
 
П Р Е Д Л О Г 

ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА 

Члан 1. 
У Закону о биоцидним производима („Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 

88/10 и 92/11), у члану 5. став 2. речи: „Агенција за хемикалије основана 
посебним законом (у даљем тексту: Агенција)ˮ замењују се речима: „Министар 
надлежaн за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министар)ˮ. 

Став 3. брише се. 

Члан 2. 
У члану 9. став 1. реч: „Агенцијиˮ замењује се речима: „министарству 

надлежном за послове заштите животне средине (у даљем тексту: 
Министарство)ˮ. 

Члан 3. 
У члану 11. став 5. речи: „министру надлежном за заштиту животне 

средине (у даљем тексту: министар)ˮ замењују се речју: „Владиˮ. 

Члан 4. 
У члану 15. став 5. реч: „министарˮ замењује се речју: „Владаˮ. 

Члан 5. 
У члану 20. став 2. брише се.  

Члан 6. 
У члану 28. став 1. тачкa 7) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 7) додаје се тачка 8), која гласи: 

„8) то захтева носилац решења.ˮ 

У ставу 2. речи: „поступања са биоцидним производомˮ замењују се 
речима: „повлачења са тржишта биоцидног производаˮ. 

Члан 7. 
У члану 33. став 2. брише се. 

Члан 8. 
У називу Главе IX. после речи: „производаˮ додају се речи: „и 

малопродајаˮ. 

У члану 39. после става 2. додаје се став 3, који гласи:  

„Држање опасног биоцидног производа у продајном простору и начин 
обележавања тог простора врши се у складу са прописима којима се уређују 
хемикалије.ˮ 

Члан 9. 
У члану 43. ст. 4. и 5. бришу се. 

Члан 10. 
У члану 44. став 4. реч: „Агенцијеˮ замењује се речима: „предвиђених 

буџетом Републике Србијеˮ. 
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Члан 11. 
У називу Главе XI. реч: „АГЕНЦИЈИˮ замењује се речју: 

„МИНИСТАРСТВУˮ. 

Члан 12. 
Назив Главе XIV. НАКНАДЕ и члан 49. мењају се и гласе: 

„XIV. ТАКСЕ 

Члан 49. 
Висину таксе, обвезнике плаћања, као и начин плаћања таксе из члана 

11. став 4, члана 20. став 1, члана 23. став  9, члана 27. став 6, члана 31. став 6. и 
члана 36. став 6. овог закона утврђује Влада на предлог Министарства. 

Приход од такси прописаних овим законом припада буџету Републике 
Србије.  ˮ

Члан 13. 
У члану 50. став 2. после речи: „санитарних инспектора” додаје се запета 

и речи: „министарство надлежно за послове ветерине, преко ветеринарских 
инспектора”. 

У члану 50. после става 2. додају се нови ст. 3 ‒ 6, који гласе: 

„Инспектор за заштиту животне средине врши инспекцијски надзор над 
стављањем биоцидног производа у промет, уписом биоцидног производа у 
Привремену листу, класификацијом, паковањем, обележавањем и 
оглашавањем биоцидног производа, израдом и достављањем безбедносног 
листа биоцидног производа, као и над спровођењем одредаба овог закона које 
нису у надлежности санитарног, ветеринарског, односно тржишног инспектора. 

Санитарни инспектор врши инспекцијски надзор над коришћењем 
биоцидних производа код професионалних корисника који користе биоцидне 
производе за обављање регистроване делатности, као и у областима, 
објектима и делатностима које су под санитарним надзором, осим над 
коришћењем биоцидних производа у објектима у којима се обавља 
ветеринарска делатност у складу са посебним прописима. 

Ветеринарски инспектор врши инспекцијски надзор над коришћењем 
биоцидних производа код професионалних корисника који користе биоцидне 
производе за обављање регистроване ветеринарске делатности, као и у 
областима, објектима и делатностима које су под ветеринарским надзором. 

Тржишни инспектор врши инспекцијски надзор над испуњеношћу услова 
за држање опасног биоцидног производа у продајном простору и начином 
обележавања тог простора.” 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 7. после речи: „спровођење 
надзораˮ запета и речи: „а Агенцији достављају информације о резултатима и 
налазима извршних инспекцијаˮ бришу се. 

Члан 14. 
Члан 50а мења се и гласи:  

„Члан 50а 

Министарства из члана 50. став 2. овог закона споразумом образују, у 
складу са прописима којима се уређује државна управа, заједничко тело ради: 
планирања, праћења, усклађивања и предузимања заједничких мера и 
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активности за спровођење овог закона, међусобне сарадње, укључујући 
инспекцијски надзор и обуку надлежних инспекција, у складу са овим законом. 

Споразумом из става 1. овог члана уређују се и питања планирања и 
програмирања мера и активности у вршењу надзора над спровођењем овог 
закона.” 

Члан 15. 
У члану 51. став 1. мења се и гласи: 

„Инспектор за заштиту животне средине, санитарни инспектор и 
ветеринарски инспектор може да врши узорковање биоцидног производа ради 
утврђивања да ли су испуњени услови за стављање у промет, односно за 
коришћење биоцидног производа.” 

У ставу 3. речи: „финансијским планом Агенције за хемикалијеˮ замењују 
се речима: „буџетом Републике Србијеˮ. 

Члан 16. 
У члану 52. тачка 4) речи: „и условима за коришћењеˮ бришу се. 

После тачке 4) додаје се нова тачка 4а), која гласи: 

„4а) да ли се биоцидни производ користи у складу са условима за 
коришћење из решења о упису биоцидног производа у Привремену листу или 
одобрења, односно упутством за употребу;ˮ 

После тачке 12) додаје се нова тачка 12а), која гласи: 

„12а) да ли су испуњени прописани услови за држање опасног 
биоцидног производа у продајном простору и начин обележавања тог 
простора;ˮ 

Члан 17. 
У члану 53. после тачке 15) додаје се нова тачка 15а), која гласи: 

„15а) нареди да се поступи у складу са прописаним условима за 
држање опасног биоцидног производа у продајном простору и начином 
обележавања тог простора;ˮ 

У тачки 20) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 20) додаје се тачка 21), која гласи: 

„21) нареди извршење других прописаних обавеза у одређеном року.ˮ 

Члан 18. 
У члану 55. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе: 

„Против решења ветеринарског инспектора допуштена је жалба министру 
надлежном за послове ветерине. 

Жалба из ст. 1 ‒ 4. овог члана подноси се у року од 15 дана од дана 
пријема решења.ˮ 

Досадашњи ст . 4. и 5. постају ст. 6. и 7. 
У ставу 7. речи: „из ст. 1, 2. и 3.ˮ замењују се речима: „по жалби из ст. 1 ‒ 

4.ˮ 
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Члан 19. 
У члану 59. у тачки 14) после речи: „из безбедносног листаˮ додаје се 

запета и речи: „биоцидни производ не држи у продајном простору и тај простор 
не обележава у складу са прописима којима се уређују хемикалије;ˮ  

Члан 20. 
У члану 60. став 1. тачка 6) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 
После тачке 6) додаје се тачка 7), која гласи: 
„7) не поступи по решењу инспектора, односно не омогући инспектору 

вршење надзора (чл. 53. и 56).ˮ  

Члан 21.  
У члану 7. став 3, члану 10. став 3, члану 13. став 9, члану 14. став 6, 

члану 16. став 6, члану 23. став 12, члану 26. став 5, члану 37. став 3, члану 40. 
став 2, члану 41. став 3, члану 43. став 3, члану 44. став 1. реч: „Агенцијаˮ у 
одређеном падежу замењује се речју: „Министарˮ у одговарајућем падежу. 

Члан 22. 
У члану 9. ст. 3. и 5, члану 10. став 2, члану 11. ст. 1. и 2, члану 12. ст. 1, 

3. и 4, члану 13. ст. 6. и 8, члану 15. ст. 1 ‒ 3, члану 16. ст. 1. и 4, члану 17. став 
3, члану 18. став 1, члану 19. ст. 1. и 3, члану 21. ст. 1, 3. и 4, члану 22. став 2, 
члану 23. ст. 1, 3, 4, 5. и 6, члану 24. став 1, члану 26. ст. 3, 4. и 7, члану 27. ст. 1 
‒ 3, члану 28. став 1, члану 29. ст. 1. и 2, члану 30. ст. 3 ‒ 5, члану 31. став 2, 
члану 32. ст. 1 ‒ 3, члану 33. став 1, члану 34. ст. 1. и 3, члану 35. ст. 2. и 5, 
члану 36. ст. 1, 3. и 4, члану 38. став 2, члану 41. став 2, члану 45, члану 46. ст. 
2 ‒ 4, члану 47. ст. 2 ‒ 4, члану 52. тач. 3) и 10), члану 53. тачка 5), члану 59. 
став 1. тач. 4), 7) и 10), члану 60. став 1. тач. 3) и 4), члану 61. ст. 1. и 2, члану 
64. ст. 2. и 3. реч: „Агенцијаˮ у одређеном падежу замењује се речју: 
„Министарствоˮ у одговарајућем падежу. 

Члан 23. 
У члану 11. став 4, члану 20. став 1, члану 23. став 9, члану 27. став 6, 

члану 31. став 6. и члану 36. став 6. реч: „накнадаˮ замењује се речју: „таксаˮ.  

Члан 24. 
У члану 15. став 4, члану 18. став 5, члану 22. став 3, члану 23. став 10, 

члану 24. став 2, члану 27. став 7, члану 28. став 4, члану 29. став 4, члану 31. 
став 7, члану 32. став 4, члану 36. став 7. и члану 46. став 5. реч: „министруˮ 
замењује се речју: „Владиˮ.  

Члан 25. 
Поступци који су започети до дана ступања на снагу овог закона 

окончаће се по одредбама прописа који су били на снази до дана ступања на 
снагу овог закона.  

Члан 26. 
Подзаконски пропис који се доноси на основу овог закона донеће се у 

року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 27. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србијеˮ. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 
 

Основ за доношење овог закона је одредба члана 97. тачка 9. Устава 
Републике Србије према којој Република Србија уређује и обезбеђује систем 
заштите и унапређења животне средине. 

 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
  Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10 и 92/11) увео је јединствени систем стављања у промет и коришћења 
биоцидних производа на територији Републике Србије. Овај систем уведен је у 
поступку усклађивања домаће легислативе са прописима Европске уније, а 
осигурава висок ниво заштите здравља људи и животне средине као и 
побољшање слободног промета биоцидних производа са земљама ЕУ и другим 
земљама. Овим законом, између осталог, одређени послови државне управе 
који се односе на управљање биоцидним производима поверени су Агенцији за 
хемикалије. 
 Агенција за хемикалије (у даљем тексту: Агенција) основана је Одлуком 
о оснивању јавне агенције („Службени гласник РС”, број 78/09) као јавна 
агенција. Ова одлука донета је на основу члана 5. став 1. Закона о 
хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09), члана 9. Закона о јавним 
агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05 – исправка) и члана 43. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07 и 65/08). Чланом 8. став 1. Закона о јавним агенцијама прописано је да 
права оснивача у име Републике Србије врши Влада ако посебним законом није 
што друго одређено. 
  Законом о изменама Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, 
број 93/12)  брисан је члан 5. основног закона на основу ког је основана 
Агенција, односно брисана је надлежност ове агенције, а прописано је да права 
и обавезе Агенције за хемикалије, као и запослене, предмете, опрему, средства 
за рад и архивску грађу и регистратурски материјал коме није истекао рок 
чувања, преузима Министарство енергетике, развоја и заштите животне 
средине за вршење надлежности у области управљања хемикалијама и 
биоцидним производима, са стањем на дан ступања на снагу овог закона. 
Одредбом члана 18. овог закона прописано је да Агенција за хемикалије 
престаје са радом даном ступања на снагу овог закона, односно 29. септембра 
2012. године.  
 На основу члана 54. Закона о јавним агенцијама Влада је донела Одлуку 
о престанку важења Одлуке о оснивању Агенције за хемикалије („Службени 
гласник РС”, број 93/12). 
 Разлози за доношење закона састоје се и у потреби за: 
 - Усклађивањем Закона о биоцидним производима са другим системским 
законима којима се уређује буџетски систем тј. Законом о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - 
исправка, 108/13 и 142/14); 
 - Обезбеђивањем функционисања буџетског система. 

