
 

 

На основу члана 70. став 4. Закона о средствима за заштиту биља 

(„Службени гласник РС”, број 41/09) и члана 43. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12), 

 

 Влада доноси  

  

 

ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ НАКНАДЕ У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА  

ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

- Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 113/13 - 

 

 

 1. Овом одлуком утврђује се висина накнаде коју плаћа правно 

лице и предузетник за: 

1) регистрацију, односно процену средстава за заштиту биља, 

активне супстанце, односно основне супстанце;  

2) преглед, узорковање и лабораторијско испитивање узорака 

средстава за заштиту биља које се врши на њихов захтев;  

3) преглед, узорковање и лабораторијско испитивање остатака 

средстава за заштиту биља у храни, храни за животиње и животној средини који 

се врше на њихов захтев; 

4) преглед за издавање решења о одобрењу испитивања 

нерегистрованих средстава за заштиту биља, активних супстанци, односно 

основних супстанци које нису уписане у Листу одобрених супстанци у 

истраживачке или развојне сврхе; 

5) преглед пошиљки приликом увоза;  

6) преглед ради провере испуњености услова за обављање 

промета; 

7) преглед ради провере испуњености услова за издавање решења 

за одобрење промета нарочито опасних средстава за заштиту биља;  

8) испитивање средстава за заштиту биља којима је истекао рок 

употребе ради њихове примене; 

9) преглед ради провере испуњености услова за издавање решења 

о одобрењу примене нарочито опасних средстава за заштиту биља;  

10) контролно тестирање, издавање потврде о функционалности  и 

обележавање уређаја за примену; 

11) преглед ради утврђивања услова за пружање услуга у области 

средстава за заштиту биља. 

Овом одлуком утврђује се и висина накнаде коју плаћа физичко 

лице за услуге у области средстава за заштиту биља из става 1. подтач. 2), 3) и 8) 

ове тачке. 

 

 2. Висина накнаде за регистрацију, односно процену средстава за 

заштиту биља, активне супстанце, односно основне супстанце, утврђује се у 

зависности од врсте регистрације, и то за: 

  1) признавање регистрације средстава за заштиту биља и износи: 
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 Износ у динарима 

Накнада 36.915* 

Доплата за пострегистрациону контролу - мониторинг 

формулација средстава за заштиту биља и мониторинг 

остатака средстава за заштиту биља 

10.000 

УКУПНО 46.915** 
* Износ се увећава за 50% ако се захтева решавање по хитном поступку, при чему се 

за ову врсту регистрације може поднети један захтев у току календарске године 

** Укупан износ зависи да ли се захтева решавање по хитном поступку 

 

2) регистрацију нових средстава за заштиту биља и обнову 

регистрације, у зависности од активности у оквиру услуге, као и у зависности да 

ли средство за заштиту биља садржи једну или више активних супстанци, и 

износи: 

 

Активност у оквиру услуге 

Износ у динарима 
Износ 

за средство за 

заштиту биља са 

једном активном 

супстанцом 

Износ  

за средство за заштиту 

биља који се додаје за 

сваку наредну активну 

супстанцу 

Пријем захтева и уношење у базу 

података 
450

1)
 450

1)
 

Провера комплетности документације и 

идентитета средства за заштиту биља 
8.085 2.000 

Процена физичких и хемијских особина 

и аналитичких метода 
40.000 10.000 

Процена токсиколошких података 40.000 10.000 

Процена изложености оператера, других 

присутних лица и пољопривредних 

радника 

40.000 10.000 

Процена остатака и изложености 

потрошача 
40.000 10.000 

Процена судбине и понашања у 

животној средини 
80.000 20.000 

Процена екотоксиколошких података 80.000 20.000 

Процена ефикасности и додатних 

података 
80.000 20.000 

Провера етикете 8.085
1)

 8.085
1)

 

Израда извештаја о процени и предлога 

решења 
35.280

1)
 35.280

1)
 

Уношење података из решења у базу 

података 
450

1)
 450

1)
 

НАКНАДЕ  452.350
4) ,

* -
2),

* 

Доплата за пострегистрациону контролу 

- мониторинг формулација средстава за 

заштиту биља и мониторинг остатака 

средстава за заштиту биља 

20.000
1)

 20.000
1)
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УКУПНО 472.350
4)

 -
3)

 
1)

 Износ је исти без обзира да ли средство за заштиту биља садржи једну или више 

   активних супстанци 
2)

 Износ НАКНАДЕ зависи да ли средство за заштиту биља садржи једну или више 

   активних супстанци, као и да ли се захтева решавање по хитном поступку 
3)

 Укупни износ зависи да ли средство за заштиту биља садржи једну или више 

    активних супстанци 
4)  

Укупан износ зависи од врста процена која ће се вршити за свако конкретно 

   средство за заштиту биља, као и да ли се захтева решавање по хитном поступку 

* Износ се увећава за 50% ако се захтева решавање по хитном поступку, при чему се 

за ову врсту регистрације може поднети један захтев у току календарске године 

 

