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ПРЕДГОВОР

Актуелност проблематике развоја пољопривреде, као једног од страте-
шких праваца привредног развоја Србије, чији је саставни део и биљна про-
изводња, па тиме и употреба пестицида, уз недвосмислена опредељења за 
очување и унапређење природне средине и очување биодиверзитета, пред-
стављали су основни мотив да Академијски одбор за село и Академијски 
одбор „Човек и животна средина“ Српске академије наука и уметности орга-
низују 13–14. новембра 2018. године у Свечаној сали САНУ научно-стручни 
скуп под називом: „Коришћење пестицида у биљној производњи и заштита 
животне средине“.

Јавно мњење, здравствене организације и организације за заштиту 
животне средине, и у свету и код нас, већ дуго времена забрињава интен-
зивна примена пестицида због њиховог утицаја на здравље људи (акутна 
и хронична токсичност, генотоксичност, мутагеност, оштећења нервног и 
имуног система), утицаја на животну средину (контаминација воде, земљи-
шта и хране токсичним резидуима) и ефеката на биодиверзитет. Та забри-
нутост расте са објективним спознавањем комплексности и мултидимензи-
оналности проблематике везане за примену пестицида и заштите средине у 
најширем значењу те речи, као и здравља људи. Развијају се нове стратегије 
заштите биља, као што су истраживања у области биолошке контроле у ужем 
смислу, откривање и синтеза нових селективних и еколошки прихватљивих 
пестицида и генетичко инжињерство, а у домену заштите животне средине 
поставља се концептуални оквир, развоја методологија и моделовање у еко-
лошлкој процени ризика од пестицида.

Циљ овог скупа био је да обезбеди плодотворну размену компетент-
них мишљења о свим релеватним проблемима у оквиру тематике скупа, где 
је пружена прилика једном делу стручњака из одговарајућих дисциплина 
да изнесу своје респектабилно знање и искуства и предложе могуће правце 
развоја и решења актуелних проблема из ове области. 

Током дводневног рада скупа саопштено је 16 научно-стручних радо-
ва. Комплексно су обрађени пестициди и њихово коришћење у позитивном 
смислу, као и дилеме и негативности које проузрокују за човека, биљке и 
животну средину, односно екосистем.
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Скуп је почео детаљним историјским прегледом и значајем приме-
не пестицида у биљној производњи; потом је детерминисана примена пе-
стицида у ратарству, повртарству, воћарству и шумарству, а проблематика 
заштите ускладиштених производа је темељно обрађена, са акцентом на 
интегралној заштити биља, као предуслову одрживе производње. Значајан 
простор посвећен је уређајима за примену пестицида. Прецизно и мето-
дично је обрађена тема утицаја пестицида на животну средину, истакавши 
значај резистентности појединих корова на пестициде, резистентност гљи-
ва на фунгициде и резистентност артропода на инсектициде и акарициде. 
Значајан простор посвећен је здравственим ризицима по човека због погре-
шне примене пестицида. Изложена је и коментарисана законска регулатива 
у области заштите биља. Посебно је обрађена тема поступања са амбалажом 
средстава за заштиту биља.

На основу изложених реферата и публикованих радова евидентна је 
чињеница да наша земља поседује веома квалитетан научни и стручни ка-
дар, способан да са успехом целовито решава проблематику везану за ко-
ришћење пестицида. Анализирајући све приказане радове, констатујемо  
да аутори успешно прате промене у производњи и примени пестицида, као 
и увођење пестицида са новим формулацијама који безбедније обезбеђују 
њихову примену у заштити људи, биљака, животиња и животне средине у 
целини. 

Целовитим сагледавањем изнете проблематике, уз услов да се све пре-
дложено адекватно примени у пракси, у практичном коришћењу пестицида 
не би требало да буде већих пробема. Ово изискује перманентну обуку на-
ших произвођача, посебно у области примене нових пестицида. Стога је ва-
жно да Зборник радова са овог скупа буде, директно или индиректно (преко 
стручњака), доступан сваком произвођачу. У овом трансферу знања посеб-
но место припада стручњацима у пољопривредно-стручним службама, што 
уједно претпоставља њихову перманентну едукованост и информисаност о 
свим новинама у овој области. 

Користимо ову прилику да се посебно захвалимо ауторима, учесни-
цима скупа, на квалитетним радовима, а посебно на илустративним и суге-
стивним презентацијама и припремљеним радовима за публиковање, чиме 
су омогућили да се успешно реализује циљ овог скупа – указивање на општа 
кретања у области пестицида и њихове адекватне и безбедне примене.

Академик Драган Шкорић, 
председник Академијског одбора за село САНУ

Академик Марко Анђелковић,
председник Академијског одбора „Човек и животна средина“ САНУ



ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА   
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

ДРАГИЦА БРКИЋ , НЕШКО НЕШКОВИЋ

С а ж е т а к. – Примена пестицида, у пољопривреди пре свега, дра-
матично је порасла у периоду после Другог светског рата, а број активних 
супстанци и средстава за заштиту биља дуго година је био у сталном порасту. 
Тренутно је у земљама Европске уније за примену одобрено 492 активне суп-
станце и на бази њих неколико хиљада средстава за заштиту биља, а у нашој 
земљи у промету је 926 средстава за заштиту биља и 233 активне супстанце. 
Процењује се да годишња потрошња пестицида, на светском нивоу, износи 
више од четири милона тона, а код нас око 12 хиљада тона. Са повећањем 
броја регистрованих активних супстанци и средстава за заштиту биља и њи-
ховим увођењем у примену, расла је и потреба развоја одговарајуће законске 
регулативе како би се уредили сви аспекти примене, од стављања у промет, 
преко контроле промета и примене и праћења ефикасности, дефинисања 
максимално дозвољених количина остатака у храни и храни за животиње, 
до могућих штетних ефеката на здравље људи, нециљне организме и животну 
средину. Због тога су пестициди данас група законски врло строго регулиса-
них хемикалија, на које се примењује принцип превентивне процене ризика, 
што значи да се, пре стављања у промет, мора научно доказати да њихова 
примена неће штетити здрављу људи и/или проузроковати неприхватљиве 
ефекте у животној средини. У овом раду дат је преглед законске регулативе 
везане за средства за заштиту биља у Европској унији и код нас, са посебним 
акцентом на стање у Србији и усклађеност домаће регулативе са регулативом 
Европске уније. Из овог прегледа могуће је сагледати колико је до сада урађе-
но, а које нас обавезе очекују и наредним годинама.

