицати на његове економске
интересе, или на заштиту
приватности и интегритет тог лица.
2. Откривање следећих информација
обично се сматра да неповољно
утиче на заштиту економских
интереса или или на заштиту
приватности и интегритет датих
појединаца:

19.1.
19.2.

Министарство све податке које је
произвођач доставио ради регистрације
средстава за заштиту биља чува као
поверљиве.

Лице које захтева да
одређени подаци буду
поверљиви доставља
проверљиве доказе како би
показало да би откривање
информација могло
неповољно утицати на његове
економске интересе, или на
заштиту приватности и
интегритет тог лица.

ДУ

Списак информација са
којима би се уобичајено
поступало поверљиво.
Формулацију ускладити са
Уредбом 1107/2009.

Ако произвођач утврди да
податке које је доставио ради регистрације
средстава за заштиту биља, у целости или
делимично, не сматра поверљивим, дужан
је да о томе обавести Министарство.

Подаци који се не сматрају поверљивим су:
1) назив и садржај свих активних
супстанци, односно основних супстанци у
средствима за заштиту биља;
2) назив средстава за заштиту

(a) поступка производње;

биља;

(б) података о нечистоћама активне
супстанце осим нечистоћа које се
сматрају да су од токсиколошког,
екотоксиколошког или еколошког
значаја;

3) минимални садржај активне
супстанце, односно основне супстанце у
техничком производу;

(в) резултата производних серија
активне супстанце, укључујући

ДУ

4) максимални садржај нечистоћа
од токсиколошког и екотоксиколошког
значаја;
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нечистоће;
(г) метода анализе нечистоћа у
активној супстанци онако како се
производи осим метода за нечистоће
које се сматрају да су од
токсиколошког, екотоксиколошког
или еколошког значаја;
(д) односа између произвођача или
увозника и подносиоца захтева или
имаоца одобрења;
(ђ података о целокупном саставу
средства за заштиту биља;
(е) имена и адреса лица која
учествују у спровођењу тестова на
кичмењацима.

5) назив осталих супстанци које
су класификоване као опасне;
6) физичке и хемијске особине
активне супстанце, односно основне
супстанце и средстава за заштиту биља;
7) начине спречавања штетног
деловања активне супстанце, односно
основне супстанце и средстава за заштиту
биља;
8) резиме резултата испитивања
активне супстанце, односно основне
супстанце и средстава за заштиту биља;
9) препоручене поступке и
сигурносне мере за смањење ризика при
руковању, складиштењу, превозу, пожару и
другим опасностима;
10) методе за одређивање
садржаја активне супстанце, односно
основне супстанце, нечистоћа и других
састојака у активној супстанци, односно
основној супстанци и средствима за
заштиту биља, као и методе за одређивање
остатака средстава за заштиту биља;
11) методе безбедног одлагања
активне супстанце, односно основне
супстанце, средстава за заштиту биља и
амбалаже;
12) поступке деконтаминације у
случају расипања или истицања средстава
за заштиту биља;
13) податке о првој помоћи и
лечењу.

63.3.

3. Овим се чланом не доводи у
питање Директива 2003/4/ЕЗ

НУ

Недостаје упућивање на
пропис о слободном приступу
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64.1

Европског парламента и савета од
28. јануара 2003. године о приступу
јавности подацима о животној
средини.
Паковање и представљање
1. Средства за заштиту биља и
ађуванти који се могу забуном
заменити за храну, пиће или храну
за животиње морају бити упаковани
тако да се могућност такве забуне
сведе на најмању могућу меру.

2. Средства за заштиту биља и
ађуванти који су доступни широј
јавности а који се могу забуном
заменити за храну, пиће или храну
за животиње морају имати састојке
који одвраћају или спречавају
њихово конзумирање.

3. Члан 9. Директиве 1999/45/ЕЗ
примењује се и на средства за
заштиту биља и ађуванте који нису
обухваћени том директивом.

информацијама.

31

Регистрована средства за заштиту биља
могу се стављати у промет ако су
упакована у амбалажу безбедну по здравље
људи и животну средину.