3) ре-регистрацију средстава за заштиту биља, у зависности да ли 

средство за заштиту биља садржи једну или више активних супстанци, и износи: 

Активност у оквиру услуге 

Износ у динарима 
Износ 

за средство за 

заштиту биља са 

једном активном 

супстанцом 

Износ  

за средство за заштиту 

биља који се додаје за 

сваку наредну активну 

супстанцу  

Пријем захтева и уношење у базу 

података 
450

5)
 450

5)
 

Провера комплетности документације и 

идентитета средства за заштиту биља и 

позиви за исправку поднеска (захтева) 

3.675 900 

Провера идентитета средства за заштиту 

биља (произвођач средства за заштиту 

биља, произвођач активне супстанце, 

трговачки називи, развојни кодови, 

уговорни односи) 

1.470 900 

Процена активне супстанце и 

аналитичких метода 
20.000 5.000 

Израда извештаја о процени и предлога 

решења 
9.555 2.388,75 

Уношење података из решења у базу 

података 
450

5)
 450

5)
 

НАКНАДЕ 35.600* -
6),

* 

Доплата за пострегистрациону контролу 

- мониторинг формулација средстава за 

заштиту биља и мониторинг остатака 

средстава за заштиту биља 

10.000
5)

 10.000
5)

 

УКУПНО 45.600** -
7)

 
5)

 Износ је исти без обзира да ли средство за заштиту биља садржи једну или 

    више активних супстанци 
6)

 Износ НАКНАДЕ зависи да ли средство за заштиту биља садржи две или 

    више активних супстанци, као и да ли се се захтева решавање по хитном  

поступку 
7)

 Укупан износ зависи да ли средство за заштиту биља садржи две или више 

   активних супстанци, као и да ли се се захтева решавање по хитном поступку 
* Износ се увећава за 50% ако се захтева решавање по хитном поступку, при чему се 

за ову врсту регистрације може поднети један захтев у току календарске године 
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** Укупан износ зависи да ли се захтева решавање по хитном поступку 

 

4) проширење регистрације средстава за заштиту биља за мале 

усеве и мање значајне намене и износи 92.215 динара; 

 

5) измену решења о регистрацији средства за заштиту биља у 

случају када његова измена нема утицај на састав и примену средства за 

заштиту биља и износи: 

 

 Износ у динарима 

Накнада 5.310* 

* Износ се увећава за 50% ако се захтева решавање по хитном поступку, при чему се 

за ову врсту регистрације може поднети један захтев у току календарске године 

 

6) измену решења о регистрацији средства за заштиту биља у 

случају када његова измена има утицај на састав и примену средства за заштиту 

биља, у зависности од активности у оквиру услуге, односно врсте процене која 

ће се вршити за сваку измену која се односи на конкретно средство за заштиту 

биља, и износи: 

 
 

Активност у оквиру услуге Износ у динарима 

Пријем захтева и уношење у базу података, провера 

комплетности документације, позиви за исправку 

поднеска (захтева) и идентитета средства за заштиту биља 

6.330 

Процена идентитета, физичких и хемијских особина и 

аналитичких метода 
10.000 

Процена токсиколошких података 10.000 

Процена изложености оператера, других присутних лица 

и пољопривредних радника 
10.000 

Процена остатака и изложености потрошача 10.000 

Процена судбине и понашања у животној средини 20.000 

Процена екотоксиколошких података 20.000 

Процена ефикасности и додатних података 20.000 

Израда извештаја о процени, предлога решења, провера 

етикете, уношење решења у базу података 
14.415 

НАКНАДЕ -
8),

* 

Доплата за пострегистрациону контролу - мониторинг 

формулација средстава за заштиту биља и мониторинг 

остатака средстава за заштиту биља 

10.000 

УКУПНО -
9)

 
8)

 Износ НАКНАДЕ зависи од врста процена која ће се вршити за свако конкретно   

средство за заштиту биља, као и да ли се се захтева решавање по хитном поступку 
9)

 Укупан износ зависи од врста процена која ће се вршити за свако конкретно 

средство за заштиту биља, као и да ли се се захтева решавање по хитном поступку 

* Износ се увећава за 50% ако се захтева решавање по хитном поступку, при чему се 

за ову врсту регистрације може поднети један захтев у току календарске године 
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7) примену нерегистрованих средстава за заштиту биља и 

регистрованих средстава за заштиту биља која нису регистрована за те намене, у 

хитним случајевима, и износи 74.130 динара. 

 

3. Висина накнаде за преглед, узорковање и лабораторијско 

испитивање узорака средстава за заштиту биља утврђује се у зависности од 

активности у оквиру услуге и износи: 

Активност у оквиру услуге Износ у динарима 

Преглед и узорковање 2.280
10)

 

Доплата за успостављање система службених контрола 300 

Лабораторијско испитивање 13.000 
10)

  Износ се увећава за 100% ако се преглед и узорковање обавља државним 

     празником, током ноћи (од 22 часа до 6 часова идућег дана) и недељом. 