Кључне речи: средства за заштиту биља, активне супстанце, пестициди, 
закони, правилници

УВОД

Пестициди као биолошки активне супстанце, намењене да би се спре-
чили или ограничили штетни ефекти макро и микроорганизама и неже-
љених биљних врста у заштити биља, имају најмање два својства која их 
разликују од других загађујућих супстанци; синтетисани су тако да буду 

   ✳ Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, dragica.brkic@agrif.bg.ac.rs
✳✳ Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд, 
     neskoneskovic24@gmail.com

✳✳✳
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токсични и у животну средину доспевају циљано и у великим количинама 
[1, 2]. По подацима Организације за храну и пољопривреду (ФАО − Food 
and Agriculture Organization) укупна светска потрошња пестицида у 2016. 
години износила је више од четири милиона тона [3], а у Републици Србији 
око 12 хиљада тона. Мада се већ више година број активних супстанци које 
се налазе у промету смањује, ипак је у Европској унији тренутно одобрено 
492 активне супстанце и више хиљада средстава за заштиту биља, а у нашој 
земљи дозволу за промет има 926 различитих средстава за заштиту биља 
на бази 233 активне супстанце [4, 5]. Будући да биохемијска и физиолошка 
сличност организама који нису мета чини да они буду осетљиви на делова-
ње пестицида, пажња која се посвећује примени је врло велика, а њихово 
коришћење строго законски регулисано. Важећа политика у земљама Европ-
ске уније (ЕУ) заснива се на прихватању чињенице да пестициди могу да 
изазову нежељене ефекте, ако нису строго контролисани, па сходно томе 
могу бити одобрени за коришћење само ако је научно доказано да не штете 
здрављу људи, не изазивају неприхватљиве ефекте у животној средини и 
ако су ефикасни за намену за коју се стављају у промет. Република Србија је 
добила статус придруженог члана Европске уније 1. септембра 2013. године, 
ступањем на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању, и преузела 
обавезе око усклађивања законске регулативе у разним областима, укључу-
јући и пестициде (активне супстанце и средства за заштиту биља која се че-
сто означавају и као формулисани производи или препарати). Поред свега, 
Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ, усаглашавање 
законодавства везаног за средства за заштиту биља дефинисано је као један 
од приоритетних циљева, а регулаторна тела Републике Србије улажу велике 
напоре да изграде све неопходне институционалне капацитете потребне за 
остварење овог циља. 

СРПСКА РЕГУЛАТИВА У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Процес усклађивања националне регулативе у области средстава за 
заштиту биља, са одговарајућом регулативом Европске уније, започет је по-
четком овог века, а прве резултате дао је 2009. године усвајањем неколико 
закона који се односе на хемикалије и управљање отпадом и области сред-
става за заштиту биља и биоциде. Усвајањем ових закона постављен је прав-
ни основ за доношење подзаконских аката који се односе на детаље везане 
за области које треба ускладити и уредити. 

Подзаконска акта су углавном завршена и усвојена, тако да су усвојени 
законски прописи неопходни за успостављање система за управљање пести-
цидима, хемикалијама и отпадом. У међувремену су одговарајући прописи, 
везани за ову област у Европској унији, ажурирани и допуњени; постојећа 
Директива Европског савета 91/414/ЕЕЦ [6] замењена је Уредбом 1107/2009/
ЕЦ Европског парламента и Савета од 21. октобра 2009. године [7], која се 
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односи на регистрацију средстава за заштиту биља у Европској унији. Због 
тога се указала потреба за додатним усклађивањима домаће регулативе. На-
жалост, српско надлежно Министарство, као законодавно тело земље која 
је у процесу придруживања, нема приступ неопходним документима која се 
користе у поступку регистрације активних супстанци и средстава за зашти-
ту биља на нивоу ЕУ. Због свега тога, поступак регистрације средстава за 
заштиту биља у Републици Србији одвија се на основу неких одредби старог 
Закона о заштити биља [8, 9, 10] и новог Закона о средствима за заштиту 
биља [11]. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о средствима за 
заштиту биља, којим би престало постојање два система регистрације и при-
мена два закона, и којим би се унапредила организација ове области у складу 
са европским системом регистрације формиран је и налази се у фази разма-
трања и усвајања. Међутим, без обзира да ли се средства за заштиту биља 
региструју по Закону о заштити биља или по Закону о средствима за за-
штиту биља, регистрација се обавља искључиво и само уколико та средства 
садрже активне супстанце које су укључене у Листу одобрених супстанци, 
док одредбе Европске уније, везане за неопходну документацију и поступак 
регистрације, тек треба да буду пренете у наше законодавство. 

У садашње време, законски прописи у области заштите биља су веома 
захтевни и пре одобравања активне супстанце и средстава за заштиту биља 
морају бити веома детаљно испитани. Критеријум везан за ефикасност про-
тив циљних врста мора бити задовољен, али је и критеријум о прихватљи-
вом ризику за здравље људи и животну средину неопходан услов за ставља-
ње у промет. За пестициде се примењује регулаторни принцип превентивне 
процене ризика, што значи да пре стављања у промет активне супстанце и 
средства за заштиту биља пролазе бројна испитивања везана за ефикасност, 
токсиколошка, екотоксиколошка, физичка, хемијска и друга својства.

Стављање у промет активних супстанци

У земљама ЕУ одобравање активних супстанци пестицида врши 
Европска комисија на нивоу уније, док се стављање у промет средстава за 
заштиту биља врши независно у земљама чланицама. У Републици Србији 
се не врши одобравање активних супстанци пестицида, које се користе у 
средствима за заштиту биља, већ се прихвата њихово одобравање, односно 
неодобравање на нивоу ЕУ. Наиме, у поступку усклађивања законских про-
писа донет Правилник о садржини и начину вођења Листе одобрених актив-
них супстанци, Листе забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту 
биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља. 
Правилник је први пут објављен 2011. године [12] ажуриран је 2013, 2014. 
и 2015. године [13, 14, 15] а тренутно важећи је из 2017. године [16]. Наша 
Листа, у складу са чланом 3 Закона о средствима за заштиту биља, први пут 
је објављена у „Службеном гласнику РС“ 117/13 од 30. децембра 2013. године 
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и редовно се усклађује једном годишње. Тренутно важећа Листа, објављена 6. 
јуна 2018. године [17] усаглашена је са изменама и допунама Уредбе Европске 
комисије бр. 540/2011 од 22. 3. 2018. године [18]. Овом Листом је дефинисана 
минимална чистоћа сваке активне супстанце, максимум нечистоћа од ток-
сиколошког и екотоксиколошког значаја (за супстанце за које је то примен-
љиво), као и посебне одредбе везане за сваку активну супстанцу, које су де-
финисане приликом њеног одобравања или поновног одобравања (процена 
или поновна процена). Поред ових података дати су и неки основни подаци 
као што су: тривијални назив активне супстанце и њени индентификациони 
бројеви (Chemical Abstracts – CAS и CIPAC бројеви за супстанце хемијског 
порекла, a сојеви и колекције култура у случају микроорганизама), IUPAC 
(International Union of Pure and Applied Chemistry) хемијски називи активних 
супстанци, датум одобрења и датум до када важи одобрење.