Решења предвиђена Законом о изменама и допунама Закона о 
буџетском систему  систему („Службени гласник РС”, број 93/12) упућују на 
ревизију накнада и такси у посебним законима, укључујући и Закон о биоцидним 
производима. Чланом 17. Закона о буџетском систему прописано је да се таксе 
могу уводити само законом којим се може прописати њихова висина или се тим 
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законом може дати право одређеном субјекту да утврди њихову висину. Такса 
се наплаћује за непосредно пружену јавну услугу, односно спроведен поступак 
или радњу, коју је пружио, односно спровео надлежан субјекат. Висина таксе 
мора бити примерена трошковима пружања јавне услуге, односно спровођења 
поступка или радње и мора бити утврђена у апсолутном износу, односно не 
може бити утврђена као проценат од променљиве основице. Висина таксе 
утврђује се у текућој години за наредну годину применом методологије коју 
прописује министар финансија и не може се повећавати током године за ту 
годину. 

Циљ доношења овог закона јесте усклађивање са Законом о 
хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12) односно 
са Одлуком о престанку важења Одлуке о оснивању Агенције за хемикалије и 
преузимањем надлежности у области управљања биоцидним производима 
најпре од стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, 
а након доношења Закона о министарствима („Службени гласник РСˮ, број 
44/14) од Министарства пољопривреде и заштите животне средине.  
  
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 
 
  У члану 1. став 1. Предлога закона брисана је надлежност Агенције за 
хемикалије, а као надлежан за прописивање врста биоцидних производа 
одређен је министар надлежан за послове заштите животне средине. Овим 
чланом извршено је усаглашавање са последњим изменама Закона о 
хемикалијама и Одлуком о престанку важења Одлуке о оснивању Агенције за 
хемикалије. 
 У ставу 2. брисана је накнада која је била приход Агенције за хемикалије.  
 У чл. 2, 3. 4, 10, 11, 21, 22, 23. и 24. Предлога закона извршено је 
терминолошко усаглашавање.  

У чл. 5. и 12. Предлога закона утврђено је да се уместо накнада које су 
биле приход Агенције за хемикалије плаћају таксе које представљају приход 
буџета Републике Србије.  

У члану 6. Предлога закона прецизирани су разлози за доношење 
решења о престанку важења решења о упису биоцидног производа у 
Привремену листу и терминолошки прецизирано да се овим решењем одређује 
и рок и начин повлачења са тржишта тог биоцидног производа. На тај начин 
извршено је терминолошко усаглашавање са чланом 29. основног закона.   

У чл. 7. и 9. Предлога закона брисане су накнаде које су биле приход 
Агенције за хемикалије.  

У члану 8. Предлога закона дефинисано је држање опасног биоцидног 
производа у продајном простору и начин обележавања тог простора. 
 У чл. 13, 14. и 15. Предлога закона прецизиран је надзор над применом 
Закона о биоцидним производима.  
 У члану 16. и 17. Предлога закона прецизирано је овлашћење 
инспектора у вршењу инспекцијског надзора. 

У члану 18. Предлога закона прецизирано је подношење жалбе и 
појашњено је да су решења, која по жалби на решења инспектора за заштиту 
животне средине, санитарних инспектора, ветеринарских инспектора и 
тржишних инспектора доносе министар надлежан за послове заштите животне 
средине, министар надлежан за послове здравља, министар надлежан за 
послове ветерине и министар надлежан за послове трговине, коначна и да се 
против њих може покренути управни спор. На овај начин прецизирана је 
постојећа правна норма. 

Чл. 19. и 20. Предлога закона извршена је допуна одредаба о 
привредним преступима и прекршајима.  
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Чланом 25. Предлога закона прописана је прелазна одредба којом се 
прецизира на који начин ће се окончати започети поступци чиме се смањује 
правна неизвесност за привредне субјекте по чијим захтевима су започети 
поступци пре ступања на снагу овог закона.  

Чланом 26. Предлога закона прописано је да ће се подзаконски пропис 
који се доноси на основу овог закона донети се у року од три месеца од дана 
ступања на снагу овог закона. 

Чланом 27. Предлога закона прописано је ступање на снагу овог закона.  
 
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 

За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска 
средства из буџета Републике Србије у ком су већ обезбеђена средства за 
обављање послова управљања биоцидним производима. Ефикасно обављање 
послова у овој области обезбеђено је преузимањем послова Агенције за 
хемикалије, средстава за рад, као и преласком запослених на тим пословима у 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 
 
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 
 Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку, у складу са 
одредбом члана 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, 
број 20/12  пречишћен текст), а имајући у виду да би недоношење закона по 
хитном поступку могло да проузрокује штетне последице по ефикасан рад 
органа и организација на пословима управљања биоцидним производима, а 
тиме и да домаћу привреду доведе у неконкурентан положај у односу на 
државе ЕУ. 

Имајући у виду да је основним Законом о биоцидним производима 
Агенција за хемикалије била овлашћена за спровођење овог закона, а да је она  
престала са радом 29. септембра 2012. године, то се на овај начин обезбеђују 
законодавни, организационо-институционални и други услови неопходни за 
функционисање система управљања биоцидним производима у Републици 
Србији.   
 
VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА СНАГУ ПРЕ 
ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” 
 
 Основни разлог због ког се предлаже да овај закон ступи на снагу 
наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” 
је потреба да се обезбеди континуитет у функционисању система управљања 
биоцидним производима, као и законски оквир за промену надлежности у овој 
области. На овај начин обезбеђују се неопходни услови за ефикасно вршење 
послова управљања биоцидним производима, што представља нарочито 
оправдан разлог у складу са одредбом члана 196. став 4. Устава Републике 
Србије. 



8 
 

 
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 
 

  Предлогом закона о изменама и допунама Закона о биоцидним 
производима не дира се у суштинска решења дата у Закону о биоцидним 
производима, већ се измене првенствено односе на промену надлежности у 
области управљања биоцидним производима. Поред тога, уместо ранијих 
накнада које су биле приход Агенције за хемикалије прописане су таксе које су 
приход буџета Републике Србије, а неке од раније утврђених накнада су 
укинуте. Овим законом не одступа се од решења у европском пропису. 
 
 Одређивање проблема који закона треба да реши 
 

Законом о изменама Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, 
број 93/12) укинута је Агенција за хемикалије, а њене послове преузело је 
најпре Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, а након 
доношења Закона о министарствима („Службени гласник РСˮ, број 44/14) - 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине. Како је основним 
Законом о биоцидном производима и даље као орган надлежан за поступање 
остала дефинисана Агенција за хемикалије, јавио се формалноправни 
проблем у спровођењу истог закона. Такође, основни Закон о биоцидном 
производима неусклађен је у делу накнада са новодонетим Законом о 
буџетском систему.    

Важећим законом није разграничена надлежност инспекције за заштиту 
животне средине, санитарне инспекције, ветеринарске инспекције и тржишне 
инспекције у вршењу инспекцијског надзора над управљањем биоцидним 
производима. Такође, према постојећем законском решењу предвиђено је да 
ова министарства споразумом образују заједничко тело ради обављања 
послова инспекцијског надзора, у складу са прописима којима се уређује 
државна управа. Досадашња пракса овог института показала је да је исти 
неефикасан због непостојања поделе надлежности те да захтева прецизну 
поделу надлежности инспекције у области заштите животне средине, 
санитарне, ветеринарске и тржишне инспекције. Ради вршења надзора над 
применом одредаба неопходно је постојање заједничког тела ради 
усклађивања и предузимања мера и активности које ће се предузимати за 
спровођење закона. Такође наведене инспекције у циљу адекватне и ефикасне 
контроле над применом прописаних одредби морају проћи заједничку обуку. 

 
Циљ који се постиже његовим доношењем 

 
Овим законом врши се усаглашавање са последњим изменама Закона о 

хемикалијама и са чињеницом да је престала са радом Агенција за хемикалије 
којој су били поверени одређени послови државне управе који се односе на 
управљање биоцидним производима, односно, да надлежност у овој области 
преузме  Министарство пољопривреде и заштите животне средине. Такође, 
имајући у виду да су накнаде прописане овим законом биле приход Агенције за 
хемикалије, потребно је, ради усаглашавања са чињеницом да је укинута 
Агенција за хемикалије као и ради усаглашавања са Законом о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и 
110/13) из Закона о биоцидним производима избрисати накнаде и уместо њих 
прописати таксе које су приход буџета Републике Србије.  
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Да ли су разматране друге могућности за решење проблема? 
 
Питање промене органа надлежног за спровођење овог закона као и 

замењивање накнада прописаних овим законом таксама у складу са прописом 
којим се уређује буџетски систем, може се уредити само законом, па друге 
могућности нису разматране. 
 

Зашто је доношење овог закона најбоље решење проблема? 
 
Доношење овог закона није у супротности са релевантним прописима ЕУ 

нити се њиме суштински мења политика управљања биоцидним производима 
која је дефинисана Законом о биоцидним производима. Међутим, како је 
основним законом прописано да одређене послове у овој области обавља 
Агенција за хемикалије, која је у међувремену престала са радом, то је само 
законом могуће променити надлежни орган.  
 

На кога ће и како утицати решења у Предлогу закона? 
 
Закон ће имати позитиван утицај на:  

 1) самосталност обављања послова управљања биоцидним 
производима преко организационих облика државне управе на које се 
примењује Закон о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 
95/10), без поверавања послова државне управе другим правним лицима 
(јавним агенцијама); 
 2) рад инспекцијских служби (инспекције у области заштите животне 
средине, санитарне, ветеринарске и тржишне инспекције) у вршењу 
инспекцијског надзора; 

Разграничењем надлежности четири инспекције обезбеђује се јасна 
подела надлежности, односно овлашћења инспектора у вршењу инспекцијског 
надзора. Инспектор за заштиту животне средине врши инспекцијски надзор над 
стављањем биоцидног производа у промет, уписом биоцидног производа у 
Привремену листу, класификацијом, паковањем, обележавањем и 
оглашавањем биоцидног производа, израдом и достављањем безбедносног 
листа биоцидног производа, као и над спровођењем одредаба овог закона које 
нису у надлежности санитарног, ветеринарског, односно тржишног инспектора. 
Санитарни инспектор врши инспекцијски надзор над коришћењем биоцидних 
производа код професионалних корисника који користе биоцидне производе за 
обављање регистроване делатности, као и у областима, објектима и 
делатностима које су под санитарним надзором, осим над коришћењем 
биоцидних производа у објектима у којима се обавља ветеринарска делатност у 
складу са посебним прописима. Ветеринарски инспектор врши инспекцијски 
надзор над коришћењем биоцидних производа код професионалних корисника 
који користе биоцидне производе за обављање регистроване ветеринарске 
делатности, као и у областима, објектима и делатностима које су под 
ветеринарским надзором. Тржишни инспектор врши инспекцијски надзор над 
испуњеношћу услова за држање опасног биоцидног у продајном простору и 
начином обележавања тог простора. 
 3) буџет Републике Србије, имајући у виду да се укидањем накнада које 
су биле приход Агенције за хемикалије и прописивањем такси које су приход 
буџета Републике Србије, сам буџет растерећује тако што део трошкова 
управљања биоцидним производима сносе лица која од стављања у промет 
биоцидних производа остварују добит. Пројекција очекиваних прихода по овом 
основу зависиће како од висине такси у вези са спровођењем Закона о 



10 
 

биоцидним производима које ће бити прописане, тако и од тога за које управне 
поступке ће бити подношени захтеви и броја ових захтева. С обзиром на 
чињеницу да је упис биоцидног производа у Привремену листу транзициони 
поступак који претходи поступку издавања одобрења за стављање у промет и 
који омогућава вишегодишње стављање у промет биоцидних производа, може 
се очекивати да ће се у наредних неколико година приход остваривати само по 
основу уписа биоцидних производа у Привремену листу. Укупан број поднетих 
захтева за упис биоцидних производа у Привремену листу у 2012. години је 228, 
док је на име накнада за упис у Привремену листу приходовано 4.755.000 
динара. Међутим, износ такси у овом тренутку није могуће прецизно навести 
због тога што исте треба да буду утврђене и прописане посебним прописом 
Владе.  

 
Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима, 

привреди, посебно малим и средњим привредним друштвима? 
 
Примена овог закона не изазива додатне трошкове грађанима, 

привреди, посебно малим и средњим привредним друштвима јер не уводи нове 
обавезе у односу на обавезе које су прописане важећим Законом о биоцидним 
производима („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 92/11). Поред тога, у 
неким поступцима за које је раније било предвиђено плаћање накнаде овим 
законом оне се бришу, тако да се овим законом врши смањење финансијског 
оптерећења правних субјеката који се баве производњом односно прометом 
биоцидних производа (укинуте су: накнада за давање стручне оцене о 
разврставању одређеног биоцидног производа у одговарајућу врсту на основу 
својстава и намене тог производа и о утврђивању да ли је одређени производ 
биоцидни производ на основу његових својстава и намене и слично, накнада за 
давање стручне оцене о својствима и намени одређених биоцидних производа 
у вези са применом ограничења и забрана стављања у промет и коришћења 
одређеног биоцидног производа и слично и накнада ради систематског 
праћења штетних дејстава биоцидног производа на здравље људи и животиња 
и животну средину, замене биоцидног производа мање опасним и контроле 
утврђених услова за стављање у промет и коришћење биоцидног производа).  