Амбалажа средстава за заштиту биља мора
имати декларацију и упутство за примену
са подацима који су садржани у решењу о
регистрацији, на српском језику, јасно,
недвосмислено и читљиво, тако да се не
могу избрисати или одстранити.

ДУ

Недостаје одредба о
амбалажи која неће навести
на помисао да је у питању
храна за људе или животиње.

ЦЛП уредба се примењује и
на СЗБ и ађуванте који нису
обухваћени ЦЛП уредбом
(која замењује Директиву
1999/45/EC).

У декларацији и упутству за примену
средстава за заштиту биља морају бити
наведене и специфичне ознаке ризика и
упозорења за човека и животну средину.

Промет средстава за заштиту биља може
вршити дистрибутер који је регистрован у
Регистар привредних субјеката у складу са
законом којим се уређује регистрација
привредних субјеката и ако је уписан у
Регистар дистрибутера и увозника
средстава за заштиту биља (у даљем
тексту: Регистар дистрибутера и увозника),
који води Министарство.

Министар ближе прописује садржину
декларације и упутства за примену
средстава за заштиту биља, као и
специфичне захтеве и ознаке ризика и
упозорења за човека и животну средину и
начин руковања испражњеном амбалажом
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65.1.

Декларисање
1. Декларисање средстава за заштиту
биља обухвата захтеве у погледу
разврставања, декларисања и
паковања према Директиви
1999/45/ЕЗ и мора испуњавати
захтеве утврђене у уредби која ће се
донети у складу с регулаторним
поступком уз надзор из члана 79.
став 4. Та уредба ће такође садржати
стандардне ознаке којима се указује
на посебне ризике и безбедносне
мере предострожности као допуна
текста предвиђеног у Директиви
1999/45/ЕЗ. Уредба ће објединити
текст из члана 16. Директиве
91/414/ЕЕЗ и текст из њених Анекса
IV и V уз неопходне измене.

31
Правилник о
садржају
етикете
СЗБ
(СГ РС
21/12)

од средстава за заштиту биља.
Регистрована средства за заштиту биља
могу се стављати у промет ако су
упакована у амбалажу безбедну по здравље
људи и животну средину.

ДУ

Амбалажа средстава за заштиту биља мора
имати декларацију и упутство за примену
са подацима који су садржани у решењу о
регистрацији, на српском језику, јасно,
недвосмислено и читљиво, тако да се не
могу избрисати или одстранити.

Члан 37. Закона о СЗБ
ускладити са Уредбом
32011R0547 када је реч о
датуму истека рока трајања:

„где је потребно, датум
истека рока трајања за
уобичајене услове
складиштења;“

У декларацији и упутству за примену
средстава за заштиту биља морају бити
наведене и специфичне ознаке ризика и
упозорења за човека и животну средину.

Промет средстава за заштиту биља може
вршити дистрибутер који је регистрован у
Регистар привредних субјеката у складу са
законом којим се уређује регистрација
привредних субјеката и ако је уписан у
Регистар дистрибутера и увозника
средстава за заштиту биља (у даљем
тексту: Регистар дистрибутера и увозника),
који води Министарство.

65.2.

2. Државе чланице могу затражити
узорке или моделе амбалаже и

11.1.3.

Министар ближе прописује садржину
декларације и упутства за примену
средстава за заштиту биља, као и
специфичне захтеве и ознаке ризика и
упозорења за човека и животну средину и
начин руковања испражњеном амбалажом
од средстава за заштиту биља.
Уз захтев за регистрацију средстава за

ПУ
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нацрте декларација и брошура које
треба доставити пре издавања
одобрења.

заштиту биља произвођач доставља:
1) документацију за процену
активне супстанце, односно основне
супстанце коју средства за заштиту биља
садрже;
2) документацију за процену
средстава за заштиту биља;
3) узорак средстава за заштиту
биља, активне супстанце, односно основне
супстанце и других састојака у средствима
за заштиту биља, у оригиналном паковању;
4) доказ о испуњености услова из
члана 10. ст. 2, 4. и 5. овог закона.