По овом Правилнику Листа има шест делова: 
1. Део А1 – садржи листу активних супстанци које су одобрене у скла-

ду са прописима којима се уређују средства за заштиту биља и за које се 
сматра да су одобрене у складу са важећим прописима Европске уније;

2. Део А2 – садржи листу активних супстанци које су одобрене у скла-
ду са прописима којима се уређују средства за заштиту биља и које су одо-
брене у складу са важећим прописима Европске уније;

3. Део А3 – садржи листу основних супстанци;
4. Део А4 – обухвата активне супстанце ниског ризика;
5. Део А5 – садржи листу активних супстанци предвиђених за замену;
6. Део А6 – обухвата активне супстанце, чији захтеви за одобрење још 

нису разматрани у складу са прописима за средства за заштиту биља, ни на 
нивоу Европске уније, a средства за заштиту биља, која их садрже, могу се 
производити, регистровати и стављати у промет на територији наше земље.

За разлику од Уредбе 540/2011/ЕУ, активне супстанце у нашој Листи, у 
делу А1, наведене су по абецедном реду, док у осталим деловима Листе редни 
бројеви активних супстанци одговарају бројевима одобрења супстанци у ЕУ. 
Такође, у Листи нису наведени подаци који се односе на време (датум и го-
дина) када је завршен извештај за одговарајућу активну супстанцу, имајући 
у виду да то за нас није значајно, јер се активне супстанце не одобравају на 
националном нивоу, него се прихвата њихово одобравање на нивоу ЕУ.

Забрањеним активним супстанцама сматрају се све активне супстанце 
које нису укључене у Листу, а посебна Листа забрањених активних супстан-
ци у Републици Србији се не формира, у складу са Уредбом 1107/2009/ЕЦ, 
као и чланом 7 Правилника о садржини и начину вођења Листе одобрених 
супстанци, Листе забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту биља. 
На основу овог Правилника, свака супстанца која није укључена у Листу 
одобрених активних супстанци сматра се забрањеном супстанцом. 
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У циљу усклађивања законских 
прописа од велике помоћи били су 
Твининг пројекти, а као резултат ак-
тивности на овим пројектима донет 
је, пре свега, Правилник о садржини и 
начину вођења Листе. Такође, у окви-
ру пројекта, врши се процена еквива-
лентности извора активних супстан-
ци које се налазе на домаћем тржишту, 
у односу на изворе активних супстан-
ци одобрених на нивоу ЕУ, у складу са 
истим процесом који се ради у земља-
ма чланицама, на основу достављене 
документације од стране произвођача.

По Закону регистрација сред-
става за заштиту биља обавља се ис-
кључиво и само уколико та средства 
садрже активне супстанце укључене 
у Листу одобрених супстанци, док 
одредбе ЕУ везане за неопходну до-
кументацију и поступак регистрације, 
дате у Уредби ЕУ 283/13 [19], тек треба 
да буду пренете у наше законодавство 
(схема 1). Прелазни период регистра-
ције са мањим захтевима везаним за 
неопходну документацију, биће за-
држан док се у Републици Србији не 
остваре сви неопходни услови за уво-
ђење новог поступка регистрације.

Стављање у промет средстава за заштиту биља

Орган који је надлежан за комплетни поступак стављања у промет 
средстава за заштиту биља је Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, а такође и за њихово коришћење, дефинисање максимално 
дозвољених количина остатака (МДК) у храни и храни за животиње и кон-
тролу промета и примене (пострегистрациона контрола).

Ситуација у области стављања у промет средстава за заштиту биља у 
Србији је сложена, јер се Закон о средствима за заштиту биља усвојен 2009. 
године [11], који даје основу за стављање у промет на начин како је та област 
уређена у Европској унији, не примењује у потпуности, мада су подзаконска 
акта везана за поступак регистрације усвојена. У процедури усвајања пре-
длога Закона, прихваћени су амандмани којима је регистрација на начин на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1: Испитивања неопходна за стављање активних супстанци у промет на нивоу ЕУ,

према [19]

 

 

УРЕДБА 283/2013

Идентитет активне супстанце

Физичка и хемијска својства активне 
супстанце

Друге информације о активној 
супстанци

Аналитичке методе

Токсиколошка  испитивања и 
метаболизам

Остаци на/у третираним производима, 
храни и храни за животиње

Судбина и понашање у животној 
средини

Екотоксиколошка испитивања

Литература

Класификација и обележавање

Схема 1. Испитивања неопходна 
за стављање активних супстанци 
у промет на нивоу ЕУ, према [19]
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који се ради у земљама ЕУ одложена до краја 2013. године (односи се на чла-
нове од 11 до 25 Закона о средствима за заштиту биља). Према томе, иако је 
званично овај Закон ступио на снагу 10. јуна 2009. године, није примењиван 
на средства за заштиту биља до 31. 12. 2013. године, када је требало да почне 
његова пуна примена. У међувремену, требало је да се и надлежно Мини-
старство, али и домаћи и инострани произвођачи и дистрибутери, припреме 
за нова правила регистрације, која су комплексна и захтевна како финансиј-
ски, тако и у погледу обучености запослених.