 
Да ли позитивни ефекти доношења закона оправдавају трошкове 

његове примене? 
 
Ефекти доношења овог закона оправдавају трошкове његове примене 

јер се његовим доношењем обезбеђује неопходно системско, правно и 
институционално усклађивање са раније донетим прописима, односно  
делотворније, рационалније и економичније задовољавање сврхе обављања 
послова државне управе, односно вршења јавних овлашћења које је до сада 
имала Агенција за хемикалије.  
 

Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на 
тржишту и тржишну конкуренцију? 

 
Овим законом не утиче се на решења из основног закона те овај закон 

нема утицај на појаву нових привредних субјеката и тржишну конкуренцију.  
 
Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје 

ставове о закону? 
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Јавна расправа о овом закону није спроведена, имајући у виду да се 
овим законом врши само усклађивање са релевантним системским законима – 
Законом о изменама и допунама Закона о хемикалијама и Законом о буџетском 
систему. Измене предложене у овом закону су последица већ раније донетих 
системских одлука те се на измене не би могло утицати кроз јавну расправу. Из 
истог разлога нису спроведене ни консултације са заинтересованим странама, 
будући да се овим изменама Закона о биоцидним производима не врши измена 
материјалних одредаба прописа, већ се само врши усаглашавање са Законом о 
изменама и допунама Закона о хемикалијама, односно Законом о буџетском 
систему. Закључком надлежног одбора Владе 05 Број: 011-11318/2013 од 30. 
децембра 2013. године прихваћен Предлог да није потребно спроводити јавну 
расправу о Предлогу овог закона. Предлог закона Влада је упутила Народној 
скупштини 30. децембра 2013. године и исти је повучен након формирања нове 
Владе 2014. године.   

 
Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило 

оно што се доношењем закона намерава? 
 

Мере које ће се предузети да би се остварио циљ овог закона су:  
 1) организација послова управљања биоцидним производима у 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине кроз уређивање 
унутрашње организације у којој ће се обављати ти послови,  
 2) измене одређених подзаконских прописа и то: Правилника о 
начину вођења евиденције о биоцидним производима, Смерница за процену 
биоцидног производа на основу техничког досијеа и Листи активних супстанци у 
биоцидном производу; у циљу усклађивања са Законом о изменама и допунама 
Закона о биоцидним производима, у контексту измене одредаба које се односе 
на надлежни орган,  
 3) прописивање висине такси у вези са спровођењем Закона о 
биоцидним производима (у контексту измене одредаба које се односе на 
накнаде) доношeњем прописа Владе којим се уређује висина, обвезници и 
начин плаћања таксе.   
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА  
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 
Члан 5.  

Биоцидни производи разврставају се у врсте према начину коришћења, 
организму на који делују, простору у којем се користе и предмету, односно 
површини која се третира. 

Агенција за хемикалије основана посебним законом (у даљем тексту: 
Агенција) МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: МИНИСТАР) прописује врсте биоцидних производа. 

За давање стручних оцена о разврставању одређеног биоцидног производа 
у одговарајућу врсту на основу својстава и намене тог производа и о утврђивању 
да ли је одређени производ биоцидни производ на основу његових својстава и 
намене и слично, плаћа се накнада. 

 
Члан 7.  

Произвођач или увозник може да стави биоцидни производ у промет ако за 
њега није добио одобрење за стављање у промет али му је донето решење о 
упису тог биоцидног производа у Привремену листу за достављање техничког 
досијеа у складу са овим законом. 

Привремена листа за достављање техничког досијеа (у даљем тексту: 
Привремена листа) садржи податке о биоцидним производима, као и рокове за 
достављање техничког досијеа за тај биоцидни производ. 

Рокове у Привременој листи Агенција МИНИСТАР одређује на основу 
чињенице да ли је активна супстанца садржана у биоцидном производу уписана у 
листе из члана 4. овог закона или у Програм за упис у Листу I - Листа активних 
супстанци, Листу Iа - Листа активних супстанци садржаних у биоцидном производу 
мањег ризика или Листу Iб - Листа основних супстанци (у даљем тексту: Програм), 
односно зависно од количине биоцидног производа који се ставља у промет, 
својстава биоцидног производа која утичу на здравље људи и животиња и животну 
средину или непостојања података о тим својствима, врсте биоцидног производа и 
постојања процене активне супстанце и других супстанци садржаних у биоцидном 
производу израђене у складу са другим прописима.  

 
Члан 9.  

За доношење решења о упису биоцидног производа у Привремену листу 
произвођач или увозник биоцидног производа подноси захтев Агенцији 
МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (У 
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: МИНИСТАРСТВО) (у даљем тексту: подносилац захтева за упис 
у Привремену листу). 

Захтев из става 1. овог члана може да поднесе и више увозника заједно. 
Поверљиве податке који су потребни за упис биоцидног производа у 

Привремену листу страни произвођач може да достави Агенцији МИНИСТАРСТВУ 
непосредно или преко заступника који је дужан да приложи овлашћење за 
заступање. 

Уз захтев за упис у Привремену листу достављају се основне информације 
о биоцидном производу и активној супстанци у том биоцидном производу (у 
даљем тексту: основне информације) и безбедносни лист. 

На захтев Агенције МИНИСТАРСТВА подносилац захтева за упис у 
Привремену листу дужан је да достави узорке биоцидног производа и његових 
састојака. 

 
Члан 10.  

Основне информације из члана 9. став 4. овог закона садрже нарочито: 
податке о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце 
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садржане у биоцидном производу; податке о произвођачу биоцидног производа; 
податке о предвиђеном начину коришћења; податке о ефикасности, 
класификацији, обележавању и паковању, као и податке о ризику на здравље 
људи и животиња и животну средину и мерама за смањење тог ризика а који су 
подносиоцу захтева за упис у Привремену листу познати. 

Подаци о ефикасности из става 1. овог члана достављају се Агенцији 
МИНИСТАРСТВУ на српском језику, а могу се доставити и на енглеском језику као 
једном од језика у службеној употреби у ЕУ. 

Агенција МИНИСТАР прописује садржину података из става 1. овог члана. 
 

Члан 11.  
Агенција МИНИСТАРСТВО, најкасније у року од 30 дана од дана 

подношења захтева из члана 9. овог закона и достављања потпуних основних 
информација, доноси решење о упису биоцидног производа у Привремену листу.  

У случају сумње да биоцидни производ представља ризик на здравље 
људи и животиња и животну средину односно у случају сумње да биоцидни 
производ није довољно ефикасан, Агенција МИНИСТАРСТВО ће подносиоца 
захтева за упис у Привремену листу да упути на поступак издавања одобрења за 
стављање у промет биоцидног производа. 

Ако је то потребно ради заштите здравља људи и животиња и животне 
средине решењем из става 1. овог члана могу да се одреде услови за стављање у 
промет и коришћење тог биоцидног производа. 

За процену основних информација ради доношења решења о упису 
биоцидног производа у Привремену листу плаћа се накнада ТАКСА. 

На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба министру 
надлежном за заштиту животне средине (у даљем тексту: министар) ВЛАДИ. 

Решење из става 5. овог члана је коначно и против њега може се покренути 
управни спор. 

 
Члан 12.  

За издавање одобрења за стављање у промет биоцидног производа (у 
даљем тексту: одобрење) произвођач или увозник биоцидног производа подноси 
захтев Агенцији МИНИСТАРСТВУ (у даљем тексту: подносилац захтева за 
одобрење). 

Захтев из става 1. овог члана може да поднесе и више увозника заједно. 
Поверљиве податке који су потребни за издавање одобрења за стављање 

у промет биоцидног производа страни произвођач може да достави Агенцији 
МИНИСТАРСТВУ непосредно или преко заступника који је дужан да приложи 
овлашћење за заступање. 

На захтев Агенције МИНИСТАРСТВА подносилац захтева за одобрење 
дужан је да достави узорке биоцидног производа и његових састојака. 

 
Члан 13.  

Уз захтев за издавање одобрења подноси се технички досије на српском 
језику, а може се доставити и на енглеском језику као једном од језика у службеној 
употреби у ЕУ. 

Технички досије за биоцидни производ садржи податке о активној 
супстанци и биоцидном производу и то нарочито: идентитет; податке о физичким и 
хемијским својствима; податке о методама за детекцију, идентификацију и 
анализу; податке о токсиколошким и екотоксиколошким својствима; податке о 
начину коришћења и ефикасности на циљне организме; податке о мерама за 
заштиту здравља људи и животиња и животне средине; податке о класификацији, 
обележавању и паковању, као и сажетак техничког досијеа. 

Технички досије за биоцидни производ мањег ризика садржи податке о 
активној супстанци и биоцидном производу и то нарочито: идентитет; податке о 
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физичким и хемијским својствима; податке о начину коришћења; податке о 
ефикасности на циљне организме; податке о методама за детекцију, 
идентификацију и анализу, као и податке о класификацији, обележавању и 
паковању. 

Технички досије из ст. 2. и 3. овог члана садржи и опис извршених 
испитивања за добијање података или библиографске наводе за те податке. 

Ако неке од података из ст. 2. и 3. овог члана није неопходно доставити због 
природе и предложеног начина коришћења биоцидног производа, односно ако 
испитивање ради достављања података није научно неопходно или технички 
могуће, о томе се доставља писмено образложење. 

Уместо техничког досијеа, односно појединих делова техничког досијеа 
може се доставити сагласност за коришћење тих података од лица које је Агенцији 
МИНИСТАРСТВУ већ доставило технички досије за сличан биоцидни производ. 

Уз сагласност из става 6. овог члана доставља се доказ да су одступања у 
саставу биоцидног производа у складу са дозвољеним одступањима утврђеним у 
оквирној формулацији. 

Подаци из техничког досијеа могу се користити за исти или сличан 
биоцидни производ и без сагласности из става 6. овог члана у роковима које 
прописује Агенција МИНИСТАРСТВО и у том случају доставља се доказ да је 
биоцидни производ исти или доказ из става 7. овог члана. 

Агенција МИНИСТАР прописује обим и садржину техничког досијеа за 
биоцидни производ, односно за биоцидни производ мањег ризика. 

 
Члан 14.  

За добијање података за технички досије о физичким, хемијским, 
токсиколошким и екотоксиколошким својствима активне супстанце и биоцидног 
производа примењују се методи испитивања прописани законом којим се уређују 
хемикалије. 

Када је метод испитивања из става 1. овог члана неодговарајући, односно 
непостојећи, користе се међународно признати и усаглашени методи испитивања. 

Ако за испитивања нису коришћени методи из става 1. овог члана, 
адекватност ових метода проверава се за свако испитивање понаособ водећи 
рачуна о минимизацији испитивања на кичмењацима. 

Нова испитивања активне супстанце и биоцидног производа врше се у 
лабораторији чији је рад усклађен са принципима добре лабораторијске праксе. 

Испитивање ефикасности активне супстанце и биоцидног производа врши 
се у лабораторији која има обезбеђен квалитет и контролу квалитета испитивања. 

Агенција МИНИСТАР прописује методе испитивања ефикасности активне 
супстанце и биоцидног производа. 

 
Члан 15.  

Ако технички досије није потпун, односно образложење из члана 13. став 5. 
овог закона није прихватљиво, Агенција МИНИСТАРСТВО од подносиоца захтева 
за одобрење захтева да допуни технички досије у одређеном року.  

Ако подносилац захтева за одобрење не допуни технички досије у 
одређеном року, Агенција МИНИСТАРСТВО одређује нови рок с тим да укупна 
дужина рокова буде до шест месеци. 

Ако подносилац захтева за одобрење не допуни технички досије у року из 
става 2. овог члана, Агенција МИНИСТАРСТВО закључком одбацује захтев за 
издавање одобрења. 

На закључак из става 3. овог члана може се изјавити жалба министру 
ВЛАДИ. 

Решење које доноси министар ВЛАДА по жалби из става 4. овог члана је 
коначно и против њега може се покренути управни спор. 
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Члан 16.  
На основу техничког досијеа Агенција МИНИСТАРСТВО врши процену 

биоцидног производа ради утврђивања његовог утицаја на здравље људи и 
животиња и животну средину, могућих нежељених последица на циљне 
организме, као и његове ефикасности и ризика при предвиђеним начинима 
коришћења. 

У поступку процене биоцидног производа мањег ризика врши се само 
процена ефикасности. 

У поступку процене биоцидног производа узимају се у обзир географске и 
здравствене карактеристике, као и специфичности животне средине на територији 
Републике Србије. 

Агенција МИНИСТАРСТВО може у поступку процене биоцидног производа 
тражити од подносиоца захтева за одобрење да достави додатне податке у 
остављеном року. 