 

4. Висина накнаде за преглед, узорковање и лабораторијско 

испитивање остатака средстава за заштиту биља у храни, храни за животиње и 

животној средини утврђује се у зависности од активности у оквиру услуге и 

износи: 

Активност у оквиру услуге Износ у динарима 

Преглед и узорковање 2.940
11)

 

Доплата за успостављање система службених контрола 300 

Лабораторијско испитивање 20.000 
11)

 Износ се увећава за 100% ако се преглед и узорковање обавља државним 

празником, током ноћи (од 22 часа до 6 часова идућег дана) и недељом. 

 

5. Висина накнаде за преглед за издавање решења о одобрењу 

испитивања нерегистрованих средстава за заштиту биља, активних супстанци, 

односно основних супстанци које нису уписане у Листу одобрених супстанци у 

истраживачке или развојне сврхе износи: 

 

 Износ у динарима 

Накнада 6.840* 
* Износ се увећава за 50% ако се захтева решавање по хитном поступку, при чему се 

за ову врсту регистрације може поднети један захтев у току календарске године 

 

 6. Висина накнаде за преглед пошиљки приликом увоза, и то за: 

1) преглед пошиљки средстава за заштиту биља и активних 

супстанци и претконцентрата за производњу средстава за заштиту биља, у 

зависности од активности у оквиру услуге, износи: 

 

Активност у оквиру услуге Износ у динарима 

Преглед и узорковање 1.455
12), 13)

 

Доплата за успостављање система службених контрола 300 

Лабораторијско испитивање 13.000 
12)

 Износ је утврђен за вагонске, камионске, контејнерске и бродске пошиљке до 10 

тона и за авионске и денчане пошиљке до три колета. За сваку наредну тону или 

колето додаје се износ од 145,5 динара по тони, односно колету. 
13)  

Укупан износ после обрачуна тонаже пошиљке се увећава за 100% ако се преглед и 

узорковање обавља државним празником, током ноћи (од 22 часа до 6 часова 

идућег дана) и недељом. 
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2) преглед пошиљки узорака средстава за заштиту биља, активних 

супстанци и претконцентрата износи 1.260 динара. 

 

7. Висина накнаде за преглед ради провере испуњености услова за 

обављање промета, и то за: 

1) преглед ради провере испуњености услова за обављање промета 

на мало износи 8.890 динара; 

2) преглед ради провере испуњености услова за обављање промета 

на велико износи 9.890 динара. 

 

8. Висина накнаде за преглед ради провере испуњености услова за 

издавање решења за одобрење промета нарочито опасних средстава за заштиту 

биља износи 12.210 динара. 

 

9. Висина накнаде за испитивање средстава за заштиту биља којима 

је истекао рок употребе ради њихове примене, у зависности од активности у 

оквиру услуге, износи: 

 

Активност у оквиру услуге Износ у динарима 

Преглед и узорковање 2.280
14)

 

Доплата за успостављање система службених контрола 300 

Лабораторијско испитивање 13.000 
14)

 Износ се увећава за 100% ако се преглед и узорковање обавља државним 

празником, током ноћи (од 22 часа до 6 часова идућег дана) и недељом. 

 

10. Висина накнаде за преглед ради провере испуњености услова 

за издавање решења о одобрењу примене нарочито опасних средстава за 

заштиту биља износи 12.870 динара. 

 

11. Висина накнаде за контролно тестирање, издавање потврде о 

функционалности  и обележавање уређаја за примену, и то за: 

1) штампање потврда о функционалности износи 60 динара; 

2) штампање маркица за обележавање уређаја за примену износи 

60 динара. 

 

12. Висина накнаде за преглед ради провере испуњености услова 

за пружање услуга у области средстава за заштиту биља, и то за:  

1) преглед ради провере испуњености услова за пружање 

саветодавних услуга у области средстава за заштиту биља износи 7.900 динара; 

2) преглед ради провере испуњености услова за пружање 

оперативних услуга у области средстава за заштиту биља која нису нарочито 

опасна износи 10.880 динара. 

 

13. Физичко лице плаћа накнаду из тачке 1. подтач. 2), 3) и 8) ове 

одлуке, у висини утврђеној у тач. 3, 4. и 9. ове одлуке. 

 

14. Износ накнада из тач. 2. до 13. ове одлуке уплаћује се на рачун 

буџета Републике Србије. 
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 15. Даном почетка примене ове одлуке престају да важе: 

 1) Одлука о висини накнада за покриће трошкова у вези са 

издавањем дозвола за стављање у промет пестицида и ђубрива и висини накнада 

за испитивање физичких и хемијских особина и биолошке вредности пестицида 

и ђубрива („Службени лист СРЈ”, брoj 4/01) у делу који се односи на пестициде; 

2) Одлука о висини накнада за извршени здравствени преглед 

пошиљака биља и контролу пестицида и ђубрива у промету преко државне 

границе („Службени гласник РС”, брoj 57/08) у делу који се односи на 

пестициде. 

 

  16. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2014. 

године. 

 

 

05 Број: 

У Београду,  децембра 2013. године 

  

   

 

В Л А Д А 

 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  
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