Министар прописује образац и садржину
захтева за регистрацију средстава за
заштиту биља.

65.3

66.

3. Ако држава чланица сматра да је
потребан додатни текст ради
заштите здравља људи или
животиња односно животне средине,
она о томе одмах обавештава друге
државе чланице и Комисију и
доставља додатни текст или
текстове уз образложење тих
захтева. Ти текстови се узимају у
разматрање у смислу њиховог
уношења у уредбу из става 1. До
уношења текста, држава чланица
може захтевати коришћење додатног
текста или текстова.
Оглашавање
1. Средства за заштиту биља која
нису одобрена не смеју се
оглашавати. У сваком огласу за
средство за заштиту биља морају

31.5.

Министар ближе прописује садржину
декларације и упутства за примену
средстава за заштиту биља, као и
специфичне захтеве и ознаке ризика и
упозорења за човека и животну средину и
начин руковања испражњеном амбалажом
од средстава за заштиту биља.

ПУ

38

Регистрована средства за заштиту биља
могу се оглашавати и излагати у складу са
наменом одређеном у решењу о
регистрацији.

ДУ

У сваком огласу за средство
за заштиту биља морају бити
ове реченице: „Безбедно
употребљавајте средства за
заштиту биља. Пре употребе
увек прочитајте декларацију и
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бити ове реченица „Безбедно
употребљавајте средства за заштиту
биља. Пре употребе увек прочитајте
декларацију и информације о
средству”. Ове реченице морају бити
лако читљиве и морају се јасно
разликовати од осталог текста
огласа. Речи „средства за заштиту
биља” могу се заменити тачнијим
описом врсте производа, на пример
фунгицид, инсектицид или
хербицид.
2. У огласу не сме бити информација
у текстуалном или графичком
облику која може довести до забуне
у вези с могућим ризиком за здравље
људи или животиња односно за
животну средину, као што су изрази
„ниског ризика”, „неотровно” или
„није штетно”. Само за средстава за
заштиту биља ниског ризика
допуштено је у огласу навести
„одобрено средство за заштиту биља
ниског ризика према Уредби (ЕЗ) бр.
1107/2009”. Та ознака се не сме
користити као тврдња на
декларацији средства за заштиту
биља.

информације о средству“.
Министар, уз сагласност министра
надлежног за послове трговине, прописује
начин оглашавања и излагања
регистрованих средстава за заштиту биља.

Не смеју се користити изрази
„ниског ризика“, „неотровно“
или „није штетно“.
Стручно утемељене изјаве у
огласима;
Огласи не смеју да садрже
визуелни приказ
потенцијално опасних радњи
(коришћење без заштитне
одеће);
Скретање пажње на
упозорења;

3. Државе чланице могу забранити
или ограничити оглашавање
средстава за заштиту биља у
одређеним медијима, у складу са
правом Заједнице.
4. Сви наводи који се користе за
оглашавање морају бити стручно
утемељени.
5. Огласи не смеју да садрже
визуелни приказ потенцијално
опасних радњи, као што је мешање
или коришћење без одговарајуће
заштитне одеће, нити употребу у
близини хране или употребу од
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стране или у близини деце.

67.1

6. Огласима или промотивним
материјалима мора се скретати
пажња на одговарајуће текстове и
симболе упозорења како је
прописано у декларацији.
ПОГЛАВЉЕ VIII
Вођење евиденције
1. Произвођачи, добављачи,
дистрибутери, увозници и извозници
средстава за заштиту биља воде
евиденције најмање 5 година о
средствима за заштиту биља која
производе, увозе, извозе, складиште
или стављају на тржиште.
Професионални корисници
средстава за заштиту биља воде
евиденције најмање 3 године о
средствима за заштиту биља која
користе, при чему евиденције
садрже назив средства за заштиту
биља, време и дозу примене,
подручје и усев на којима је
средство за заштиту биља
корићтено.
Одговарајуће информације из тих
евиденција они стављају на увид
надлежном органу, на захтев. Треће
стране, као што су предузећа за
водоснабдевање, трговци на мало
или становништво, могу затражити
приступ тим информацијама
обраћањем надлежном органу.
Надлежни органи обезбеђују
приступ тим информацијама у
складу с меродавним националним
законодавством или правом
Заједнице. До 14. децембра 2012.
године Комисија ће поднети
Европском парламенту и савету
извештај о трошковима и користи
следивости информација о примени
средстава за заштиту биља на

64.