Док подносилац захтева за одобрење не достави додатне податке, проток 
рока из члана 18. става 1. овог закона се прекида.  

Агенција МИНИСТАР прописује смернице за процену биоцидног производа 
на основу техничког досијеа. 

 
 
 

Члан 17.  
У поступку процене биоцидног производа утврђује се да ли биоцидни 

производ испуњава следеће услове: 
1) да је активна супстанца садржана у биоцидном производу уписана у 

Листу I - Листа активних супстанци или Листу Iа - Листа активних супстанци 
садржаних у биоцидном производу мањег ризика за ту врсту биоцидног производа 
и да испуњава све услове за активну супстанцу из тих листи;  

2) да се може одредити количина и природа активне супстанце, других 
супстанци садржаних у биоцидном производу и остатака биоцидног производа који 
настају приликом дозвољеног начина коришћења биоцидног производа, а који су 
значајни због њихових токсиколошких или екотоксиколошких својстава; 

3) да је на основу постојећих научних и техничких сазнања тај биоцидни 
производ за уобичајене начине и услове коришћења: 

- довољно ефикасан, 
- такав да нема неприхватљивих дејстава на циљне организме, као што су 

неприхватљива резистенција или унакрсна резистенција и да не изазива 
непотребну патњу код кичмењака, 

- такав да он или његови остаци немају неприхватљива дејства на здравље 
људи или животиња, било директно или индиректно (нпр: преко воде за пиће, 
ваздуха у затвореном простору или радном месту) или на површинске и подземне 
воде, 

- такав да он или његови остаци немају неприхватљива дејства на животну 
средину са становишта његове разградње и ширења у животној средини, нарочито 
да не изазивају загађења површинских, подземних вода и воде за пиће, као и да 
немају неприхватљива дејства на нециљне организме; 

4) да су физичка и хемијска својства биоцидног производа таква да је 
прихватљив за коришћење, складиштење и превоз. 

Услов из става 1. тачка 3) овог члана разматра се и за начин коришћења 
материјала који је третиран тим биоцидним производом. 

Агенција МИНИСТАРСТВО је дужна да у поступку процене биоцидног 
производа из става 1. овог члана узме у обзир услове утврђене прописима којима 
се уређују безбедност и здравље на раду, заштита потрошача, здравље животиња 
и заштита животне средине. 
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Члан 18.  
Агенција МИНИСТАРСТВО у року од годину дана од дана подношења 

захтева за издавање одобрења и потпуног техничког досијеа, односно 60 дана за 
биоцидни производ мањег ризика и за биоцидни производ унутар утврђене 
оквирне формулације, издаје одобрење. 

Одобрење садржи: податке о лицу коме је издато; трговачко име биоцидног 
производа; назив и садржај активних супстанци и других супстанци садржаних у 
том биоцидном производу чија концентрација утиче на ефикасност и 
класификацију биоцидног производа; врсту биоцидног производа и услове за 
стављање у промет и коришћење; рок важења одобрења, као и друге податке. 

Услови за стављање у промет и коришћење биоцидног производа из става 
2. овог члана могу бити нпр. дозвољени начини коришћења, начини чувања и 
складиштења, место продаје зависно од својстава и врста биоцидног производа и 
др. 

Одобрење се издаје за период од 10 година или за период за који је 
активна супстанца садржана у том биоцидном производу уписана у Листу I - Листа 
активних супстанци или Листу Iа - Листа активних супстанци садржаних у 
биоцидном производу мањег ризика.  

На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба министру 
ВЛАДИ. 

Решење из става 5. овог члана је коначно и против њега може се покренути 
управни спор. 

 
Члан 19.  

Лице које има намеру да изврши испитивања на кичмењацима ради израде 
техничког досијеа за биоцидни производ дужно је да од Агенције МИНИСТАРСТВА 
затражи податке о томе да ли су већ вршена испитивања на кичмењацима за исту 
активну супстанцу, односно за исти или сличан биоцидни производ. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да уз захтев достави изјаву да има 
намеру да стави у промет биоцидни производ и податке о хемијском саставу 
активне супстанце, односно биоцидног производа за који има намеру да изврши 
испитивања на кичмењацима. 

Агенција МИНИСТАРСТВО је дужна да у року од 30 дана од дана пријема 
захтева достави податке о лицу које је извршило испитивања на кичмењацима. 

 
Члан 20.  

За проверу да ли је технички досије потпун и процену биоцидног производа 
на основу техничког досијеа плаћа се накнада ТАКСА. 

Висина накнаде из става 1. овог члана одређује се у зависности од обима 
података за технички досије, односно у зависности од врсте активне супстанце у 
биоцидном производу односно врсте биоцидног производа. 

 
Члан 21.  

Подносилац захтева за одобрење може Агенцији МИНИСТАРСТВУ да 
поднесе захтев за утврђивање оквирне формулације за тај биоцидни производ. 

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се доказ да одступања у саставу 
биоцидног производа која је могуће предвидети унутар оквирне формулације не 
утичу на ниво ризика, односно на ефикасност биоцидног производа. 

Агенција МИНИСТАРСТВО може и без захтева из става 1. овог члана 
утврдити оквирну формулацију када располаже са потпуним техничким досијеом 
за биоцидни производ. 

Агенција МИНИСТАРСТВО о утврђеној оквирној формулацији обавештава 
подносиоца захтева за одобрење за чији је биоцидни производ утврђена оквирна 
формулација. 
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Члан 22.  
Услови за стављање у промет и коришћење у одобрењу исти су за све 

биоцидне производе унутар утврђене оквирне формулације. 
Агенција МИНИСТАРСТВО доноси решење о престанку важења одобрења 

за биоцидне производе унутар утврђене оквирне формулације ако је донела 
решење о престанку важења одобрења за било који биоцидни производ унутар 
утврђене оквирне формулације. 

На решење из става 2. овог члана може се изјавити жалба министру 
ВЛАДИ. 

Решење из става 3. овог члана је коначно и против њега може се покренути 
управни спор. 

 
Члан 23. 

Агенција МИНИСТАРСТВО може да изда одобрење за биоцидни производ 
који садржи активну супстанцу уписану у Листу I - Листа активних супстанци или 
Листу Iа - Листа активних супстанци садржаних у биоцидном производу мањег 
ризика на основу акта којим се одобрава стављање у промет биоцидног производа 
донетог од стране надлежног органа земље чланице ЕУ.  

За издавање одобрења из става 1. овог члана уз захтев се доставља 
сажетак техничког досијеа, оверена копија акта којим се одобрава стављање у 
промет биоцидног производа донетог од стране надлежног органа земље чланице 
ЕУ са овереним преводом на српском језику. 

Агенција МИНИСТАРСТВО врши процену података из сажетка техничког 
досијеа и утврђује да ли је бројност популације циљних организама који се 
сузбијају таква да је штетна, да ли је приказана неприхватљива толеранција или 
отпорност циљних организама на тај биоцидни производ, као и да ли се околности 
под којима се користи биоцидни производ (нпр. климатски услови, период 
размножавања циљних организама и др.) значајно разликују у односу на околности 
под којима се користи биоцидни производ у земљи која је донела акт из става 1. 
овог члана. 

Агенција МИНИСТАРСТВО издаје одобрење ако утврди да стављање у 
промет и коришћење биоцидног производа под истим условима као у земљи која је 
донела акт из става 1. овог члана представља прихватљив ризик на здравље 
људи и животиња и животну средину. 

Агенција МИНИСТАРСТВО може да изда одобрење у коме су измењени 
услови за стављање у промет и коришћење биоцидног производа из акта којим се 
одобрава стављање у промет биоцидног производа донетог од стране надлежног 
органа земље чланице ЕУ, а у складу са условима за издавање одобрења из 
члана 17. овог закона.  

Агенција МИНИСТАРСТВО издаје одобрење из става 1. овог члана у року 
од 120 дана за биоцидни производ, односно 60 дана за биоцидни производ мањег 
ризика, од дана подношења потпуног захтева. 

Оверена копија акта из става 2. овог члана не може бити старија од шест 
месеци. 

Рок важења одобрења мора бити исти као и рок важења акта из става 1. 
овог члана. 

За процену података из става 3. овог члана плаћа се накнада ТАКСА. 
На решење из ст. 4. и 5. овог члана може се изјавити жалба министру 

ВЛАДИ. 
Решење из става 10. овог члана је коначно и против њега може се 

покренути управни спор. 
Агенција МИНИСТАР прописује садржину сажетка техничког досијеа, као и 

врсте биоцидног производа за које се може одбити захтев за признавање акта из 
става 1. овог члана. 

Члан 24.  
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Агенција МИНИСТАРСТВО у поступку издавања одобрења из члана 23. 
овог закона за биоцидни производ мањег ризика процењује да ли је то биоцидни 
производ мањег ризика. 

На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба министру 
ВЛАДИ. 

Решење из става 2. овог члана је коначно и против њега може се покренути 
управни спор. 

 
Члан 26.  

Носилац решења о упису биоцидног производа у Привремену листу и 
носилац одобрења дужан је да се придржава услова за стављање у промет 
биоцидног производа из тих аката, да обележи биоцидни производ и да у 
безбедносном листу за тај биоцидни производ наведе начине и услове његовог 
коришћења одређене тим актима. 

Носилац решења о упису биоцидног производа у Привремену листу и 
носилац одобрења дужан је да води евиденцију о количинама биоцидног 
производа стављеног у промет, укупном промету биоцидног производа који је 
остварио у претходној години, количинама залиха и количинама биоцидног 
производа повученог са тржишта, као и о лицима којима је биоцидни производ 
продат, односно уступљен. 

Податке из евиденције лице из става 1. овог члана дужно је да достави 
Агенцији МИНИСТАРСТВУ најкасније до 31. марта текуће године за претходну 
годину, као и да их чува најмање 10 година. 

Ако је носилац решења о упису биоцидног производа у Привремену листу и 
носилац одобрења своје послове или део својих послова уступио трећем лицу, 
обавеза чувања података прелази на то лице, а ако је престао са радом одговорно 
лице носиоца решења о упису биоцидног производа у Привремену листу и 
носиоца одобрења дужно је да одмах по престанку рада те податке достави 
Агенцији МИНИСТАРСТВУ. 

Агенција МИНИСТАР прописује начин вођења евиденције из става 2. овог 
члана. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да прати све околности у вези са 
коришћењем биоцидног производа које могу штетно деловати на здравље људи и 
животиња и животну средину, као и дејства и околности у вези са ефикасношћу 
биоцидног производа. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да Агенцију МИНИСТАРСТВО одмах 
по сазнању обавести о: 

1) новим дејствима активне супстанце или биоцидног производа на 
здравље људи и животиња и животну средину; 

2) промени произвођача активне супстанце; 
3) променама у саставу активне супстанце; 
4) промени у саставу биоцидног производа; 
5) појави резистенције; 
6) другим променама основних информација или података из техничког 

досијеа. 
 
 
 
 

Члан 27.  
Агенција МИНИСТАРСТВО може, на основу нових сазнања из члана 26. 

став 7. овог закона или на основу нових научних и техничких сазнања, да од 
носиоца одобрења захтева да достави додатне информације. 

Ако на основу нових сазнања из члана 26. став 7. овог закона, нових 
научних и техничких сазнања и додатних информација из става 1. овог члана, 
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процени да биоцидни производ више не испуњава услове из члана 17. овог закона 
Агенција МИНИСТАРСТВО може да:  

1) донесе решење о престанку важења одобрења; 
2) изда ново одобрење. 
Агенција МИНИСТАРСТВО доноси решење о престанку важења одобрења 

и у случају када: 
1) се активна супстанца садржана у биоцидном производу не налази више у 

Листи I - Листа активних супстанци или Листи Iа - Листа активних супстанци 
садржаних у биоцидном производу мањег ризика за ту врсту биоцидног производа;  

2) је одобрење издато на основу нетачних података; 
3) то захтева носилац одобрења; 
4) се носилац одобрења не придржава услова за стављање у промет 

биоцидног производа; 
5) носилац одобрења више нема седиште у Републици Србији; 
6) носилац одобрења не обележи биоцидни производ, односно у 

безбедносном листу не наведе начине и услове његовог коришћења. 
У решењу из ст. 2. и 3. овог члана одређује се и рок и начин поступања са 

биоцидним производом који се налази у промету. 
Рок из става 4. овог члана не може бити дужи од годину дана за стављање 

у промет, односно две године за коришћење биоцидног производа. 
За процену нових сазнања, као и додатних информација плаћа се накнада 

ТАКСА. 
На решење из ст. 2. и 3. овог члана може се изјавити жалба министру 

ВЛАДИ. 
Решење из става 7. овог члана је коначно и против њега може се покренути 

управни спор. 
 

