
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА
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 се замењује 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 члану 43. ст. 4. и 5. бришу се.

Члан 9.
У члану 44. став 4. реч: „Агенцијеˮ замењује се речима: „предвиђених буџетом 

Републике Србијеˮ.

Члан 10.
У називу Поглавља XI. реч: „АГЕНЦИЈИˮ замењује се речју: 

„МИНИСТАРСТВУˮ.
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Члан 11.
Назив Поглавља XIV. НАКНАДЕ, Поглавље XIV. и члан 49. мењају се и гласе: 

„XIV. ТАКСЕ

Члан 49. 
Ближе критеријуме за обрачун такси, обвезнике плаћања, висину такси, као и начин 

обрачунавања и плаћања такси 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.ˮ

Члан 12.
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 

биоцидним производима разврстаним у групу конзерванаса које произвођачи и 
увозници стављају у промет.

Санитарни инспектор врши инспекцијски надзор над биоцидним производима 
разврстаним у групе дезинфицијенаса и биоцидних производа за општу употребу и/или 
биоцидним производима за сузбијање штеточина, које произвођачи, дистрибутери и 
увозници стављају у промет, односно које професионални корисници користе за 
обављање регистроване делатности.

Ветеринарски инспектор врши инспекцијски надзор над биоцидним 
производима разврстаним у групе дезинфицијенаса и биоцидним производима за 
општу употребу и/или биоцидним производима за сузбијање штеточина које 
произвођачи и увозници стављају у промет, односно које професионални корисници 
користе за обављање регистроване, односно одобрене послове из ветеринарске 
делатности. 

Тржишни инспектор врши инспекцијски надзор над осталим врстама биоцидних 
производа који нису у надлежности инспектора за заштиту животне средине,
санитарног инспектора и ветеринарског инспектора.”

У досадашњем ставу 3. који постаје став 6. после речи: „спровођење надзораˮ 
запета и речи: „а Агенцији достављају информације о резултатима и налазима 
извршних инспекцијаˮ бришу се.

Члан 13.
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 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.”
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Члан 14.
У члану 51. став 3. речи: „финансијским планом Агенције за хемикалијеˮ 

замењују се речима: „буџетом Републике Србијеˮ.

Члан 15.
У члану 53. тачка 20) тачка на крају се замењује тачком и запетом.
После тачке 20) додаје се тачка 21), која гласи:
„21) нареди извршење других прописаних обавеза у одређеном року.ˮ

Члан 16.
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. после речи: „Решењеˮ додају се речи: „по жалби из ст. 1-4.ˮ

Члан 17.
У члану 60. став 1. тачка 6) тачка на крају се замењује тачком и запетом.
После тачке 6) додаје се тачка 7), која гласи:
„7) не омогући инспектору обављање надзора,  односно не поступи по решењу 

инспектора (чл. 53. и 56).ˮ 
Члан 18. 

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 19.
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 20.

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: „такса.ˮ
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Члан 21.
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 22.
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 23.
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 у потреби за:

– Усклађивањем Закона о хемикалијама 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 и 110/13);

– Обезбеђивањем функционисања буџетског система.
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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 хемикалијама. Чланом 17. Закона о 
буџетском систему 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. 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 од стране Министарства 
енергетике, развоја 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, 9, 10, 18, 19. и 21. Предлога закона извршено је терминолошко 

усаглашавање. 
У чл. 7. и 8. Предлога закона брисане су накнаде које су биле приход Агенције

за хемикалије. 
У чл. 5. и 20.  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. 11. Предлога закона уместо накнада прописане су таксе.
У чл. 12, 13. и 14. Предлога закона прецизиран је надзор над применом Закона о 

биоцидним производима. 
У члану 15. Предлога закона прецизирано је овлашћење инспектора у вршењу 

инспекцијског надзора.
У члану 16. 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 
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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.

Чланом 17. Предлога закона извршена је допуна прекршајних одредаба које се 
односе на правно лице. 

Чланом 22. 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 23. 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, средства за рад, као и 
преласком запослених на тим пословима у Министарство енергетике, развоја и заштите 
животне средине.

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се 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-институциони 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.
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА

Предлогом закона о изменама и допуни 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 Предлог 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 Министарство 
енергетике, развоја 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 је неусклађен 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, ветеринрске и тржишне инспекције. Ради вршња надзора над 
применом одредаба неопходно је постојање заједничког тела ради усклађивања и предузимања мера и 
активности које ће се предузимати за спровођење закона. Такође анведене инспекције у циљу адекватне 
и ефикасне контроле над применом прописаних одредби морају проћи заједничку обуку.

Циљ који се постиже његовим доношењем

Овим законом треба да се изврши 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 енергетике, развоја 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 овим 
изменама 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 Предлога 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;

Разгарничењем надлежности четири инспекције обезбеђује се јасна подела 
надлежности, односно овлашћења инспектора у вршењу инспекцијског надзора. 
Инспектор за заштиту животне средине врши инспекцијски надзор над биоцидним 
производима разврстаним у групу конзерванаса које произвођачи и увозници стављају 
у промет. Санитарни инспектор врши инспекцијски надзор над биоцидним 
производима разврстаним у групе дезинфицијенаса и биоцидних производа за општу 
употребу и/или биоцидним производима за сузбијање штеточина, које произвођачи, 
дистрибутери и увозници стављају у промет, односно које професионални корисници 
користе за обављање регистроване делатности. Ветеринарски инспектор врши 
инспекцијски надзор над биоцидним производима разврстаним у групе 
дезинфицијенаса и биоцидним производима за општу употребу и/или биоцидним 
производима за сузбијање штеточина које произвођачи и увозници стављају у промет, 
односно које професионални корисници користе за обављање регистроване, односно 
одобрене послове из ветеринарске делатности. Тржишни инспектор врши инспекцијски 
надзор над осталим врстама биоцидних производа који нису у надлежности инспектора 
за заштиту животне средине, санитарног инспектора и ветеринарског инспектора.

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 биоцидним производима које ће бити прописане, тако и 
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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?

Јавна расправа о овом закону није спроведена, имајући у виду да се овим 
законом врши само усклађивање са релевантним системским законима –Законом о 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 
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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.  

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 

енергетике, развоја 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 допуни 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) доношњем 
прописа Владе којим се уређује висина, обвезници и начин плаћања таксе.  