Уочена је потреба да се, након усвајања амандмана, коригује Закон 
везан за неке грешке техничке природе, а неке одредбе, које се односе на 
процес стављања у промет средста-
ва за заштиту биља, нису биле кон-
зистентне. Практично, после 31. 12. 
2013. године, стављање у промет 
средстава за заштиту биља рађено 
је применом Закона о средствима за 
заштиту биља, али и применом Зако-
на о заштити биља. Због свега тога, 
у октобру 2011. године и у мају 2013. 
припремљен је Нацрт измена и допу-
на Закона о средствима за заштиту 
биља, али овај Нацрт још увек није 
ушао у поступак усвајања. Министар-
ство је дало тумачење поступка ста-
вљања у промет средстава за заштиту 
биља, којим је и званично потврђено 
да подносилац захтева за стављање 
у промет средства за заштиту биља 
може да бира један од два начина ре-
гистрације: по Закону о средствима 
за заштиту биља, или по Закону о за-
штити биља [чланови 47 и 48 (став 2), 
50 (ставови 1, 3 и 4), 52 и 54 (ставови 
1 и 2), 55 (ставови 1 и 2) и 56]. Доку-
ментација неопходна за стављање у 
промет дефинисана је Правилником 
о садржини и начину поступања са 
документацијом за процену средста-
ва за заштиту биља и методама за ис-
питивање средстава за заштиту биља, 
први пут објављеним 2013. године 
[20] а који је био усаглашен са Уред-
бом 545/2011. Последња верзија овог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2:  Испитивања неопходна за стављање средстава за заштиту биља у промет на 

нивоу ЕУ, према [22] 
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Схема 2. Испитивања неопходна за 
стављање средстава за заштиту биља 

у промет на нивоу ЕУ, према [22]
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Правилника, под истим називом, објављена је 2016. године [21] и усаглашена 
са Уредбом (ЕУ) 284/2013 од 1. марта 2013. године [22] (схема 2) која је заме-
нила Уредбу 545/2011 [23].

Захтев за стављање у промет могу подносити домаћи или инострани 
произвођачи преко својих заступника или представника и то искључиво и 
само за она средства која садрже активне супстанце укључене у Листу, под 
условом (ако се не ради о првим произвођачима) да је истекла патентна за-
штита. То практично значи да сва средства за заштиту биља, која се налазе 
на тржишту у Републици Србији, садрже искључиво активне супстанце које 
су одобрене и у Европској унији, или се евентуално налазе у поступку укљу-
чивања (нове активне супстанце).

Стављање у промет по Закону о заштити биља

Документација неопходна за регистрацију новог средства за заштиту 
биља у складу са Законом о заштити биља треба да садржи: 

1. захтев за регистрацију са прописаним таксама;
2. пријаву за испитивање новог средства припремљену у складу са чла-

новима 16 или 17 или 20 Правилника о методама за испитивање пестицида 
[24, 25, 26];

3. извештај о испитивању физичких и хемијских својстава средстава 
за заштиту биља;

4. детаљан састав средства за заштиту биља који укључује хемијске и 
трговачке називе, CAS бројеве, намену и садржај активне/активних и свих 
помоћних састојака у средству за заштиту биља; 

5. сертификат о квалитету који садржи сва физичка и хемијска свој-
ства која су прописана за одређени тип формулације;

6. сертификат о саставу активне супстанце који укључује минималну 
чистоћу активне супстанце (у складу са минималном чистоћом дефиниса-
ном у Листи) и максималне количине нечистоћа. Посебно се води рачуна о 
релевантним нечистоћама које су дефинисане у Листи и чији садржај не сме 
да прелази границе дефинисане Листом;

7. писмо приступа документацији, ако произвођач активне супстанце 
није истовремено и произвођач средстава за заштиту биља;

8. безбедносне листове (не старије од две године) за активну супстан-
цу, средство за заштуту биља и све помоћне супстанце у препарату;

9. токсиколошку оцену за средство за заштиту биља; 
10. извештај о испитивању ефикасности; 
11. потврду везану за заштићено име средства, издату од надлежног 

органа за послове интелектуалне својине; 
12. предлог Декларације и упутства за употребу.
Ако произвођач поседује потврду о процењеној еквивалентности ак-

тивне супстанце на нивоу Еврпопске уније, треба да је достави заједно са 
доказом о доступности података из Анекса II Уредбе 1107/2009. Комплети-
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рану документацију прегледа Управа за заштиту биља и ставља на дневни 
ред Стручног савета за средства за заштиту биља. После позитивно оцење-
ног извештаја од стране Савета, Министарство издаје решење о стављању у 
промет средства за заштиту биља.

Испитивање физичких и хемијских својстава активних супстанци              
и средстава за заштиту биља

За активне супстанце се одређује само техничка чистоћа и садржај 
релевантних нечистоћа које су наведене у Листи, у складу са Правилником о 
методама за испитивање пестицида чија је најновија верзија објављена 2012. 
године [27]. 

Критеријуми за испитивање и оцену физичких и хемијских својстава 
средстава за заштиту биља прописани су Правилником о методама за испи-
тивање пестицида, а испитивање се врши у складу са најновијим Прируч-
ником о развоју и коришћењу ФАО и WHО спецификација за средства за 
заштиту биља [28] за одређени тип формулације пестицида. Имајући у виду 
да у нашој земљи не постоје лабораторије акредитоване у складу са добром 
лабораторијским праксом (ГЛП – Good Laboratory Practice) не постоји ни 
захтев да се ова испитивања раде у ГЛП лабораторијама. Од пет овлашћених 
лабораторија које се баве овим пословима, четири су акредитоване од стране 
Акредитационог тела Републике Србије у складу са ИСО стандардом 17 025: 
2006, а испитивања се у овим институцијама раде према Закону о заштити 
биља (члан 87).

Испитивање ефикасности средстава за заштиту биља

У сврху стављања у промет ради се испитивање ефикасности за сва 
средства за заштиту биља у складу са Законом о заштити биља, а захтев за 
одобрење испитивања ефикасности подноси се Министарству. Испитивање 
ефикасности, у условима поља, одобрава се у складу са Законом (члан 26), са 
нерегистрованим средствима за заштиту биља, а према Правилнику о садр-
жини и обрасцу захтева за испитивање нерегистрованих средстава за зашти-
ту биља и активне супстанце односно основне супстанце која није уписана у 
Листу одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе [29].

Захтев за одобрење испитивања ефикасности подноси овлашћена 
институција, а којој је онај који средство за заштиту биља жели да стави 
у промет поднео захтев за испитивање. У Републици Србији постоји девет 
институција овлашћених у складу са Законом о заштити биља. Ова испити-
вања врше се у складу са Правилником о методама за испитивање пестицида 
(чланови 5, 9 и 14), односно у складу са ЕППО (European and Mediterranean 
Plant Protection Organization) стандардима [30] који важе у време испитива-
ња средства за заштиту биља. Уредба (ЕУ) 284/2013 не дефинише број тесто-
ва ефикасности који се мора радити, већ се наводи да број тестова мора бити 
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довољан за процену ефикасности. У нашој земљи, изменама и допунама За-
кона о средствима за заштиту биља предвиђено је да минималан број испи-
тивања буде четири, од којих два морају бити урађена у Републици Србији.