Члан 28.  
Агенција МИНИСТАРСТВО доноси решење о престанку важења решења о 

упису биоцидног производа у Привремену листу у случају када: 
1) носилац решења о упису биоцидног производа у Привремену листу не 

поднесе захтев за издавање одобрења пре истека рока одређеног у Привременој 
листи за тај биоцидни производ; 

2) се одбије упис активне супстанце која се налази у том биоцидном 
производу у Листу I - Листа активних супстанци или Листу Iа - Листа активних 
супстанци садржаних у биоцидном производу мањег ризика, за ту врсту биоцидног 
производа;  

3) донесе закључак којим се одбацује захтев за издавање одобрења 
носиоцу решења о упису тог биоцидног производа у Привремену листу; 

4) се носилац решења о упису биоцидног производа у Привремену листу не 
придржава услова за стављање у промет биоцидног производа; 

5) носилац решења о упису биоцидног производа у Привремену листу више 
нема седиште у Републици Србији; 

6) носилац решења о упису биоцидног производа у Привремену листу не 
обележи биоцидни производ, односно у безбедносном листу не наведе начине и 
услове његовог коришћења; 

7) је решење о упису биоцидног производа у Привремену листу донето на 
основу нетачних података; 

8) ТО ЗАХТЕВА НОСИЛАЦ РЕШЕЊА. 
У решењу из става 1. овог члана одређује се и рок и начин поступања са 

биоцидним производом ПОВЛАЧЕЊА СА ТРЖИШТА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА 
који се налази у промету. 

Рок из става 2. овог члана не може бити дужи од годину дана за стављање 
у промет, односно две године за коришћење биоцидног производа. 
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На решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министру 
ВЛАДИ. 

Решење из става 4. овог члана је коначно и против њега може се покренути 
управни спор. 

 
Члан 29.  

Агенција МИНИСТАРСТВО доноси ново решење о упису биоцидног 
производа у Привремену листу или издаје ново одобрење у случају када су 
промењени услови коришћења активне супстанце уписане у Листу I - Листа 
активних супстанци или Листу Iа - Листа активних супстанци садржаних у 
биоцидном производу мањег ризика.  

У акту из става 1. овог члана Агенција МИНИСТАРСТВО може да наложи 
повлачење са тржишта биоцидног производа и да одреди рок и начин његовог 
повлачења. 

Ново одобрење издаје се са роком важења из претходног одобрења. 
На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба министру 

ВЛАДИ. 
Решење из става 4. овог члана је коначно и против њега може се покренути 

управни спор. 
 

Члан 30.  
У случају непредвиђене појаве непожељних организама који не могу бити 

сузбијени другим средствима или биоцидним производом за који је донето решење 
о упису биоцидног производа у Привремену листу или издато одобрење, може се 
издати привремена дозвола за стављање у промет биоцидног производа (у даљем 
тексту: привремена дозвола). 

Привремена дозвола може да се изда и за нове начине и услове 
коришћења биоцидног производа за који је донето решење о упису биоцидног 
производа у Привремену листу или издато одобрење. 

За издавање привремене дозволе произвођач или увозник биоцидног 
производа подноси захтев Агенцији МИНИСТАРСТВУ (у даљем тексту: 
подносилац захтева за привремену дозволу). 

Поверљиве податке који су потребни за издавање привремене дозволе 
страни произвођач може да достави Агенцији МИНИСТАРСТВУ непосредно или 
преко заступника који је дужан да приложи овлашћење за заступање.  

На захтев Агенције МИНИСТАРСТВА подносилац захтева за привремену 
дозволу дужан је да достави узорке биоцидног производа и његових састојака.  

 
Члан 31.  

Уз захтев за издавање привремене дозволе доставља се доказ о 
непредвиђеној појави непожељних организама, образложење о томе да не постоји 
у промету биоцидни производ који може сузбити те непожељне организме, подаци 
о ефикасности биоцидног производа, потребним количинама, о лицима која ће 
користити биоцидни производ, као и предлог систематског праћења коришћења тог 
биоцидног производа. 

Агенција МИНИСТАРСТВО на основу процене података из става 1. овог 
члана издаје привремену дозволу у року од 30 дана од дана подношења потпуног 
захтева. 

У привременој дозволи одређују се услови за ограничено и контролисано 
коришћење биоцидног производа, и то: количине; дан почетка коришћења; 
подручје коришћења; начин коришћења; начин систематског праћења; назив лица 
које ће користити и рок коришћења. 

Рок важења привремене дозволе не може бити дужи од 120 дана. 
Рок важења привремене дозволе може да се продужи само у случају ако и 

по истеку рока од 120 дана непожељни организми нису сузбијени у довољној мери. 
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За процену података из става 1. овог члана плаћа се накнада ТАКСА. 
На решење из става 2. овог члана може се изјавити жалба министру 

ВЛАДИ. 
Решење из става 7. овог члана је коначно и против њега може се покренути 

управни спор. 
Носилац привремене дозволе дужан је да упути корисника на услове за 

ограничено и контролисано коришћење биоцидног производа. 
 

Члан 32.  
Агенција МИНИСТАРСТВО одузима привремену дозволу ако биоцидни 

производ није довољно ефикасан да уништи непожељне организме, као и ако 
његовим коришћењем настаје штета која је већа од штете коју проузрокују 
непожељни организми. 

Агенција МИНИСТАРСТВО издаје нову привремену дозволу са измењеним 
условима коришћења ако биоцидни производ није довољно ефикасан па је 
потребно променити услове његовог коришћења, односно ако се променом услова 
смањује могућност да деловање биоцидног производа изазове већу штету од 
штете коју проузрокују непожељни организми. 

Носилац привремене дозволе дужан је да по престанку коришћења 
биоцидног производа, односно најкасније по истеку важења привремене дозволе, 
Агенцији МИНИСТАРСТВУ достави извештај о искоришћеним и неискоришћеним 
количинама и резултатима систематског праћења коришћења тог биоцидног 
производа. 

На решење из ст. 1. и 2. овог члана може се изјавити жалба министру 
ВЛАДИ. 

Решење из става 4. овог члана је коначно и против њега може се покренути 
управни спор. 

 
 
 

Члан 33.  
 Агенција МИНИСТАРСТВО, у случају оправдане сумње да активна 
супстанца, односно биоцидни производ представља неприхватљив ризик на 
здравље људи и животиња и животну средину, прописује забрану стављања у 
промет односно коришћења или ограничење стављања у промет односно 
коришћења активне супстанце односно биоцидног производа, у складу са 
прописима којима се уређују хемикалије. 

За давање стручних оцена о својствима и намени одређених биоцидних 
производа у вези са применом ограничења и забрана стављања у промет и 
коришћења одређеног биоцидног производа и слично, плаћа се накнада. 

 
Члан 34.  

Агенција МИНИСТАРСТВО на основу податка који се достављају за 
доношење решења о упису биоцидног производа у Привремену листу, за 
издавање одобрења или привремене дозволе, као и на основу податка из члана 
26. став 3. и члана 32. став 3. овог закона води Регистар биоцидних производа, 
који је саставни део Интегралног регистра хемикалија, утврђеног посебним 
законом којим се уређују хемикалије.  

Регистар биоцидних производа садржи нарочито следеће податке: назив и 
седиште носиоца решења о упису биоцидног производа у Привремену листу, 
носиоца одобрења или носиоца привремене дозволе као и број, датум доношења 
и рок важења тих аката; назив и својства активних супстанци и других супстанци 
садржаних у биоцидном производу; класификацију свих опасних активних 
супстанци и других опасних супстанци садржаних у биоцидном производу; 
трговачко име биоцидног производа; врсту биоцидног производа и дозвољене 
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начине коришћења; врсту формулације биоцидног производа (течно, гранулат, 
прах, чврсто); тарифни број; максималне дозвољене количине остатака биоцидног 
производа ако су прописане; услове за стављање у промет и коришћење 
биоцидног производа, као и безбедносни лист. 

Агенција МИНИСТАРСТВО једном годишње објављује у „Службеном 
гласнику Републике Србијеˮ следеће податке из Регистра биоцидних производа: 
назив и седиште носиоца решења о упису биоцидног производа у Привремену 
листу или носиоца одобрења; трговачко име биоцидног производа; број, датум 
доношења и рок важења тих аката. 

 
Члан 35.  

Биоцидни производ за који није донето решење о упису биоцидног 
производа у Привремену листу или издато одобрење може да се ставља у промет 
само ради коришћења за научно истраживање и развој, односно за процес-
орјентисано истраживање и развој. 

За стављање у промет биоцидног производа који се користи за процес-
орјентисано истраживање и развој Агенција МИНИСТАРСТВО издаје потврду. 

Уз захтев за издавање потврде из става 2. овог члана произвођач или 
увозник биоцидног производа доставља податке о активној супстанци, односно 
биоцидном производу и то: идентитет; податке о обележавању; планираним 
количинама коришћења; лицима која ће их користити; о утицају те активне 
супстанце или биоцидног производа на здравље људи и животиња и животну 
средину ако су познати, као и планираном датуму почетка и завршетка 
истраживања. 

Лице која врши научно истраживање и развој, однос-но процес-орјентисано 
истраживање и развој дужно је да сачини извештај о биоцидном производу за који 
је вршио истраживање, а који садржи податке о идентитету, податке о 
обележавању, количинама које користи, лицима која их користе, као и податке о 
утицају активне супстанце или биоцидног производа на здравље људи и животиња 
и животну средину ако су познати. 

Лица која врше научно истраживање и развој, односно процес-орјентисано 
истраживање и развој дужна су да доставе извештај из става 4. овог члана 
Агенцији МИНИСТАРСТВУ на њен захтев. 

 
Члан 36.  

Ако при коришћењу биоцидног производа из члана 35. став 1. овог закона 
за научно истраживање и развој, односно за процес-орјентисано истраживање и 
развој може да дође до испуштања тог биоцидног производа у животну средину, 
Агенција МИНИСТАРСТВО издаје дозволу за то истраживање. 

Уз захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана, лице које врши 
научно истраживање и развој, односно процес-орјентисано истраживање и развој 
доставља податке о активној супстанци, односно биоцидном производу и то: 
идентитету; податке о обележавању; планираним количинама коришћења; лицима 
која ће их користити; о утицају активне супстанце или биоцидног производа на 
здравље људи и животиња и животну средину; планираном датуму почетка и 
завршетка истраживања; намени истраживања; плану вршења истраживања; о 
стручној оспособљености лица која врше истраживања; праћењу тока 
истраживања; начину коришћења; о генерисаном отпаду, као и опис постројења и 
услова за вршење истраживања и друге податке о безбедном коришћењу активне 
супстанце, односно биоцидног производа. 

Ако на основу процене података из става 2. овог члана Агенција 
МИНИСТАРСТВО оцени да научно истраживање и развој, односно процес-
орјентисано истраживање и развој представља прихватљив ризик издаје дозволу 
за то истраживање. 
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Агенција МИНИСТАРСТВО може у дозволи да пропише посебне услове 
(нпр. количина, третирано подручје) под којима се врши истраживање. 

Носилац дозволе за научно истраживање и развој, односно за процес-
орјентисано истраживање и развој дужан је да се придржава услова из дозволе. 

За процену података из става 3. овог члана плаћа се накнада ТАКСА. 
На решење из става 3. овог члана може се изјавити жалба министру 

ВЛАДИ. 
Решење из става 7. овог члана је коначно и против њега може се покренути 

управни спор. 
 

Члан 37.  
Класификација биоцидног производа врши се у складу са прописима којима 

се уређују хемикалије, а паковање, обележавање и оглашавање биоцидног 
производа у складу са тим прописима и специфичним захтевима за биоцидни 
производ. 

Израда и достављање безбедносног листа за биоцидни производ 
класификован као опасан и за активну супстанцу која се користи искључиво у 
биоцидном производу, врши се сходно прописима којима се уређују хемикалије. 

Агенција МИНИСТАР прописује специфичне захтеве за паковање, 
обележавање и оглашавање биоцидног производа. 

 
Члан 38.  

Царински орган дозволиће увоз биоцидног производа за који је донето 
решење о упису биоцидног производа у Привремену листу, издато одобрење или 
привремена дозвола, односно потврда. 

Царински орган дужан је да Агенцији МИНИСТАРСТВУ достави до 31. 
марта текуће године извештај о реализованом увозу биоцидних производа у 
претходној години. 

 
IX. БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ БИОЦИДНИХ ПРОИЗВОДА И МАЛОПРОДАЈА  

 
Члан 39. 

Биоцидни производ мора да се користи тако да се при руковању са њим 
не проузрокује штетно дејство на здравље људи и животиња и животну 
средину, водећи рачуна о рационалној примени комбинације физичких, 
биолошких, хемијских и других одговарајућих мера против циљних организама, 
као и да се његово коришћење сведе на најмању могућу меру. 