Произвођач који има седиште у
Републици Србији, дистрибутер, корисник
и пружалац услуга дужни су да воде
евиденцију о средствима за заштиту биља.

ПУ

Произвођач који има седиште у
Републици Србији води евиденцију о
количини:
1) произведених, ускладиштених
и средстава за заштиту биља стављених у
промет по свакој серији производње;
2) набављених активних
супстанци, односно основних супстанци;
3) средстава за заштиту биља,
активних супстанци, односно основних
супстанци повучених из промета.
Дистрибутер води евиденцију о
количини набављених и продатих
средстава за заштиту биља и средстава за
заштиту биља повучених из промета.
Корисник води евиденцију о
сваком третитирању биља, биљних
производа и прописаних објеката.
Пружалац услуга води евиденцију
о извршеним услугама.
Подаци из евиденције из ст. 2, 3. и
5. овог члана достављају се Министарству
два пута годишње за текућу годину, и то до
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пољопривредним производима од
корисника до малопродаје, уз
предлоге одговарајућих законских
прописа, ако је потребно.

31. марта и до 30. септембра текуће године.
Подаци из евиденције из става 4.
овог члана достављају се Министарству до
31. марта текуће године за претходну
календарску годину.
Евиденција из ст. 2, 3, 4. и 5. овог
члана чува се најмање пет година.
Министар прописује образац,
садржину и начин вођења евиденције из ст.
2, 3, 4. и 5. овог члана.

67.2.

67.3

2. На захтев надлежних органа,
произвођачи средстава за заштиту
биља спроводе мониторинг након
добијања одобрења. Они надлежне
органе обавештавају о релевантним
резултатима.
3. Имаоци одобрења достављају
надлежним органима држава
чланица све податке о количинама
продаје средстава за заштиту биља у
складу са законодавством Заједнице
о статистичким подацима о
средствима за заштиту биља.
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Произвођач који има седиште у Републици
Србији, дистрибутер, корисник и пружалац
услуга дужни су да воде евиденцију о
средствима за заштиту биља.
Произвођач који има седиште у
Републици Србији води евиденцију о
количини:
1) произведених, ускладиштених
и средстава за заштиту биља стављених у
промет по свакој серији производње;

НУ

Мониторинг након добијања
одобрења, на захтев.
Недостаје.

ДУ

Недостаје упућивање на
Уредбу о статистичким
подацима о пестицидима
(31185R2009).

Заводи за статистику
држава чланица спроводе
Уредбу (ЕЗ) 1185/2009 у
ЕУ.

Сарадња за Заводом за
статистику РС.

Потребна је само сарадња
између МПШВП и Завода
за статистику.

МПШВП не спроводи
31185R2009

2) набављених активних
супстанци, односно основних супстанци;
3) средстава за заштиту биља,
активних супстанци, односно основних
супстанци повучених из промета.
Дистрибутер води евиденцију о
количини набављених и продатих
средстава за заштиту биља и средстава за
заштиту биља повучених из промета.
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Корисник води евиденцију о
сваком третитирању биља, биљних
производа и прописаних објеката.
Пружалац услуга води евиденцију
о извршеним услугама.
Подаци из евиденције из ст. 2, 3. и
5. овог члана достављају се Министарству
два пута годишње за текућу годину, и то до
31. марта и до 30. септембра текуће године.
Подаци из евиденције из става 4.
овог члана достављају се Министарству до
31. марта текуће године за претходну
календарску годину.
Евиденција из ст. 2, 3, 4. и 5. овог
члана чува се најмање пет година.
Министар прописује образац,
садржину и начин вођења евиденције из ст.
2, 3, 4. и 5. овог члана.
67.4.