Токсиколошка и екотоксиколошка евалуација

Од јуна 2009. године све активности везане за регистрацију средстава 
за заштиту биља пренете су у надлежност Министарства пољопривреде, а до 
тада у надлежности овог Министарства била је само процена ефикасности и 
физичко-хемијских својстава, док је разматрање токсиколошких оцена било 
у надлежности Министарства здравља, односно Министарства за заштиту 
животне средине. Утврђивање максимално дозвољених количина остатака 
(МДК) пестицида у храни и храни за животиње било је у надлежности Ми-
нистарства здравља. 

Управа за заштиту биља и Стручни савет за средства за заштиту биља 
дефинисали су минимум документације неопходан за израду токсиколошке 
оцене. Документација је, до 31. 12. 2013. године, достављана Министарству 
пољопривреде и заштите животне средине, а иза тога су проверу минимума 
и квалитета документације вршили овлашћени истраживачи који се баве 
израдом токсиколошких оцена. 

Минимум неопходне документације разликује се у зависности од тога 
да ли је процена еквивалентности активне супстанце урађена на нивоу ЕУ 
или није. У оба случаја минимум документације укључује: аналитичке ме-
тоде за одређивање чистоће активне супстанце и нечистоћа од токсиколо-
шког и екотоксиколошког значаја, као и методе за одређивање остатака у/на 
биљу или биљним производима, у храни или храни за животиње, сертифи-
кат о чистоћи активне супстанце, детаљан састав препарата, сертификат о 
квалитету препарата, са свим физичко-хемијским својствима значајним за 
одређени тим формулације, као и безбедносне листове за активну супстанцу, 
средство за заштиту биља и све помоћне супстанце у препарату.

Када је урађена процена еквивалентности активне супстанце, мини-
мум документације укључује и доказ о потврди еквивалентности и доказ о 
доступности података из Анекса II Уредбе 1107/2009 (ако постоји). Сва ова и 
горе поменута документа садржана су у тзв. Нацрту извештаја о регистраци-
ји (ДРР – Draft Registration Report) у коме се налазе и скраћене верзије свих 
испитивања рађених за средство за заштиту биља.

Ако процена еквивалентности активне супстанце није урађена на 
нивоу ЕУ минимум документације, поред наведених, обухвата и аналитич-
ки профил пет типичних произвођачких шаржи за активну супстанцу. Не 
постоји законска обавеза да извештај о испитивању пет типичних шаржи 
мора бити из акредитоване лабораторије, али се произвођачи придржавају 
препорука о поштовању ГЛП сертификата приликом израде ових анализа. 
Експерти који раде токсиколошке оцене могу тражити и допуну постојеће 
документације, уколико процене да за тим има потребе.
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У нашој земљи се не врши процена еквивалентности (хемијске и ток-
сиколошке) активних супстанци на начин како се то ради у земљама ЕУ због 
тога што Србија, с обзиром да није пуноправни члан ЕУ, нема приступ до-
кументацији која је неопходна за ову врсту процене, а која је доступна само 
земљама чланицама.

За процену се користе и додатни захтеви наведени у Смерницама 
за процену еквивалентности техничких супстанци у складу са Уредбом 
број 1107/2009 (Guidance document on the assessment of the equivalence of 
technical materials of substances regulated under Regulation (EC) No 1107/2009, 
SANCO/10597/2003 – rev. 9, june 2011).

Свака токсиколошка оцена мора да садржи и класификацију и обе-
лежавање у складу са глобално хармонизованим системом (ГХС – Globally 
Harmonized System) за класификацију и обележавање Уједињених нација. 

Стављање у промет по Закону о средствима за заштиту биља

Примена чланова од 11 до 25 Закона о средствима за заштиту биља још 
није заживела, мада су донети подзаконски акти потребни за њихову приме-
ну у складу са поступком регистрације у земљама чланицама Европске уније. 
За то има више разлога, пре свега, малобројно особље у Управи за заштиту 
биља (5 запослених), у поређењу са бројем запослених у истим институци-
јама у земљама ЕУ, као и неочекивано дуг избор евалуатора. 

У оквиру Твининг пројекта „Усклађивање националног законодавства 
у области регистрације, промета и контроле средстава за заштиту биља са 
регулативом Европске уније и примена нових законских прописа“ који је 
реализован у периоду 2010–2013. године, припремљен је акциони план за 
регистрацију средстава за заштиту биља и подељен у три фазе. 

1.  Прва, припремна, фаза акционог плана, до 31. децембра 2013. године, 
укључивала је активности које се односе на:
• усвајање свих прописа за регистрацију средстава за заштиту биља, 

укључујући измене и допуне Закона о средствима за заштиту биља,
• укидање регистрације за средства за заштиту биља која садрже ак-

тивне супстанце које нису укључене у Листу,
• адимистративно продужење регистрације средствима за заштиту 

биља да би се проценила еквивалентност извора активне супстанце,
• разврставање регистрованих средстава за заштиту биља у пет група, 

са дефинисаним роковима за достављање документације за процену 
еквивалентности извора активних супстанци,

• покретање јавног позива за спољне евалуаторе.
2.   Друга фаза акционог плана, укључивала је активности које се односе на:

• избор спољних евалуатора и склапање уговора са њима,
• регистрацију нових средстава за заштиту биља у складу са ЕУ стан-

дардима, коришћењем углавном поступка признавања,
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• процену еквивалентности извора активних супстанци укупно шест 
група, по једна сваких шест месеци (јул–јануар).

3.  Трећа фаза акционог плана, од 31. децембра 2017. године до 31. децем-
бра 2020. године, односно до приступања Републике Србије у пуно-
правно чланство ЕУ, до када ће поступак регистрације средстава за 
заштиту биља бити у потпуности у складу са поступком регистрације 
у земљама ЕУ.
До сада је реализована прва фаза која укључује усвајање подзакон-

ских аката потребних за регистрацију средстава за заштиту биља у складу 
са законодавством ЕУ, укидање регистрације средстава за заштиту биља која 
садрже активне супстанце које нису укључене у Листу, административно 
продужење одлуке о регистрацији средстава за заштиту биља до краја 2019. 
године у циљу процене еквивалентности активних супстанци и подела ре-
гистрованих средстава у пет група (по активним супстанцама), са дефини-
саним роковима за подношење документације потребне за процену, као и 
покретање јавног позива за избор спољних евалуатора.

Почетак друге фазе акционог плана је одложен за октобар 2015. годи-
не, а затим за јануар 2017. године и завршава се 31. 12. 2018. године, када је 
рок за достављање документације за помоћна средства. Реализација ове фазе 
је кренула са новим Твининг пројектом „Даље јачање капацитета у обла-
сти средстава за заштиту биља и резидуа пестицида у Републици Србији“. У 
међувремену је извршен избор експерата, а уговори са Институцијама су у 
фази потписивања.