Корисник биоцидног производа дужан је да поштује све заштитне мере 
за безбедност људи и животиња и животне средине у складу са упутством за 
употребу и информацијама из безбедносног листа.  

ДРЖАЊЕ ОПАСНОГ БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА У ПРОДАЈНОМ 
ПРОСТОРУ И НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА ТОГ ПРОСТОРА ВРШИ СЕ У СКЛАДУ 
СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ХЕМИКАЛИЈЕ. 

 
Члан 40.  

Одређени опасни биоцидни производи не могу да се стављају у промет за 
општу употребу. 

Агенција МИНИСТАР прописује биоцидне производе из става 1. овог члана. 
 

Члан 41.  
Професионални корисник дужан је да води евиденцију о количинама 

набављених биоцидних производа, количинама залиха, количинама 
употребљених биоцидних производа и намени за коју су употребљени. 

Професионални корисник дужан ја да податке из евиденције чува најмање 
10 година и да их достави Агенцији МИНИСТАРСТВУ на њен захтев. 



24 
 

Агенција МИНИСТАР прописује начин вођења евиденције из става 1. овог 
члана. 

Члан 43.  
Систематско праћење стављања у промет и коришћења биоцидног 

производа, максималне дозвољене количине остатака биоцидног производа, као и 
њихових метаболита врши се у складу са прописима којима се уређују хемикалије 
и другим посебним прописима. 

Максимално дозвољене количине остатака биоцидног производа у или на 
третираним објектима, просторијама, предметима, организмима или другим 
местима које су прописане у складу са овим законом и посебним прописима не 
смеју бити прекорачене. 

Агенција МИНИСТАР прописује максимално дозвољене количине остатака 
биоцидног производа и начин на који се утврђује да ли су прекорачене те количине 
остатака. 

Ради систематског праћења штетних дејстава биоцидног производа на 
здравље људи и животиња и животну средину, замене биоцидног производа мање 
опасним, контроле утврђених услова за стављање у промет и коришћење 
биоцидног производа плаћа се накнада. 

Носилац одобрења који ставља биоцидни производ у промет дужан је да 
најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину плати накнаду из става 
4. овог члана у одређеном проценту од укупног промета биоцидног производа који 
је остварио у претходној години. 

 
Члан 44.  

Ради пружања стручне помоћи у најсложенијим пословима, Агенција 
МИНИСТАР образује Комисију за биоцидне производе (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија обавља следеће стручне послове: 
1) даје мишљење у погледу доношења аката на основу којих се биоцидни 

производи стављају у промет; 
2) даје предлог за забране и ограничења стављања у промет и коришћења 

биоцидних производа; 
3) даје мишљење о захтеву за утврђивање оквирне формулације. 
У састав Комисије именују се стручњаци из области токсикологије, 

екотоксикологије, фармације, ветерине, хемије, медицине и других релевантних 
природних наука, као и представници других органа надлежних за поједина 
питања у вези са стављањем у промет и коришћењем биоцидних производа. 

Рад Комисије финансира се из средстава Агенције ПРЕДВИЂЕНИХ 
БУЏЕТОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

Чланови Комисије не могу бити лица која производе, односно стављају у 
промет биоцидне производе, лица која учествују у изради и процени техничког 
досијеа биоцидног производа, као и брачни другови, крвни сродници до четвртог 
степена сродства и сродници по тазбини до другог степена сродства тих лица. 

Члан Комисије мора потписати изјаву о непостојању сукоба интереса. 
 

XI. СТРУЧНА ПОМОЋ АГЕНЦИЈИ МИНИСТАРСТВУ  
 

Члан 45.  
За процену основних информација за доношење решења о упису 

биоцидног производа у Привремену листу, техничког досијеа за издавање 
одобрења, процену података за издавање привремене дозволе и процену 
података за издавање дозволе за научно истраживање и развој, односно процес-
орјентисано истраживање и развој, Агенција МИНИСТАРСТВО може да ангажује 
правно или физичко лице које испуњава услове стручне спреме и специфичних 
знања потребних за обављање тих послова. 

 



25 
 

Члан 46.  
Подносилац захтева за упис у Привремену листу, подносилац захтева за 

одобрење или привремену дозволу може означити поједине податке поверљивим, 
уз писмено образложење да би откривање тих података могло утицати на његово 
пословање. 

Агенција МИНИСТАРСТВО ће сматрати пословном тајном и неће учинити 
доступне јавности податке о пуном саставу биоцидног производа. 

Свако може поднети захтев да му се учине доступни подаци којима 
располаже Агенција МИНИСТАРСТВО. 

Агенција МИНИСТАРСТВО неће тражиоцу из става 3. овог члана омогућити 
приступ подацима који су означени као поверљиви ако процени да је приступ тим 
подацима потребно ограничити у складу са овим законом и законом којим се 
уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја и о томе доноси 
решење. 

На решење из става 4. овог члана може се изјавити жалба министру 
ВЛАДИ. 

Решење из става 5. овог члана је коначно и против њега може се покренути 
управни спор. 

 
Члан 47.  

Као пословна тајна не могу се означити подаци који су значајни за 
безбедност и здравље људи и животиња, безбедност имовине и заштиту животне 
средине: 

1) назив и адреса носиоца решења о упису биоцидног производа у 
Привремену листу, носиоца одобрења или носиоца привремене дозволе; 

2) назив и адреса произвођача биоцидног производа; 
3) назив и адреса увозника и произвођача активне супстанце; 
4) назив и количина активне супстанце или других супстанци садржаних у 

биоцидном производу и назив биоцидног производа; 
5) назив опасних супстанци које доприносе да је биоцидни производ 

класификован као опасан; 
6) подаци о физичким и хемијским својствима активних супстанци и 

биоцидних производа; 
7) методи за превођење активне супстанце или биоцидног производа у 

мање опасне; 
8) извод резултата испитивања ефикасности активне супстанце и 

биоцидног производа, њиховог дејства на здравље људи и животиња и животну 
средину и ако постоје подаци о појави резистенције; 

9) препоручени методи и превентивне мере за смањење опасности код 
складиштења, транспорта и коришћења, као и у случају пожара или осталих 
опасности; 

10) безбедносни лист; 
11) методи за анализу количине и природе активне супстанце, других 

супстанци у биоцидном производу и остатака биоцидног производа који настају 
приликом дозвољеног начина коришћења, а који су значајни због њихових 
токсиколошких или екотоксиколошких својстава; 

12) начин одлагања биоцидног производа и његове амбалаже; 
13) процедуре које треба спровести и мере које треба предузети у случају 

изливања или цурења; 
14) начин на који треба пружити прву помоћ и здравствени савет у случају 

повреда. 
Ако лице из члана 46. став 1. овог закона накнадно објави неке од података 

које је означио као поверљиве, ти подаци престају да буду пословна тајна и дужан 
је да о томе обавести Агенцију МИНИСТАРСТВО. 
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Агенција МИНИСТАРСТВО поверљиве податке може да доставља и 
другим надлежним органима или овлашћеним лицима која су дужна да се 
придржавају прописа о поверљивости података. 

Запослени у Агенцији МИНИСТАРСТВУ, као и друга лица којима су у 
обављању послова доступни поверљиви подаци, дужни су да их чувају и по 
престанку обављања тих послова. 

 
XIV. НАКНАДЕ  

 
Члан 49.  

Висину накнаде из члана 5. став 3, члана 11. став 4, члана 20. став 1, члана 
23. став 9, члана 27. став 6, члана 31. став 6, члана 33. став 2, члана 36. став 6, 
члана 42. став 3. и члана 43. став 5. овог закона прописује Агенција уз сагласност 
Владе.  

 
XIV. ТАКСЕ 

 
ЧЛАН 49.  

ВИСИНУ  ТАКСЕ,  ОБВЕЗНИКЕ ПЛАЋАЊА, КАО И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 11. СТАВ 4, ЧЛАНА 20. СТАВ 1, ЧЛАНА 23. СТАВ  9, ЧЛАНА 27. 
СТАВ 6, ЧЛАНА 31. СТАВ 6. И ЧЛАНА 36. СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА УТВРЂУЈЕ 
ВЛАДА НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА. 

ПРИХОД ОД ТАКСИ ПРОПИСАНИХ ОВИМ ЗАКОНОМ ПРИПАДА 
БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

 
Члан 50. 

Надзор над применом овог закона и прописа донетих на основу њега врши 
министарство надлежно за заштиту животне средине.  

Инспекцијски надзор врши министарство надлежно за заштиту животне 
средине преко инспектора за заштиту животне средине, министарство надлежно 
за послове здравља преко санитарних инспектора, МИНИСТАРСТВО 
НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ВЕТЕРИНЕ, ПРЕКО ВЕТЕРИНАРСКИХ 
ИНСПЕКТОРА и министарство надлежно за послове трговине преко тржишних 
инспектора.  

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ВРШИ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД СТАВЉАЊЕМ БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА У 
ПРОМЕТ, УПИСОМ БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА У ПРИВРЕМЕНУ ЛИСТУ, 
КЛАСИФИКАЦИЈОМ, ПАКОВАЊЕМ, ОБЕЛЕЖАВАЊЕМ И ОГЛАШАВАЊЕМ 
БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА, ИЗРАДОМ И ДОСТАВЉАЊЕМ БЕЗБЕДНОСНОГ 
ЛИСТА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА, КАО И НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДРЕДАБА 
ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ НИСУ У НАДЛЕЖНОСТИ САНИТАРНОГ, 
ВЕТЕРИНАРСКОГ, ОДНОСНО ТРЖИШНОГ ИНСПЕКТОРА. 

САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД 
КОРИШЋЕЊЕМ БИОЦИДНИХ ПРОИЗВОДА КОД ПРОФЕСИОНАЛНИХ 
КОРИСНИКА КОЈИ КОРИСТЕ БИОЦИДНЕ ПРОИЗВОДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
РЕГИСТРОВАНЕ ДЕЛАТНОСТИ, КАО И У ОБЛАСТИМА, ОБЈЕКТИМА И 
ДЕЛАТНОСТИМА КОЈЕ СУ ПОД САНИТАРНИМ НАДЗОРОМ, ОСИМ НАД 
КОРИШЋЕЊЕМ БИОЦИДНИХ ПРОИЗВОДА У ОБЈЕКТИМА У КОЈИМА СЕ 
ОБАВЉА ВЕТЕРИНАРСКА ДЕЛАТНОСТ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ 
ПРОПИСИМА. 

ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД 
КОРИШЋЕЊЕМ БИОЦИДНИХ ПРОИЗВОДА КОД ПРОФЕСИОНАЛНИХ 
КОРИСНИКА КОЈИ КОРИСТЕ БИОЦИДНЕ ПРОИЗВОДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
РЕГИСТРОВАНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ, КАО И У ОБЛАСТИМА, 
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ОБЈЕКТИМА И ДЕЛАТНОСТИМА КОЈЕ СУ ПОД ВЕТЕРИНАРСКИМ 
НАДЗОРОМ. 

ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД 
ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ЗА ДРЖАЊЕ ОПАСНОГ БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА 
У ПРОДАЈНОМ ПРОСТОРУ И НАЧИНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ТОГ ПРОСТОРА. 

Инспекције из става 2. овог члана међусобно сарађују, односно међусобно 
се обавештавају о предузетим мерама, размењују информације, пружају 
непосредну помоћ и предузимају заједничке мере и активности значајне за 
спровођење надзора, а Агенцији достављају информације о резултатима и 
налазима извршених инспекција.  

 
Члан 50а  

Министарства из члана 50. став 2. овог закона споразумом образују 
заједничко тело ради обављања послова инспекцијског надзора, у складу са 
прописима којима се уређује државна управа.  

У раду заједничког тела учествује Агенција.  
Споразумом из става 1. овог члана уређују се и питања програмирања 

инспекцијског надзора.  
МИНИСТАРСТВА ИЗ ЧЛАНА 50. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА СПОРАЗУМОМ 

ОБРАЗУЈУ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ДРЖАВНА 
УПРАВА, ЗАЈЕДНИЧКО ТЕЛО РАДИ: ПЛАНИРАЊА, ПРАЋЕЊА, 
УСКЛАЂИВАЊА И ПРЕДУЗИМАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА, МЕЂУСОБНЕ САРАДЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ОБУКУ НАДЛЕЖНИХ ИНСПЕКЦИЈА, У СКЛАДУ 
СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

СПОРАЗУМОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УРЕЂУЈУ СЕ И ПИТАЊА 
ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМИРАЊА МЕРА И АКТИВНОСТИ У ВРШЕЊУ 
НАДЗОРА НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОВОГ ЗАКОНА. 

 
 

Члан 51.  
Инспектор може да врши узорковање биоцидног производа ради 

утврђивања да ли су испуњени услови за стављање у промет, односно за 
коришћење биоцидног производа. 

