
 

 

На основу члана 31. став 5. Закона о средствима за заштиту биља 

(„Службени гласник РС”, број 41/09),  

 

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ 

ДЕКЛАРАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА 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 

- Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 89/14 од 26. августа 2014. године - 

 

Члан 1. 

У Правилнику о садржини декларације и упутства за примену 

средстава за заштиту биља, као и специфичним захтевима и ознакама ризика и 

упозорења за човека и животну средину и начину руковања испражњеном 

амбалажом од средстава за заштиту биља („Службени гласник РС”, број 21/12), 

у члану 5. став 2.  реч: „отровно” замењује се речима: „токсично или опасно”. 

 

Члан 2. 

У члану 6. став 3.  речи: „који се прилаже” замењују се речима: 

„који је прикачен”. 

 

Члан 3. 

У Прилогу 2 – Додатне ознаке безбедности за заштиту здравља 

људи и животиња и животну средину и критеријуми за њихову доделу, одељак 

1. Додатне ознаке безбедности, пододељак 1.2. Посебне додатне ознаке 

безбедности, тачка 2) Посебне додатне ознаке безбедности за заштиту животне 

средине (Spe) после става 8. додаје се став 9, који гласи: 

 „Када се ознака SPe 8 додељује средствима за заштиту биља за 

која је извршена процена у складу са критеријумима за доделу посебних ознака 

безбедности, ознака садржи и графички симбол у облику квадрата, који стоји на 

углу, са црвеним рубом и садржи црну пчелу на жутој позадини. Графички 

симбол заузима најмање једну петнаестину површине етикете, с тим да његова 

минимална површина не сме бити мања од 1 cm
2
. Графички симбол се налази на 

првом видљивом делу етикете. 

”. 
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 У одељку 2. Критеријуми за доделу посебних додатних ознака 

безбедности, пододељак 2.2. Критеријуми за доделу посебних додатних ознака 

безбедности за заштиту животне средине (Spe) после става 16. додаје се став 17, 

који гласи:  

  „Графички симбол за ризик за пчеле се додељује средствима за 

заштиту биља за која је извршена процена, за једну или више примена 

наведених на етикети, показала да је потребно предузети мере за смањење 

ризика да би се заштитиле пчеле, односно када је средња смртна доза (LD50) ≤ 

11 µg/пчели и/или коефицијент опасности (HQ) ≥ 50.” 

 

 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредбе члана 2. овог 

правилника која се примењује од 30. јуна 2015. године.  

 

 

 

Број: 110-00-00074/2014-09 

У Београду, 22.  августа 2014. године 

 

 МИНИСТАР 

      

 
 

проф. др Снежана Богосављевић Бошковић 
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