68

4. Спроведбене мере којима се
обезбеђује уједначена примена ст. 1,
2. и 3. могу се донети у складу са
регулаторним поступком из члана
79. став 3.
Мониторинг и контроле
Државе чланице спроводе службене
контроле како би се остварила
усклађеност с одредбама ове уредбе.

НП

72

Инспекцијски надзор над применом
одредаба овог закона и прописа донетих на
основу њега врши Министарство преко
фитосанитарних инспектора.

Поступци Комисије ЕУ

ПУ

Послове фитосанитарног
инспектора у области средстава за заштиту
биља може да обавља дипломирани
инжењер заштите биља, односно
дипломирани инжењер мастер, са најмање
три године радног искуства и положеним
државним стручним испитом.
68.

Оне израђују и достављају Комисији
извештај о обиму и резултатима тих
контрола у року од шест месеци по
истеку године на коју се ти

НП

Поступци Комисије ЕУ
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извештаји односе.

69

Стручњаци Комисије спроводе
опште и циљане ревизије у
државама чланицама у сврху
провере службених контрола које
спроводе државе чланице. Уредбом
донетом у складу са регулаторним
поступком уз надзор из члана 79.
став 4. утврдиће се одредбе везано за
контроле, нарочито о производњи,
амбалажи, декларисању,
складиштењу, превозу, стављању на
тржиште, формулисању, паралелној
трговини и примени средстава за
заштиту биља. Уредба ће садржати и
одредбе о прикупљању информација
и извештавању о могућим
тровањима.
ПОГЛАВЉЕ IX
Хитне мере

НП

Поступци Комисије ЕУ

70

Ако је јасно да нека одобрена
активна супстанца, протектант,
синергист или коформулант или
средство за заштиту биља које је
одобрено у складу са овом уредбом
може представљати озбиљну
опасност за здравље људи или
животиња односно за животну
средину, а та опасност се не може на
задовољавајући начин сузбити
мерама које предузима дата држава
чланица или више њих, одмах се
предузимају мере у складу са
регулаторним поступком из члана
79. став 3. за ограничење или
забрану примене и/или продаје те
супстанце или средства, било на
иницијативу Комисије или на захтев
неке државе чланице. Пре
предузимања таквих мера Комисија
ће испитати доказе и може
затражити мишљење Агенције.
Комисија може одредити рок за
давање таквог мишљења.
Хитне мере у нарочито хитним

НП

Поступци Комисије ЕУ
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случајевима

71.

Одступајући од члана 69. Комисија
може у нарочито хитним
случајевима привремено усвојити
хитне мере након консултовања са
датом државом чланицом или више
њих уз обавештавање осталих
држава чланица. Те мере ће се у што
краћем року, а најкасније у року од
10 радних дана, потврдити,
изменити, укинути или продужити у
складу са регулаторним поступком
из члана 79. став 3.
Остале хитне мере

НП

Поступци Комисије ЕУ

1. Када држава чланица службено
обавести Комисију о потреби
предузимања хитних мера, а нису
предузете радње у складу с чланом
69. или 70, држава чланица може
усвојити привремене заштитне мере.
У том случају она о томе одмах
обавештава остале државе чланице и
Комисију.
2. У року 30 радних дана Комисија
предмет ставља пред Одбор из члана
79. став 1. у складу са регулаторним
поступком из члана 79. став 3. у
циљу продужења, измене или
укидања националних привремених
заштитних мера.

72

3. Држава чланица може задржати
своје националне привремене
заштитне мере све док се не усвоје
мере на нивоу Заједнице.
Казне
Државе чланице утврђују правила о
казнама које се примењују за
кршења ове уредбе и предузимају
мере које су неопходне за њихово
спровођење. Предвиђене казне
морају бити делотворне, примерене

78

Кривично дело

79

Привредни преступ

ПУ
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и у функцији одвраћања.
Државе чланице без одлагања
обавештавају Комисију о тим
правилима и о свим каснијим
изменама.