Приликом узимања узорака правно, односно физичко лице или предузетник 
дужан је да надлежном инспектору стави бесплатно на располагање потребне 
количине узорака ради испитивања.  

Трошкове узорковања и испитивања биоцидног производа сноси правно 
или физичко лице или предузетник од ког је узорак узет, ако се у коначном 
поступку утврди да не одговара прописаним условима за стављање у промет, 
односно за коришћење биоцидног производа. Ако узорак одговара прописаним 
условима за стављање у промет, односно за коришћење биоцидног производа 
трошкови узорковања и испитивања биоцидног производа падају на терет 
средстава предвиђених финансијским планом Агенције за хемикалије БУЏЕТОМ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.  

 
Члан 52.  

У вршењу инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да 
утврђује: 

1) да ли се биоцидни производ ставља у промет без одобрења или без 
решења о упису биоцидног производа у Привремену листу, односно да ли је 
класификован, пакован и обележен и да ли има безбедносни лист у складу са 
овим законом; 
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2) да ли је за биоцидни производ који се налази у промету пре ступања на 
снагу овог закона поднет захтев за доношење решења о упису биоцидног 
производа у Привремену листу у прописаном року; 

3) да ли је поступљено у складу са налогом Агенције МИНИСТАРСТВА о 
начину поступања са биоцидним производом који се налази у промету, односно са 
налогом о начину повлачења биоцидног производа са тржишта; 

4) да се биоцидни производ ставља у промет у складу са условима за 
стављање у промет и условима за коришћење из решења о упису биоцидног 
производа у Привремену листу или одобрења, односно да ли је тај биоцидни 
производ обележен и да ли су у безбедносном листу наведени начин и услови 
коришћења биоцидног производа; 

4А) ДА ЛИ СЕ БИОЦИДНИ ПРОИЗВОД КОРИСТИ У СКЛАДУ СА 
УСЛОВИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИЗ РЕШЕЊА О УПИСУ БИОЦИДНОГ 
ПРОИЗВОДА У ПРИВРЕМЕНУ ЛИСТУ ИЛИ ОДОБРЕЊА, ОДНОСНО 
УПУТСТВОМ ЗА УПОТРЕБУ; 

5) да ли је пре стављања у промет прибављена привремена дозвола за 
биоцидни производ којим се може сузбити појава непожељних организама; 

6) да ли је носилац привремене дозволе упутио кориснике на услове за 
ограничено и контролисано коришћење биоцидног производа; 

7) да ли се биоцидни производ за који је издата привремена дозвола 
користи под прописаним условима; 

8) да ли је достављен извештај о искоришћеним и неискоришћеним 
количинама и резултатима систематског праћења коришћења за биоцидни 
производ за који је издата привремена дозвола; 

9) да ли се поступа у складу са ограничењима и забранама стављања у 
промет и коришћења биоцидних производа; 

10) да ли је пре стављања у промет биоцидног производа за процес-
орјентисано истраживање и развој прибављена потврда од Агенције 
МИНИСТАРСТВА; 

11) да ли је пре стављања у промет биоцидног производа који се користи за 
научно истраживање и развој, односно за процес-оријентисано истраживање и 
развој прибављена дозвола за то истраживање; 

12) да ли се биоцидни производ користи у складу са овим законом, као и да 
ли се поштују све заштитне мере у складу са упутством за употребу и 
информацијама из безбедносног листа; 

12А) ДА ЛИ СУ ИСПУЊЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ 
ОПАСНОГ БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА У ПРОДАЈНОМ ПРОСТОРУ И НАЧИН 
ОБЕЛЕЖАВАЊА ТОГ ПРОСТОРА; 

13) да ли се одређени опасан биоцидни производ који не може да се 
ставља у промет за општу употребу ставља у промет супротно одредбама овог 
закона;  

14) брисана („Службени гласник РСˮ, број 92/11);  
15) да ли се води прописана евиденција, достављају, односно чувају 

прописани подаци о биоцидном производу, као и тачност тих података. 
 

Члан 53.  
У вршењу послова из члана 52. овог закона инспектор је овлашћен и дужан 

да: 
1) забрани да се биоцидни производ ставља у промет без одобрења или 

без решења о упису биоцидног производа у Привремену листу, односно ако није 
класификован, пакован и обележен у складу са овим законом; 

2) нареди да се биоцидни производ класификује, пакује и обележи у складу 
са овим законом; 

2а) нареди или организује да се повуче из промета биоцидни производ који 
није класификован, пакован и обележен у складу са овим законом и нареди или 
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организује да се упозоре потрошачи и даљи корисници на опасности које биоцидни 
производ представља;  

3) нареди да се за биоцидни производ који се налазио у промету пре дана 
ступања на снагу овог закона поднесе захтев за доношење решења о упису 
биоцидног производа у Привремену листу; 

4) нареди повлачење биоцидног производа са тржишта за који није поднет 
захтев за доношење решења о упису биоцидног производа у Привремену листу 
или захтев за издавање одобрења;  

5) нареди да се поступа у складу са налогом Агенције МИНИСТАРСТВА о 
начину поступања са биоцидним производом који се налази у промету, односно са 
налогом о начину повлачења биоцидног производа са тржишта; 

6) нареди да се биоцидни производ ставља у промет у складу са условима 
за стављање у промет и условима за коришћење из решења о упису биоцидног 
производа у Привремену листу или одобрења, односно да се тај биоцидни 
производ обележи и да се у безбедносном листу наведе начин и услови његовог 
коришћења; 

7) нареди повлачење из промета биоцидног производа којим се може 
сузбити појава непожељних организама до прибављања привремене дозволе; 

8) нареди да носилац привремене дозволе упути кориснике на услове за 
ограничено и контролисано коришћење биоцидног производа; 

9) нареди да се биоцидни производ за који је издата привремена дозвола 
користи под прописаним условима; 

10) нареди да се достави извештај о искоришћеним и неискоришћеним 
количинама и резултатима систематског праћења коришћења за биоцидни 
производ за који је издата привремена дозвола; 

11) нареди да се поступа у складу са ограничењима и забранама стављања 
у промет и коришћења биоцидних производа; 

12) забрани стављање у промет и коришћење биоцидног производа ако се 
не поступа у складу са ограничењима и забранама; 

12а) нареди, координира или, по потреби, организује са произвођачима, 
увозницима, дистрибутерима и другим органима опозивање биоцидног производа 
ако се не поступа у складу са ограничењима и забранама, укључујући и принудно 
спровођење мере опозивања биоцидног производа, као и његово уништавање на 
одговарајући начин од стране и на терет произвођача, увозника, односно 
дистрибутера;  

13) привремено забрани стављање у промет биоцидног производа за 
процес-орјентисано истраживање и развој до прибављања потврде; 

14) привремено забрани стављање у промет биоцидног производа за 
научно истраживање и развој, односно за процес-оријентисано истраживање и 
развој до прибављања дозволе за то истраживање; 

15) нареди да се биоцидни производ користи у складу са овим законом и да 
се поштују све заштитне мере у складу са упутством за употребу и информацијама 
из безбедносног листа; 

15А) НАРЕДИ ДА СЕ ПОСТУПИ У СКЛАДУ СА ПРОПИСАНИМ 
УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ ОПАСНОГ БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА У 
ПРОДАЈНОМ ПРОСТОРУ И НАЧИНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ТОГ ПРОСТОРА; 

16) нареди да се одређени опасан биоцидни производ који не може да се 
ставља у промет за општу употребу ставља у промет у складу са одредбама овог 
закона;  

17) нареди повлачење са тржишта одређеног опасног биоцидног производа 
који не може да се ставља у промет за општу употребу ако је стављен у промет 
супротно одредбама овог закона;  

18) брисана („Службени гласник РСˮ, број 92/11);  
19) брисана („Службени гласник РСˮ, број 92/11);  
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20) нареди да се води прописана евиденција, достављају, односно чувају 
прописани подаци о биоцидном производу.; 

21) НАРЕДИ ИЗВРШЕЊЕ ДРУГИХ ПРОПИСАНИХ ОБАВЕЗА У 
ОДРЕЂЕНОМ РОКУ. 

Члан 55.  
Против решења инспектора за заштиту животне средине допуштена је 

жалба министру. 
Против решења тржишног инспектора допуштена је жалба министру 

надлежном за послове трговине. 
Против решења санитарног инспектора допуштена је жалба министру 

надлежном за послове здравља.  
ПРОТИВ РЕШЕЊА ВЕТЕРИНАРСКОГ ИНСПЕКТОРА ДОПУШТЕНА ЈЕ 

ЖАЛБА МИНИСТРУ НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ ВЕТЕРИНЕ. 
ЖАЛБА ИЗ СТ. 1-4. ОВОГ ЧЛАНА ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА 

ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА. 
 Жалба на решење инспектора не одлаже његово извршење.  
Решење из ст. 1,2. и 3. ПО ЖАЛБИ ИЗ СТ. 1- 4. овог члана је коначно и 

против њега може се покренути управни спор.  
Члан 59.  

Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за 
привредни преступ правно лице ако: 

1) пре стављања у промет биоцидног производа не прибави одобрење, 
односно решење о упису тог биоцидног производа у Привремену листу, односно 
ако тај биоцидни производ не класификује, обележи и пакује односно нема 
безбедносни лист у складу са овим законом (члан 6, члан 7. став 1. и члан 9. став 
4);  

2) се не придржава услова за стављање у промет биоцидног производа из 
решења о упису биоцидног производа у Привремену листу, односно из одобрења 
или ако не обележи биоцидни производ или ако у безбедносном листу за тај 
биоцидни производ не наведе начине и услове коришћења биоцидног производа 
(члан 26. став 1);  

3) не прати све околности у вези са коришћењем биоцидног производа који 
могу штетно деловати на здравље људи и животиња и животну средину, као и 
дејства и околности у вези са ефикасношћу биоцидног производа (члан 26. став 6);  

4) одмах по сазнању не обавести Агенцију МИНИСТАРСТВО о подацима из 
члана 26. став 7. овог закона;  

5) не поступи са биоцидним производом у року и на начин одређен у 
решењу о престанку важења одобрења или у новом одобрењу (члан 27. став 4);  

6) не поступи са биоцидним производом у року и на начин одређен у 
решењу о престанку важења решења о упису биоцидног производа у Привремену 
листу (члан 28. став 2);  

7) не повуче у одређеном року или на одређени начин са тржишта 
биоцидни производ у складу са налогом Агенције МИНИСТАРСТВА (члан 29. став 
2);  

8) ако стави у промет биоцидни производ којим се може сузбити појава 
непожељних организама пре прибављања привремене дозволе (члан 30. став 1);  

9) ако не упути корисника на услове за ограничено и контролисано 
коришћење биоцидног производа (члан 31. став 9);  

10) ако по престанку коришћења биоцидног производа за који је издата 
привремена дозвола, односно најкасније по истеку важења привремене дозволе, 
Агенцији МИНИСТАРСТВУ не достави извештај о искоришћеним и 
неискоришћеним количинама и резултатима систематског праћења коришћења тог 
биоцидног производа (члан 32. став 3);  

11) ако ставља у промет биоцидни производ за процес-орјентисано 
истраживање и развој без потврде (члан 35. став 2);  
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12) ако ставља у промет биоцидни производ за научно истраживање и 
развој, односно за процес-орјентисано истраживање и развој без дозволе за то 
истраживање (члан 36. став 1);  

13) ако се не придржава услова из дозволе (члан 36. став 5);  
14) ако се биоцидни производ не користи на прописан начин, односно ако 

се не поштују заштитне мере за безбедност људи и животиња и животне средине у 
складу са упутством за употребу и информацијама из безбедносног листа, 
БИОЦИДНИ ПРОИЗВОД НЕ ДРЖИ У ПРОДАЈНОМ ПРОСТОРУ И ТАЈ ПРОСТОР 
НЕ ОБЕЛЕЖАВА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ 
ХЕМИКАЛИЈЕ (члан 39);  

15) ако се одређени опасан биоцидни производ ставља у промет за општу 
употребу (члан 40. став 1); 

16) брисана („Службени гласник РСˮ, број 92/11).  
За привредни преступ из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна 

у сразмери са висином учињене штете, неизвршене обавезе или вредности робе 
или друге ствари која је предмет привредног преступа, а највише до 
двадесетоструког износа учињене штете, неизвршене обавезе или вредности робе 
или друге ствари која је предмет привредног преступа. 

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара. 

За привредни преступ из става 1. овог члана правном лицу може се уз 
изречену казну изрећи заштитна мера забране обављања одређене привредне 
делатности до 10 година. 

За привредни преступ из става 1. овог члана одговорном лицу у правном 
лицу се уз изречену казну може изрећи заштитна мера забране обављања 
одређених послова до 10 година. 

