
 

З А К О Н 

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 извршених 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. 

 