73

74.

80

Прекршај правног лица

81

Прекршај предузетника

83

Прекршај физичког лица
ПУ

Грађанска и кривична
одговорност
Издавањем одобрења и осталим
мерама у складу с овом уредбом не
доводи се у питање општа грађанска
и кривична одговорност произвођача
у државама чланицама и, према
потреби, лица одговорног за
стављање средства за заштиту биља
на тржиште и његову примену.
Накнаде и трошкови
1 Државе чланице могу надокнадити
трошкове за послове које обављају у
оквиру ове уредбе наплатом накнада
и трошкова.
2. Државе чланице се старају о томе
да се накнаде и трошкови из става 1:
а) утврђују на транспарентан начин;
и
б) одговарају стварним укупним
трошковима за обављене послове
осим ако је у интересу јавности
снизити те накнаде или трошкове.
Накнаде и трошкови могу се
одредити као фиксне накнаде на
основу просечних трошкова за
послове из става 1.

71

Трошкове управног поступка сноси
подносилац захтева, и то за:

ПУ

1) издавање решења о
регистрацији;
2) укидање решења о
регистрацији, на његов захтев;
3) измену, односно допуну
решења о регистрацији због мањих
промена у формулацији средстава за
заштиту биља;
4) издавање решења о одобрењу
испитивања нерегистрованих средстава за
заштиту биља или активне супстанце,
односно основне супстанце које нису у
уписане у Листу одобрених супстанци у
истраживачке или развојне сврхе;
5) издавање решења о одобрењу
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примене нерегистрованих средстава за
заштиту биља у хитним случајевима;
6) захтев за преглед пошиљке при
увозу;
7) упис у Регистар дистрибутера и
увозника;
8) упис у Регистар пружалаца
услуга;
9) брисање из Регистра
дистрибутера и увозника, на његов захтев;
10) брисање из Регистра
пружалаца услуга, на његов захтев;
11) доставу података.
Средства из става 1. овог члана
подносилац захтева уплаћује на
одговарајући рачун за уплату јавних
прихода буџета Републике Србије.

75.1

Надлежни орган
1. Свака држава чланица именује
надлежни орган или органе за
спровођење обавеза држава чланица
утврђених у овој уредби.

75.2..

2. Свака држава чланица именује
координациони национални орган за
координацију и обезбеђивање свих
потребних контаката са
подносиоцима захтева, другим
државама чланицама, Комисијом и
Агенцијом.

10. 1
14.

Висина трошкова утврђује се у
складу са прописима о накнади трошкова у
управном поступку.
Чланови 5, 6, 7. и 10. Закона о СЗБ

ДУ

Одредити МПЗЖС, УЗБ, као
надлежни орган за СЗБ

Члан 5. Послове у области
средстава за заштиту биља
на територији Републике
Србије, у оквиру својих
овлашћења, обезбеђује
Република Србија преко
министарства надлежног
за послове пољопривреде
(у даљем тексту:
Министарство), као и
субјеката који обављају
послове од јавног
интереса.
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3. Државе чланице се старају о томе
да надлежни органи располажу
довољним бројем одговарајуће
оспособљеног и искусног особља
како би се обавезе утврђене у овој
уредби спроводиле ефикасно и
успешно.
4. Свака држава чланица доставља
податке о својем надлежном органу
или органима Комисији, Агенцији и
координационим националним
органима других држава чланица и
обавештава их о променама
података.
5. Комисија објављује и ажурира на
свом веб сајту списак органа из ст. 1.
и 2.
Члан 76.

77

Трошкови Комисије
Члан 77.

НП

Поступци Комисије ЕУ

78

Смернице
Члан 78.

НП

Поступци Комисије ЕУ

79

Измене и допуне и спроведбене мере
Члан 79.