Члан 60.  
Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако: 
1) не води евиденцију о количинама биоцидног производа стављеног у 

промет, укупном промету биоцидног производа који је остварио у претходној 
години, количинама залиха, количинама биоцидног производа повученог са 
тржишта, као и о лицима којима је продат или уступљен или та евиденција не 
садржи прописане податке (члан 26. став 2);  

2) податке из евиденције не достави најкасније до 31. марта текуће године 
за претходну годину, односно не чува их најмање 10 година (члан 26. став 3);  

3) не сачини извештај о активној супстанци, односно биоцидном производу, 
односно тај извештај не садржи прописане податке или га не достави Агенцији 
МИНИСТАРСТВУ на њен захтев (члан 35. ст. 4. и 5);  

4) не води евиденцију о количинама набављених биоцидних производа, 
количинама залиха, количинама употребљених биоцидних производа и намени за 
коју су употребљени или та евиденција не садржи прописане податке или не чува 
те податке најмање 10 година или их не достави Агенција МИНИСТАРСТВУ на 
њен захтев  члан 41. ст. 1. и 2);  

5) податке о биоцидном производу који су означени одређеним степеном 
поверљивости учини доступним јавности (члан 46. ст. 1. и 2);  

6) податке о биоцидним производима не учини доступним јавности (члан 
47. став 1).;  

7) НЕ ПОСТУПИ ПО РЕШЕЊУ ИНСПЕКТОРА, ОДНОСНО НЕ ОМОГУЋИ 
ИНСПЕКТОРУ ВРШЕЊЕ НАДЗОРА (ЧЛ. 53. И 56.). 

За прекршаје из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у 
сразмери са висином причињене штете или неизвршене обавезе, вредности робе 
или друге ствари која је предмет прекршаја, а највише до двадесетоструког износа 
тих вредности. 
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За прекршај из става 1. овог члана правном лицу може се уз изречену казну 
изрећи и заштитна мера забране вршења одређене делатности до три године. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана одговорном лицу у правном лицу може 
се уз изречену казну изрећи и заштитна мера забране вршења одређених послова 
у трајању до једне године. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном 
казном од 50.000 до 500.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном 
казном од 10.000 до 50.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана предузетнику може се уз изречену казну 
изрећи и заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању до три 
године. 

Члан 61.  
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај 

одговорно лице у Агенцији МИНИСТАРСТВУ ако: 
1) податке о биоцидном производу који су означени одређеним степеном 

поверљивости учини доступним јавности (члан 46. ст. 1. и 2);  
2) податке о биоцидном производу не учини доступне јавности (члан 47. 

став 1).  
За прекршај из става 1. овог члана одговорном лицу у Агенцији 

МИНИСТАРСТВУ може се уз изречену казну изрећи заштитна мера забране 
вршења одређених послова у трајању од једне године. 

 
Члан 64.  

Произвођач или увозник који је стављао у промет биоцидни производ за 
комерцијалне сврхе до дана ступања на снагу овог закона дужан је да поднесе 
захтев за доношење решења о упису биоцидног производа у Привремену листу 
или захтев за издавање одобрења у року од 180 дана од дана ступања на снагу 
прописа из члана 10. став 2. и члана 13. став 9. овог закона.  

Агенција МИНИСТАРСТВО о захтеву за упис биоцидног производа у 
Привремену листу из става 1. овог члана одлучује у року од 180 дана од дана 
подношења захтева. 

Агенција МИНИСТАРСТВО о захтеву из става 3. овог члана одлучује у року 
од 180 дана од дана подношења захтева.  

 
ПРЕЛАЗНА ОДРЕДБА 

ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИС КОЈИ СЕ ДОНОСИ НА ОСНОВУ ОВОГ 
ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА СТУПАЊА НА 
СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 

1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  
Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

 
2. Назив прописа 

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима 
(Draft Law on Changes and Amendments to Law on Biocidal Products) 

 
3. Усклађеност прописа са 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), односно са одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 
 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну садржину прописа 
 Члан  21. став 4. Споразума. 
 Члан  22. став 2. Споразума. 
 Члан 36. став 2. Споразума.   

Члан  37. став 1. Споразума. 
Члан 111. Споразума. 
 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума 

Ступили на снагу даном ступања Прелазног споразума на снагу, односно 
1. фебруара 2010. године  

чл.  21. став 4, 22. став 2, 36. став 2, 37. став 1. Споразума 
Општи рок из члана 72.Споразума 
Члан 111. Споразума 

 - Потпуно усклађен  
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума 
 Одредбе Предлога закона о изменама и допунaма Закона о биоцидним 
производима су потпуно усклађене са одредбама Споразума.  
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 
 - 
 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније 
  

Измене и допуне Закона о биоцидним производима предвиђене су 
Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније. 

 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 
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а) Навођење примарних извора права ЕУ и оцене усклађености са њима  
 Уговор о функционисању ЕУ, Наслов II Слобода кретања робе, 
Поглавље 3. Забрана количинских ограничења између држава чланица, члан 
34. и члан 35, Наслов VI Заједнички прописи о конкуренцији, Глава 3, 
Усклађивање правних прописа, члан 95, Наслов IX Заједничка трговинска 
политика, члан 133- Потпуно усклађено.  

- Потпуно усклађено  
 
Уговор о функционисању ЕУ, Наслов XX Животна средина,  члан 191. 

став 2. (начело загађивач плаћа)  
 - Делимично усклађено  
 

Уговор о функционисању ЕУ, Наслов XX Животна средина,  члан 192. 
став 4. (обавеза финансирања мера усвојених на нивоу ЕУ)  

- Делимично усклађено 
 
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и оцене усклађености са њима 
 

1) CELEX 31998L0008 
Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council of 16 

February 1998 concerning the placing of biocidal products on the market OJ L 123, 
24.4.1998. 

Директива 98/8/ЕК о стављању биоцидних производа на тржиште 
(Службени гласник Л 123 од 24.4.1998. године) 

- Делимично усклађено 
 
2) CELEX 32000R1896 
Commission Regulation (EC) No 1896/2000 on the first phase of the 

programme reffered to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European 
Parliаment and of the Council on biocidal product (Text with EEA relevance) OJ L 
228, 8.9.2000. 

Уредба1896/2000 о првој фази програма у складу са чланом 16 (2) 
Директиве 98/8/ЕК о биоцидним производима (Службени гласник Л 228 од 
8.9.2000. године) 

- Потпуно усклађено 
 
3) CELEX 32002Р1687 
Commission regulation (EC) No 1687/2002 of 25 September 2002 on an 

additional period for notification of certain active substances already on the market of 
biocidal use as established in Article 4 (1) of Regulation (EC) No 1896/2000 (OJ L 
258, 26.9.2002.) 

Уредба 1687/2002 о додатном периоду за нотификацију одређених 
активних супстанци које се налазе на тржишту за биоцидну употребу на основу 
члана 4 (1) Уредбe1896/2000 (Службени гласник Л 258 од 26.9.2002. године) 

- Потпуно усклађено 
 
 

4) CELEX 32003R2032 
Commission Regulation (EC) 2032/2003 on the second phase of the 10-year 

work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European 
Parliament and of the Council on biocidal product (Text with EEA relevance) OJ L 
307, 24.11.2003. 

Уредба 2032/2003 о другој фази 10-годишњег програма у складу са 
чланом 16 (2) Директиве 98/8/ЕК о биоцидним производима (Службени гласник 
Л 307 од 24.11.2003. године) 
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- Потпуно усклађено 
 
5) CELEX 32005R1048 
Commission Regulation (EC) No 1048/2005 amending Regulation (EC) No 

2032/2003, OJ L 178, 9.7.2005. 
Уредба 1048/2005 о амандманима на Уредба 2032/2003, (Службени 

гласник Л 178 од 9.7.2005. године) 
- Потпуно усклађено 
 

в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађеност са њима 
 Не постоје. 
 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
 Законом о биоцидним производима преузимају се решења из Директиве 
98/8/ЕК о стављању биоцидних производа на тржиште и уводе се одобрења за 
стављање биоцидних производа у промет. Такође, уређено је да се позитивна 
листа активних супстанци преузима из тог прописа имајући у виду да се овај 
поступак спроводи на нивоу ЕУ, односно спроводи га тело Европске комисије 
задужено за ову област. Поступак укључивања активне супстанце на листе је 
доста скуп и дуготрајан тако да понављање, односно паралелно спровођење 
овог поступка у Републици Србији није рационално. Уколико би Законом о 
биоцидним производима ипак било регулисано укључивање активних супстанци 
на националном нивоу, тј. од стране државних органа републике Србије, тај 
поступак не би био признат од стране чланица ЕУ, односно Европске комисије.  
  Законом о биоцидним производима преузето је решење да се процена 
биоцидних производа, односно издавање одобрења за стављање биоцидних 
производа у промет спроводи пред надлежним органима сваке државе, а на 
основу националних закона који су усклађени са директивама.  

Чланом  191. став 2. Уговора о функционисању ЕУ, Наслов XX Животна 
средина, предвиђена је примена начела „загађивач плаћаˮ, а чланом 192. став 
4. Наслов XX Животна средина, Уговора о функционисању ЕУ, обавеза 
финансирања мера усвојених на нивоу ЕУ. Накнаде које су се до сада плаћале 
према Закону о биоцидним производима, представљају по својој суштини  цену 
за трошкове услуге рада органа, тј. цену јавне услуге, односно да по својој 
суштини представљају таксе.  

Законом о буџетском систему (члан 17.) прописано је  да се таксе могу 
уводити само законом којим се може прописати њихова висина или се тим 
законом може дати право одређеном субјекту да утврди њихову висину. Такса 
се наплаћује за непосредно пружену јавну услугу, односно спроведен поступак 
или радњу, коју је пружио, односно спровео надлежан субјекат. Висина таксе 
мора бити примерена трошковима пружања јавне услуге, односно спровођења 
поступка или радње и мора бити утврђена у апсолутном износу, односно не 
може бити утврђена као проценат од променљиве основице.  
 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
 Законом о биоцидним производима („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10 и 92/11) обезбеђена је усклађеност са одговарајућим прописима Европске 
уније. 

Разматрање и усвајање Предлог закона о изменема и допунама Закона 
о биоцидним производима је предвиђено Националним програмом за усвајање 
правних тековина ЕУ (рок: јуни 2015- јуни 2016. године). 
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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 
  Предлог закона о изменама и допунама Закона о биоцидним 
производима не  утиче на степен усклађености Закона о биоцидним 
производима („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 92/11) са 
одговарајућим прописима Европске уније, нити се њиме транспонује било који 
део права Европске уније, имајући у виду да се истим не врше суштинске 
измене, већ се измене односе на орган надлежан у области управљања 
биоцидним производима, односно на обезбеђивање организационо-
институционалног континуитета у функционисању система у овој области, што 
је у потпуности у надлежности држава чланица. Такође, Предлогом закона 
ближе се разграничава надлежност инспекције за заштиту животне средине, 
санитарне, ветеринарске и тржишне инспекције у области вршења 
инспекцијског надзора, као и плаћања такси за подношење захтева и њихово 
решавање у управном поступку који се води пред министартсвом надлежним за 
заштиту животне средине.  
 Усклађеност са прописима ЕУ обезбеђена је самим Законом о 
биоцидним производима („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 92/11). 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 
језик? 
 

- CELEX 32000R1896  
Commission Regulation (EC) No 1896/2000 on the first phase of the 

programme reffered to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European 
Parliаment and of the Council on biocidal product (Text with EEA relevance) OJ L 
228, 8.9.2000. 

Уредба 1896/2000 о првој фази програма у складу са чланом 16 (2) 
Директиве 98/8/ЕК о биоцидним производима (Службени гласник Л 228 од 
8.9.2000. године) 

- Преведена је на српски језик. 
 
 Остали наведени извори права ЕУ нису преведени на српски језик. 
 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 
 - 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 
 Консултант није учествовао у изради Предлога закона о изменама и 
допунама Закона о биоцидним производима. Текст је припремљен у 
непосредној сарадњи са надлежним државним органима, укључујући и 
надлежне инспекције у области управљања биоцидним производима. 

У поступку израде Закона о биоцидним производима сарађивано је са 
представницима Шведске агенције за хемикалије и од њих је добијено 
мишљење да је текст закона усаглашен са наведеним прописима ЕУ као и да је 
текст закона адекватан и да балансира између захтева тржишта за биоцидним 
производима и заштитом здравља људи и животне средине при употреби ових 
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производа. Осим представника ове агенције консултовани су и бројни 
стручњаци земаља чланица ЕУ на семинарима који су организовани уз помоћ 
Бироа за техничку помоћ и размену информација ЕУ (Tehnical Assistance and 
Information Exchange Instrument-TAIEX) и на семинарима организованих у 
оквиру других пројеката. 
 

 
 

 
 