До сада су објављени следећи подзаконски акти неопходни за ставља-
ње у промет средстава за заштиту биља у складу са новим Законом:

1. Правилник о садржини и начину вођења Листе одобрених суп-
станци, Листе забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту биља на 
основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља;

2. Листа одобрених активних супстанци у складу са Уредбом (ЕУ) 
540/2011, а која је од 2013. године ажурирана пет пута;

3. Правилник о садржини и начину поступања са документацијом за 
процену активне супстанце, односно основне супстанце и методама за ис-
питивање активне супстанце, односно основне супстанце [20], усаглашен 
са Уредбом (ЕУ) број 544/2011 од 10. јуна 2011. године и Уредбом (ЕЦ) број 
1107/2009, које се односе на захтеве везане за документацију за активне суп-
станце. У току је поступак израде новог Правилника који би био у складу са 
Уредбом (ЕУ) 283/2013 која је заменила Уредбу (ЕУ) 544/2011;

4. Правилник о садржини и начину поступања са документацијом за 
процену средстава за заштиту биља и методама за испитивање средстава 
за заштиту биља објављен је 2016. године [21], и усаглашен са Уредбом (ЕУ) 
284/2013 која је заменила Уредбу 545/2011;

5. Правилник о елементима за процену активне супстанце, односно 
основне супстанце и средстава за заштиту биља [31], усклађен са Уредбом 
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546/2011 од 10. јуна 2011. године [32] и Уредбом 1107/2009, које се односе 
на јединствене принципе за процену и стављање у промет средстава за за-
штиту биља;

6. Правилник о садржини декларације и упутства за примену сред-
става за заштиту биља, као и специфичним захтевима и ознакама ризика и 
упозорења за човека и животну средину и начину руковања испражњеном 
амбалажом од средстава за заштиту биља [33, 34, 35], усклађен са Уредбом 
547/2011 од 8. јуна 2011. године [36] и Регулативом 1107/2009 које се односе 
на захтеве везане за обележавање средстава за заштиту биља.

До сада је укупно укинуто 89 решења о регистрацији средстава за за-
штиту биља која као активне супстанце садрже оне које нису укључене у 
Листу. То су средства за заштиту биља на бази следећих активних супстан-
ци: ацетохлор, алахлор, азинфос-метил, бакар олеат, бродифакум, бутралин, 
винклозолин, гвожђе пирофосфат-хидрат, дихлобенил, дихлорвос, дифлу-
фензопир, диниконазол, динокап, карбофуран, карбосулфан, лактофен, на-
тријум-селенит, новалурон, оксиматрин, паракват-дихлорид, пропизохлор, 
просимидон, парафинско уље (CAS број 64742–55–8), трихлорфон, трифлу-
ралин, фентион, фенитротион, фисцион, фоксим, холекалциферол, ипроди-
он, линурон, пикоксистробин, варфарин, флусилазол, оксадиаржил, бакар 
олеат. Ускоро се очекује и укидање решења средствима на бази пропинеба, 
глуфосината, оксасулфурона и фенамидона, јер су ове активне супстанце у 
међувремену повучене из примене у ЕУ.

Такође, у складу са Листом укинута је регистрација за средства за 
заштиту биља која садрже неоникотиноиде (имидаклоприд, тиаметоксам 
и клотианидин), у складу са одлукама о њиховом одобрењу за третирање 
семена одређених биљних врста, или за третирање земљишта,или је изме-
њена у случају када се ова средства примењују фолијарно. За сва средства за 
заштиту биља која садрже фипронил укинута је примена, осим за третирање 
семена за сетву у стакленицима и пластеницима, као и за третирање семена 
лука, празилука и поврћа из рода купусњача за сетву, односно садњу у пољу, 
а које се бере пре цветања, до 2017. године, када му је истекла дозвола и када 
је дефинитивно повучен из примене у земљама ЕУ, а затим и у нашој земљи. 
Осим активних супстанци, из примене се повлаче и помоћне супстанце (ко–
формуланти), ако се њихова примена забрани у ЕУ. Тако је, на пример, 2016. 
године одлуком Европске комисије [37] забрањено стављање у промет сред-
става за заштиту биља на бази глифосата, која у свом саставу имају талоамин 
(CAS број 61791–26–2). Овај коформулант се користио годинама као биоак-
тиватор и, после повлачења из примене у земљама ЕУ, талоамин је забрањен 
за примену и у Србији [38]. 

Треба нагласити да се константно врши провера и усаглашавање свих 
регистрованих средстава за заштиту биља и утврђује да ли су у сагласности 
са критеријумима датим у Листи. Уколико се на нивоу ЕУ дефинишу из-
весна ограничења везана за примену средстава за заштиту биља на основу 
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одређених активних супстанци, код нас се такође раде измене решења о ре-
гистрацији тих средстава за заштиту биља, ако је то могуће, а ако није могу-
ће ускладити примену онда се таква средства повлаче из примене, односно 
укида им се решење о регистрацији.

Признавање регистрације

Поступак стављања у промет средстава за заштиту биља може да се 
врши по поступку признавања регистрације, када се утврди да постоји упо-
редивост услова битних за примену средства за заштиту биља у земљи у којој 
су регистрована са условима у Републици Србији. Према томе, ако је сред-
ство за заштиту биља стављено у промет у некој од земаља чланица ЕУ (ре-
ферентна држава са климатом сличним као у Републици Србији – по ЕППО 
стандарду) може бити стављено у промет у Републици Србији на основу до-
кументације припремљене за регистрацију у земљи чланици и одређених 
неопходних докумената као што су безбедносни лист, потврда о заштити 
жига, предлог етикете и упутства за примену, захтев за заштиту података, 
доказ о плаћеним таксама и друго.  

Административне измене и допуне регистрација

Административне измене и допуне регистрација врше се у складу са 
чланом 57 Закона о заштити биља и чланом 24 Закона о средствима за за-
штиту биља, без обзира да ли је стављање у промет рађено по старом или по 
новом Закону. 

У складу са оба поступка стављања у промет, регистрација средства за 
заштиту биља издаје се на период од максимум 10 година, с тим да овај пери-
од може бити и краћи, у зависности од периода одобрења активне супстанце 
који је наведен у Листи. За средства која садрже активне супстанце које још 
нису укључене у Листу издаје се привремена дозвола за стављање у промет, 
а на период од највише три године.