НП

Поступци Комисије ЕУ

Поступак рада Одбора
ПОГЛАВЉЕ XI
Прелазне мере

ДУ

У зависности од предвиђеног
датума приступања, пре
приступања би требало
придодати упућивање на
програм преиспитивања ЕУ у
случају да захтеви у погледу
података из Директиве
91/414/ЕЕЗ и даље важе

75.3

75.4

75.5

80.1

1. И даље се примењује Директива
91/414/ЕЕЗ у погледу поступка и
услова за одобравање:
а) активних супстанци за које је
одлука донета у складу с чланом 6.
став 3. Директиве 91/414/ЕЕЗ пре 14.
јуна 2011. године;

НУ

У овом тренутку нема
довољно средстава

НП

Важи на нивоу ЕУ

НП

Важи на нивоу ЕУ

НП

Поступци Комисије ЕУ

Небитно после 2021.
године

б) активних супстанци на списку у
Анексу I Уредбе (ЕЗ) 737/2007 (1);

224

в) активних супстанци за које је
утврђена целовитост у складу са
чланом 16. Уредбе (ЕЗ) 33/2008 (2);

80.2

г) активних супстанци за које је
утврђена целовитост у складу са
чланом 6. Уредбе (ЕЗ) 33/2008 пре
14. јуна 2011. године. На основу
испитивања спроведених у оквиру
Директиве 91/414/ЕЕЗ биће донета
уредба о одобравању таквих
супстанци у складу са чланом 13.
став 2. ове уредбе. За активне
супстанце из тачке б) овог става
такво одобрење неће се сматрати
продужењем одобрења из члана 14.
ове уредбе.
2. И даље се примењују члан 13. ст.
1. до 4. и Прилози II и III уз
Директиву 91/414/ЕЕЗ у погледу
активних супстанци које су
уврштене у Анекс I уз ту директиву
и активних супстанци које су
одобрене у складу са ставом 1. овог
члана:

У зависности од предвиђеног
датума приступања, пре
приступања би требало
придодати програм
преиспитивања ЕУ у случају
да захтеви у погледу података
из Директиве 91/414/ЕЕЗ и
даље важе

Небитно после 2021.
године

a) у периоду од пет година од дана
њиховог уврштења односно
одобрења, за активне супстанце
обухваћене чланом 8. став 2.
Директиве 91/414/ЕЕЗ;
б) у периоду од 10 година од дана
њиховог уврштења односно
одобрења, за активне супстанце које
још нису биле на тржишту 26. јула
1993. године;
в) у периоду од пет година од дана
продужења уврштења на списак или
продужења одобрења, за активне
супстанце чије уврштење у Анекс I
уз Директиву 91/414/ЕЕЗ истиче
најкасније 24. новембра 2011.
године. Ова одредба се примењује
само на податке неопходне за
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80.3

80.4

80.5

продужење одобрења а за које је
потврђено да задовољавају начела
добре лабораторијске праксе до тог
датума.
3. Кад се члан 13. Директиве
91/414/ЕЕЗ примењује на основу
става 1. или става 2. овог члана, он
подлеже посебним правилима у вези
с Директивом 91/414/ЕЕЗ која су
утврђена у Акту о приступању на
основу којег је држава чланица
приступила Заједници.
4. За активне супстанце за које рок
важења првог одобрења истиче
најкасније 14. децембра 2012.
године, произвођач активне
супстанце мора поднети захтев
предвиђен у члану 14. држави
чланици, уз копију другим државама
чланицама, Комисији и Агенцији,
најкасније двије године пре истека
рока важења првог одобрења.
5. О захтевима за одобрење
средстава за заштиту биља:

НП

НУ

Престало да се примењује

Недостаје прелазни рок за
постојеће регистрације.

