
 

На основу члaна 20. став 8. Закона о средствима за заштиту биља 

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

 

Mинистар пољопривреде и заштите животне средине доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ И НАЧИНУ 

ВОЂЕЊА ЛИСТЕ ОДОБРЕНИХ СУПСТАНЦИ, ЛИСТЕ ЗАБРАЊЕНИХ 

СУПСТАНЦИ И ЛИСТЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НА ОСНОВУ 

ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

- Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 99/15 

 од 2. децембра 2015. године - 

 

Члан 1. 

У Правилнику о садржини и начину вођења Листе одобрених супстанци, 

Листе забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту биља на основу 

издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља („Службени гласник 

РС”, бр. 92/11, 92/13 и 61/14), у члану 3. став 1. мења се и гласи: 

 „Листа одобрених супстанци води се у деловима, у складу са 

одговарајућим листама на територији Европске уније, и то као: 

1) ДЕО А1: Активне супстанце за које се сматра да су одобрене у складу 

са важећим прописима Европске уније; 

2) ДЕО А2: Активне супстанце које су одобрене у складу са важећим 

прописима Европске уније; 

3) ДЕО А3: Основне супстанце; 

4) ДЕО А4: Активне супстанце ниског ризика; 

5) ДЕО А5: Активне супстанце за које захтев за одобрење на нивоу 

Европске уније још увек није разматран, a средства за заштиту биља која их 

садрже могу се производити, регистровати и стављати у промет на територији 

Републике Србије; 

6) ДЕО А6: Активне супстанце предвиђене за замену.” 

 

Члан 2. 

У члану 4. став 1. после речи: „ДЕО А1” додају се речи: „ДЕО А2 и ДЕО 

А4”. 

 

Члан 3. 

Члан 5. мења се и гласи: 

 

„Члан 5. 

Листа одобрених супстанци, која се односи на ДЕО А3 садржи: 

1) редни број основне супстанце у листи, који се води у колони под 

називом: „Бр.”; 

 

2) тривијални назив, CAS и CIPAC бројеве, односно научне називе, 

сојеве и збирке култура када су у питању микроорганизми, који се воде у 

колони под називом: „Тривијални назив основне супстанце и идентификациони 

бројеви”; 
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3) назив супстанце по IUPAC номенклатури, који се воде у колони под 

називом: „Хемијски назив активне супстанце по IUPAC”; 

4) датум одобравања основне супстанце, који се води у колони под 

називом: „Датум одобравања”; 

5) услове под којима се средство за заштиту биља које садржи основну 

супстанцу наведену у листи може регистровати, који се воде у колони под 

називом: „Посебне одредбе”. 

 

Члан 4. 

После члана 5. додају се чл. 5а и 5б, који гласе: 

 

„Члан 5а 

Листа одобрених супстанци, која се односи на ДЕО А5 садржи:  

1) редни број супстанце у листи, који се води у колони под називом: 

„Бр.”; 

2) тривијални назив, CAS и CIPAC бројеве, односно научне називе, 

сојеве и збирке култура када су у питању микроорганизми, који се воде у 

колони под називом: „Тривијални назив основне супстанце и идентификациони 

бројеви”; 

3) назив супстанце по IUPAC номенклатури, који се воде у колони под 

називом: „Хемијски назив активне супстанце по IUPAC”; 

4) намена средства за заштиту биља које садржи супстанцу наведену у 

листи, која се води у колони под називом: „Посебне одредбе”. 

 

Члан 5б 

Листа одобрених супстанци, која се односи на ДЕО А6 садржи: 

1) редни број активне супстанце у листи, који се води у колони под 

називом: „Бр.”; 

2) тривијални назив активне супстанце у листи, који се воде у колони под 

називом: „Тривијални назив активне супстанце”.” 

 

Члан 5. 

Образац 1 – Листа одобрених супстанци, који је одштампан уз 

Правилник о садржини и начину вођења Листе одобрених супстанци, Листе 

забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту биља на основу издатих 

решења о регистрацији средстава за заштиту биља („Службени гласник РС”, бр. 

92/11, 92/13 и 61/14) и чини његов саставни део, замењује се новим Обрасцем 1 

– Листа одобрених супстанци, који је одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 

 

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије.  

 

 

 

Број: 110-00-00221/2011-09 МИНИСТАР 

У Београду, 27. новембра 2015. године  

проф. др Снежана Богосављевић Бошковић 

4827015.0064.46.doc/1



 

Oбразац 1 

 

ЛИСТА ОДОБРЕНИХ СУПСТАНЦИ  

 

Садржај: 

 

ДЕО А1: Aктивне супстанце за које се сматра да су одобрене у складу са 

важећим прописима Европске уније 

 

ДЕО А2: Aктивне супстанце одобрене у складу са важећим прописима Европске 

уније 

 

ДЕО А3: Основне супстанце 

 

ДЕО А4: Активне супстанце ниског ризика 

 

ДЕО А5: Активне супстанце за које захтев за одобрење на нивоу Европске уније 

још увек није разматран, a средства за заштиту биља која их садрже 

могу се производити, регистровати и стављати у промет на територији 

Републике Србије 

 

ДЕО А6: Активне супстанце предвиђене за замену 

 

 

ДЕО А1: Aктивне супстанце за које се сматра 

да су одобрене у складу са важећим прописима Европске уније 
 

Бр. 

Тривијални назив 

активне супстанце, 

односно основне 

супстанце и  

идентификациони 

бројеви 

Хемијски 

назив активне 

супстанце 

по IUPAC(*) 

Минимална 

чистоћа и 

максимум 

нечистоћа 

Датум 

одобра-

вања 

Одобре-

ње важи 

до 

Посебне одредбе 

       

 

ДЕО А2: Aктивне супстанце одобрене у складу са важећим прописима Европске 

уније 
 

Бр. 

Тривијални назив 

активне супстанце, 

односно основне 

супстанце и  

идентификациони 

бројеви 

Хемијски 

назив активне 

супстанце 

по IUPAC(*) 

Минимална 

чистоћа и 

максимум 

нечистоћа 

Датум 

одобра-

вања 

Одобре-

ње важи 

до 

Посебне одредбе 

       

 

ДEO A3: Основне супстанце 
 

Бр. 

Тривијални назив 

активне супстанце, 

односно основне 

супстанце и  

идентификациони 

бројеви 

Хемијски 

назив активне 

супстанце 

по IUPAC(*) 

Минимална 

чистоћа и 

максимум 

нечистоћа 

Датум 

одобра-

вања 

Посебне одредбе 
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ДЕО А4: Активне супстанце ниског ризика 
 

Бр. 

Тривијални назив 

активне супстанце, 

односно основне 

супстанце и  

идентификациони 

бројеви 

Хемијски 

назив активне 

супстанце 

по IUPAC(*) 

Минимална 

чистоћа и 

максимум 

нечистоћа 

Датум 

одобра-

вања 

Одобре-

ње важи 

до 

Посебне одредбе 

       

 

ДEO A5: Активне супстанце за које захтев за одобрење на нивоу Европске уније 

још увек није разматран, a средства за заштиту биља која их садрже могу се 

производити, регистровати и стављати у промет на територији Републике 

Србије 
 

Бр. 

Тривијални назив активне 

супстанце, односно основне 

супстанце 

и  идентификациони бројеви 

Хемијски назив активне супстанце по 

IUPAC(*) 
Посебне одредбе 

    

 

ДEO A6: Активне супстанце предвиђене за замену 
 

Бр. Тривијални назив активне супстанце Бр. Тривијални назив активне супстанце 
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