Законска регулатива везана за остатке пестицида

У Републици Србији се, на националном нивоу, не врши одређивање 
максимално дозвољених количина остатака (МДК), већ се ове вредности 
преузимају из регулативе ЕУ. Прве хармонизоване МДК вредности дефи-
нисане су 2010. године Правилником о максимално дозвољеним количи-
нама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и 
Правилником о храни и храни за животиње за коју се утврђују максималне 
количине остатака средстава за заштиту биља [39]. У складу са изменама и 
допунама Уредбе (ЕЗ) број 396/2005 Европског парламента и Савета од 23. 
фебруара 2005. године о МДК у или на храни и храни за животиње биљног 
и животињског порекла, односно Анекса ове Уредбе, завршених до септем-
бра 2013. године, донет је нови пропис, који обухвата хармонизоване ЕУ 
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вредности МДК, и он је објављен у „Службеном гласнику РС“ [40, 41]. Тре-
нутно важећи Правилник о МДК је објављен у „Службеном гласнику РС“ 
број 22 од 20. марта 2018. године [42]. Усаглашавање и објављивање се врши 
једном годишње или ређе, тако да због обимности документа и честих про-
мена на нивоу ЕУ, долази до потешкоћа у спровођењу службених контрола, 
када постоји неусаглашеност. Иначе, Законом о средствима за заштиту биља 
прописано је да се овај правилник доноси уз сагласност Министра здравља, 
што процес усаглашавања додатно компликује. Правилник о МДК садржи 
пет прилога:

• Прилог 1 – Храна и храна за животиње биљног и животињског порекла 
за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака сред-
става за заштиту биља. Овај прилог је усаглашен са Анексом Уредбе 
број 212/2013 од 11. марта 2013. године [43] којом је замењен Анекс II 
Уредбе (ЕЗ) број 396/2005 Европског парламента и Савета [44]. Такође, 
урађено је и усклађивање са Уредбом Европске комисије 752/2014 [45].

• Прилог 2 – Максимално дозвољене количине остатака средстава за 
заштиту биља у храни и храни за животиње биљног и животињског 
порекла којим су обједињени Анекси II и III Уредбе 396/2005/ЕЦ, од-
носно Уредбе 149/2008/ЕЦ [46] и изменe и допунe Уредбе 396/2005/ЕЦ, 
које се односе на Анексе II и III. 

• Прилог 3 – Средства за заштиту биља (активнe супстанцe) за које се не 
утврђују максимално дозвољене количине остатака у храни и храни за 
животиње биљног и животињског порекла. Овај прилог је идентичан 
са Анексом IV Уредбе 396/2005/ЕЦ, односно Уредбом 149/2008/ЕЦ и 
каснијим изменама и допунама Уредбе 396/2005/ЕЦ, које се односе на 
Анекс IV.

• Прилог 4 – Подразумеване (стандардне) вредности за максимално 
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и 
храни за животиње биљног и животињског порекла идентичан је са 
Анексом V Уредбе 396/2005/ЕЦ, односно са Уредбом 889/2012/ЕЦ [47].

• Прилог 5 – Максимално дозвољене количине одређених загађујућих 
супстанци у храни и храни за животиње биљног и животињског по-
рекла који је у складу са Уредбом 1881/2006/ЕЦ [48]. У смислу Уредбе 
1881/2006/ЕЦ, овај прилог правилника не садржи вредности макси-
мално дозвољених количина контаминаната у храни за бебе, одојчад, 
малу децу, јер су ове вредности дефинисане Правилником о здрав-
ственој исправности дијететеских производа, за чије доношење је на-
длежно Министарство здравља.

Годишњи програм пострегистрационе контроле средстава                             
за заштиту биља

Пострегистрациона контрола, према Закону о средствима за заштиту 
биља (члан 28) поред контроле формулација СЗБ, обухвата и контролу оста-
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така СЗБ у храни. Овим Законом је дефинисан и годишњи програм постре-
гистрационе контроле који обухвата: циљеве спровођења Годишњег програ-
ма, план узорковања и испитивања, врсту и број узорака, начин узорковања 
и испитивања узорака, динамику узорковања, мере које се предузимају када 
се утврди да хемијска и физичка својства средстава за заштиту биља нису у 
сагласности са издатим решењем о регистрацији, односно када се утврди да 
су остаци средстава за заштиту биља већи од прописаних МДК и др.

Први годишњи план донет је 2013. године, усвајањем Правилника о 
утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за 
заштиту биља за 2013. годину [49], а затим и за наредне године. Тренутно је 
на снази Правилник објављен 29. маја 2018. [50].

Узорковање хране врши се у складу са Правилником о методама узор-
ковања и испитивања хране ради утврђивања остатака средстава за заштиту 
биља у храни [51], који је усаглашен са Директивом Савета број 2002/63/
ЕЦ од 11. јула 2012. године [52] којом се утврђују методе за узорковање за 
службену контролу остатака пестицида у/на производима биљног и живо-
тињског порекла и којом је замењена Директива 79/700/ЕЕЦ [53].

За узорковање хране биљног порекла одговорна је фитосанитарна ин-
спекција, за узорковање хране животињског порекла ветеринарска, пољо-
привредна за узорковање прерађене хране, а санитарна за узорковање хра-
не за бебе. Лабораторијска испитивања хране у оквиру Годишњег програма 
врше лабораторије које имају уговор са Министарством за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду, у складу са Законом о безбедности хране.

Законодавство у области хемикалијама које се односи и на пестициде

Закон о хемикалијама [54, 55, 56, 57, 58] усвојен 2009. године, делимич-
но је усклађен са најважнијим регулаторним документом у ЕУ кад су хеми-
калије у питању – REACH (Regulation Concerning the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals – Уредба ЕУ 1907/2006) [59]. Одред-
бе овог Закона које се односе на класификацију, паковање, обележавање и 
оглашавање хемикалија, безбедносне листове, забране и ограничења која се 
односе на пестициде, посебно оне обухваћене Стокхолмском конвенцијом, 
као и давања сагласности на основу претходног обавештења (опасне хеми-
калије и пестициди обухваћени Ротердамском конвенцијом) примењују се 
и за пестициде.