а) према члану 4. Директиве
91/414/ЕЕЗ које државе чланице још
нису решиле; или

80.6

80.7

б) које је потребно изменити или
повући због уврштења у Анекс I уз
Директиву 91/414/ЕЕЗ или након
одобрења у складу са ставом 1. овог
члана; на дан 14. јуна 2011. године
одлучиваће се на основу
националног законодавства на снази
пре тог датума. Након те одлуке
примењиваће се ова уредба.
6. Производи декларисани у складу
са чланом 16. Директиве 91/414/ЕЕЗ
могу се и даље стављати на тржиште
до 14. јуна 2015. године.
7. До 14. децембра 2013. године,
Комисија ће сачинити списак
супстанци уврштених у Анекс I уз
Директиву 91/414/ЕЕЗ које

НП

Престало да се примењује

НП

Поступак Комисије ЕУ

Члан 22. став 3: Рок
важења регистрације
може се продужити ако се
утврди да регистрована
средства за заштиту биља
испуњавају услове за
регистрацију из чл. 15 –
15в овог закона.
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испуњавају критеријуме утврђене у
тачки 4. Анекса II уз ову уредбу и на
које ће се примењивати одредбе
члана 50. ове уредбе.
Одступање за протектанте и
синергисте, коформуланте и
ађуванте

НП

Истекли рокови.

1. Одступајући од члана 28. став 1,
држава чланица може током периода
од 5 година након доношења
програма из члана 26. одобрити
стављање на тржиште на својој
територији средстава за заштиту
биља која садрже протектанте и
синергисте који нису одобрени, али
су укључени у тај програм.

2 Одступајући од члана 27. и не
доводећи у питање правне прописе
Заједнице, државе чланице могу до
14. јуна 2016. године примењивати
националне прописе за
коформуланте који нису уврштени у
Анекс III.
Ако после 14. јуна 2016. године
држава чланица има озбиљне
разлоге за претпоставку да
коформулант која није уврштен у
Анекс III може представљати
озбиљну опасност за здравље људи
или животиња односно за животну
средину, она може привремено
забранити или ограничити примену
тог коформуланта на својој
територији. Она о томе одмах
обавештава остале државе чланице и
Комисију уз навођење разлога за
своју одлуку. Примењује се члан 71.
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3. Одступајући од члана 58. став 1,
државе чланице могу примењивати
националне прописе за одобравање
ађуваната све до доношења
детаљних правила из члана 58. став
2.
Члан 82.

НП

Клаузула о ревизији
Члан 83.

НП

Стављање ван снаге
Члан 84.

НП

Ступање на снагу и примена
АНЕКС I

НП

Дефиниција зона за одобравање
средстава за заштиту биља како је
наведено у члану 3. став 17.
АНЕКС II

ДУ

Поступак и критеријуми за
одобравање активних супстанци,
протектаната и синергиста у складу
са Поглављем II

АНЕКС III
Списак коформуланата који нису
прихватљиви за укључивање у
средства за заштиту биља како је
наведено у члану 27.

НУ

Поступак на нивоу ЕУ

Ови критеријуми за
одобравање активних
супстанци могу бити од
значаја приликом
регистрације СЗБ које садржи
активну супстанцу која још
није одобрена у ЕУ (Члан 86.
Закона о СЗБ)

Недостаје списак
неприхватљивих
коформуланата

Прелазне одредбе
предложеног Закона о
изменама и допунама
Закона о средствима за
заштиту биља
Члан 40.
Даном ступања на снагу
овог закона престају да
важе одредбе чл. 47, 48,
члана 50. ст. 1, 2. и 4,
члана 52. став 1, члана 54.
ст. 1. и 2, чл. 55, 56. и 57.
Закона о заштити биља
(„Службени лист СРЈ”, бр.
24/98 и 26/98 – исправка и
„Службени гласник РС”,
број 101/05 – др. закон).
Члан 15. став 1: 3) не
садржи коформулант
уписан у Листу
неприхватљивих
коформуланата
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Члан 15. последњи став:
Министар утврђује Листу
одобрених протектаната и
синергиста и Листу
неприхватљивих
коформуланата.
АНЕКС IV

НУ

Упоредна процена у складу са
чланом 50.
АНЕКС V

НП

Недостаје упоредна процена
СЗБ која садрже кандидате за
замену

Директиве стављене ван снаге и
њихове касније измене како је
наведено у члану 83.
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