Закон о хемикалијама је, за класификацију и обележавање, дао прав-
ни основ за успешно усклађивање подзаконских аката неопходних за уво-
ђење глобално хармонизованог система за класификацију и обележавање 
Уједињених Нација (УН ГХС; GHS – Globally Harmonised System) у складу са 
ЕУ Регулативом 1272/2008 (ЦЛП Регулатива; CLP – Classification, Labelling 
and Packaging) [60]. Најновија верзија овог Правилника о класификацији 
паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа 
у складу са глобално хармонизованим системом за класификацију и обеле-
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жавање УН је из 2017. gодине [61, 62]. Рок за класификацију и обележавање 
активних супстанци (1. децембар 2011. године) је испоштован, као и рок 
за класификацију и обележавање смеша (1. јун 2015. године). Национално 
законодавство Републике Србије, када је класификација и обележавање суп-
станци и смеша у питању, у потпуности је усклађено са класификацијом и 
обележавањем у складу са ГХС системом. Поред тога, у наше законодавство 
је пренет и Списак класификованих супстанци [63, 64] из Анекса VI ЕУ Ре-
гулативе 1272/2008. Мале недоследности настају само због тога што постоји 
кашњење у усклађивању домаћег законодавства са одговарајућим АТП-ом 
(ATP – Adaptation to Technical Progress) ЦЛП Регулативе (последњи Списак 
класификованих супстанци је усаглашен са шестим, а нови који је у припре-
ми биће усаглашен са десетим АТП-ом).

Правилником о садржају безбедносног листа [65] национално зако-
нодавство је, такође, усклађено са ЕУ Регулативом 453/2010 [66] по пита-
њу безбедносних листова. У току је усклађивање са новом ЕУ Регулативом 
2015/830 [67], али промене уведене на нивоу ЕУ, у односу на Регулативу 
453/2010, не представљају суштински битне промене формата безбедносног 
листа, тако да кашњење не утиче на хемијску индустрију и трговину.

Законом о хемикалијама дефинисане су забране и ограничења у про-
изводњи, стављању у промет и коришћењу хемикалија које представљају 
неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину, укључујући ду-
готрајне органске загађујуће супстанце (ПОП) обухваћене Стокхомском 
конвенцијом, а забрањене и Правилником о забранама и ограничењима 
производње, стављања у промет и коришћења хемикалија [68–72]. Такође, 
Закон о хемикалијама дефинише поступак претходног обавештења, одно-
сно поступак давања сагласности на основу претходног обавештења (ПИЦ 
поступак) и на тај начин спроводи одредбе Ротердамске Конвенције. Пра-
вилником о увозу и извозу одређених опасних хемикалија [73–75] решавају 
се питања везана за извоз и увоз опасних хемикалија, укључујући пестициде 
који су предмет Ротердамске конвенције. Овим Правилником су одредбе ЕУ 
Уредбе 689/2008 [76] пренете у српско законодавство.

Управљање отпадом

Законом о управљању отпадом [77–79] дефинише се управљање отпа-
дом као делатност од општег интереса која има за циљ, пре свега, управљање 
отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина. 
Овим Законом је пренето највише одредби оквирне Директиве о отпаду 
2008/98/ЕЦ [80]. У складу са овим Законом, 2010. године, усвојена је Стра-
тегија за управљање отпадом за период 2010–2019. године [81], која пред-
ставља основни документ који прописује услове за рационално и одрживо 
управљање отпадом у Србији. Закон регулише и издавање дозвола за упра-
вљање отпадом у односу на имплементацију Базелске конвенције о контроли 
прекограничног кретања опасног отпада и његовог одлагања. 
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Амбалажа и амбалажни отпад у Србији регулисан је Законом о амба-
лажи и амбалажном отпаду [82] који је у потпуности у складу са Директи-
вом 94/62/ЕЦ о амбалажи и амбалажном отпаду [83]. Национални циљеви 
и циљеви везани за рециклажу и прераду амбалажног отпада дефинисани 
су Уредбом о изради плана за смањење амбалажног отпада. Када су пести-
циди у питању, постоје посебне обавезе везане за њихову амбалажу, које 
прописују обавезно троструко испирање празне амбалаже, у циљу смањења 
заостале количине пестицида и побољшања услова за рециклажу. У односу 
на специфичности отпада од пестицида и његовог складиштења у оквиру 
националног законодавства везаног за отпад, поштују се препоруке дате у 
безбедносним листовима и другим упутствима укључујући ФАО водич за 
паковање и складиштење пестицида.

ЗАКЉУЧАК

Из овог прегледа може се закључити да је Република Србија, у првој 
декади овог века, отпочела процес усклађивања нашег законодавства веза-
ног за средства за заштиту биља са законодавством у земљама чланицама 
ЕУ. Усвојени су закони и одговарајући подзаконски акти који се односе на 
детаље из ове области које треба уредити и ускладити. Законодавство у овој 
области, на нивоу ЕУ, врло често се унапређује и допуњује, тако да и код 
нас постоји стална потреба за додатним усклађивањима. Имајући у виду да 
поступак стављања у промет активних супстанци и средстава за заштиту 
биља, на начин како се то ради у земљама чланицама, захтева и приступ 
одговарајућим поверљивим документима, којима земље у статусу придруже-
них чланова немају приступ, потпуни прелазак на европски начин стављања 
пестицида у промет може се очекивати од момента кад Република Србија 
постане пуноправна чланица ЕУ.
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Dragica Brkić, Neško Nešković

LEGISLATION ON PLANT PROTECTION PRODUCTS

S u m m a r y

The use of pesticides primarily in agriculture has dramatically increased 
in the post-World War II period, and the number of active substances and plant 
protection products has been on the rise for many years. Currently 492 active sub-
stances have been approved for application in the European Union countries and 
several thousand plant protection products was approved based on these active 
substances; in our country 233 active substances and 926 plant protection prod-
ucts have been approved. It is estimated that the annual consumption of pesticides 
at the global level is more than four million tons, and in our country about 12 
thousand tons. With the increase in the number of registered active substances 
and plant protection products and their introduction into use, the need for devel-
opment of appropriate legislation has also increased in order to regulate all aspects 
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of their application, from placing on the market, control of transport and applica-
tion and monitoring of efficiency, defining of the maximum residue levels in food 
and feed, to the possible harmful effects on human health, non-target organisms 
and the environment. As a result of this pesticides today are a group of legally 
strictly regulated chemicals to which the principle of preventive risk assessment 
applies; this means that before placing on the market of plant protection products 
it must be scientifically proven that their application will not harm human health 
and cause unacceptable effects in the environment. This paper gives an overview 
of the legal regulations related to plant protection products in the European Un-
ion and in our country, with special emphasis on the situation in Serbia and the 
harmonization of domestic regulation with EU regulation. From this review it is 
possible to see how much has been done so far and which obligations we need to 
implement in the following years.

Key words: plant protection products, active substances, pesticides, laws, 
rule books
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