
IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

1. Који проблем се решава законом? 

Законом о средствима за исхрану биља и оплемењивачима 

земљишта („Службени гласник РС”, број 41/09, у даљем тексту: Закон), као и 

подзаконским прописима донетим на основу тог закона уређени су разврставање, 

квалитет, обележавање, увоз, промет, примена, испитивање као и фитосанитарна 

контрола и узорковање у промету, увозу и примени средстава за исхрану биља и 

оплемењивача земљишта. 

Закон као и подзаконски прописи донети на основу закона у делу 

неорганских (минералних) ђубрива, су усклађени са Уредбом Европског 

Парламента и Савета број 2003/2003/ЕЗ од 13. октобра 2003. године о ђубривима 

(у даљем тексту: Уредба 2003/2003), која садржи пет Анекса, осим одредби које 

се односе на слободни промет неорганских ђубрива, који испуњавају услове из 

Уредбе и њихово обележавање са ЕЗ ознаком које важи само за земље чланице 

ЕУ, као и одредбе које нису преносиве у национално законодавство, а које се 

тичу поступака релевантних тела ЕУ (Одбори и ЕУ Комисија). 

Такође, усклађени су и са Уредбом Европског Парламента и Савета 

број 1069/2009 од 21. октобра 2009. године којом се успостављају здравствена 

правила која се тичу споредних производа животињског порекла и производа 

који од њих потичу, а који нису намењени за исхрану људи и о престанку 

важења Уредбе (ЕЗ) број 1774/2002 - Уредба о споредним производима, у смислу 

услова која морају испуњавати органска ђубрива која се производе од споредних 

производа животињског порекла и производа који од њих потичу, а који нису 

намењени за исхрану људи. Ова усклађеност Закона постигнута је позивањем на 

одговарајући подзаконски пропис у области споредних производа животињског 

порекла који се не користе за исхрану људи (донет на основу Закона о 

ветеринарству „Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10, 93/12), а који је у 

потпуности усклађен са напред наведеном Уредбом. 

Остале врсте средстава за исхрану биља и оплемењивача 

земљишта (органско-неорганска, микробиолошка ђубрива, супстрати и слично) 

нису предмет уређивања нити једног прописа Европске уније, односно, 

остављено је државама чланицама Европске уније да ове области уреде својим 

националним законодавствима. 

Услови везани за производњу средстава за заштиту биља нису 

предмет уређења овог Закона, обзиром на чињеницу да су обухваћени прописима 

из области заштите животне средине и планирање и изградње, те је овим 

Законом (члан 6. став 1) направљена веза са овим прописом, у смислу да, у 

поступку регистрације средстава за исхрану биља, произвођач који има седиште 

у Републици Србији, доставља доказ о регистрацији у Регистар привредних 

субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних 

субјеката и доказ о испуњености услова за производњу средстава за исхрану 

биља и оплемењивача земљишта у складу са прописима којима се уређује 

заштита животне средине. 

И поред тога што су Законом уређена питања која се односе на 

разврставње, квалитет, увоз, стављање у промет и контроле средстава за исхрану 

биља и оплемењивача земљишта, утврђени су и његови одређени недостаци, због 

којих његово спровођење није било задовољавајуће. 

Један од разлога измена и допуна Закона јесте успостављање 

система службених и референтних лабораторија, које ће обављати послове 
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испитивања службених узорака средстава за исхрану биља и оплемењивача 

земљишта узетих при увозу и контроли њиховог промета и примене, kao и 

спровођење годишњег плана испитивања, ради утврђивања квалитета ових 

производа на тржишту. 

Наиме, Законом је прописано да послове лабораторијског 

испитивања и са њима повезане стручне послове у области средстава за исхрану 

биља и оплемењивачима земљишта обавља Дирекција за националне референтне 

лабораторије основана Законом којим се уређује безбедност хране. 

Законом о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09) 

прописано је да се за послове лабораторијског испитивања и њима повезане 

стручне послове у ланцу хране оснива Дирекција за националне референтне 

лабораторије, као и да она обавља послове у области безбедности хране, здравља 

животиња, здравља биља, садног материјала пољопривредног и украсног биља, 

резидуа, млека и банке биљних гена.  

Квалитет средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, 

који се стављају у промет у Републици Србији, мора се стално контролисати, 

како би се утврдило да ли испуњавају услове утврђене у решењима о упису у 

Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта (у даљем тексту: 

регистар), у смислу садржаја хранљивих елемената (хранљиве материје), као и 

физичких и хемијских карактеристика различитих врста и типова средстава за 

исхрану биља и оплемењивача земљишта које су значајне за њихово 

складиштење и примену. 

Ове контроле се, поред контроле при увозу, промету и примени, 

спроводе и Годишњим планом испитивања, за који је Законом о средствима за 

исхрану биља и оплемењивачима земљишта прописано да га врши Дирекција за 

националне референтне лабораторије. 

С обзиром на чињеницу да Дирекција за националне референтне 

лабораторије, основана Законом о безбедности хране („Службени гласник РС”, 

број 41/09), још увек није у функционалном и оперативном стању (недостатак 

инструменталне технике и запослених) неопходно је, до њене потпуне 

оперативности, користити постојеће лабораторије које испуњавају услове да 

могу бити овлашћене као службене, односно референтне лабораторије, а које ће 

радити испитивање узорака средстава за исхрану биља узетих у поступку 

инспекцијске контроле ради провере физичких и хемијских особина. 

Законом су прописани послови од јавног интереса, међу којима су 

и лабораторијска испитивања узорака средстава за исхрану биља узетих у 

поступку инспекцијске контроле ради провере физичких и хемијских особина, а 

који се могу уступити правним лицима путем конкурса (службени узорци). 

Испитивање службених узорака средстава за исхрану биља и 

оплемењивача земљишта узетих при увозу и контроли њиховог промета и 

примене није уступљено правним лицима која обављају послове од јавног 

интереса путем конкурса, тако да наведена испитивања обављају правна лица 

која су овлашћена за испитивање ђубрива на основу Закона о заштити биља 

(„Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 - исправка и „Службени гласник РС”, 

број 101/05 - др. закон), као што је то утврђено у чланом 49. прелазних и 

завршних одредби Закона. 

При томе, од девет овлашћених лабораторија, пет лабораторија је 

акредитивано у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025:2006. 

Законом такође нису прецизно утврђени услови под којима се 

средства за исхрану биља и оплемењивачи земљишта која се не уписују у 
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Регистар, могу или производити и стављати у промет и увозити, као што је 

случај са онима који се производе ради извоза, стављају у промет као остатак од 

извоза, стављају у промет после пробне производње, увозе ради складиштења и 

извоза или увозе и користе у научно-истраживачке сврхе и за потребе 

демонстрационих огледа. Такође, није било прописано да се и сировине за 

производњу средстава за исхрану биља, осим оних сировина које могу да се 

користе и као средство за исхрану биља, не уписују у Регистар, као и средства за 

исхрану биља и оплемењивача земљишта који се користе за потребе 

демонстрационих огледа. 

Такође, Законом нису прецизно одређени субјекти који могу 

увозити средства за исхрану биља, тако да су овим законом јасније дефинисани 

услови за увоз и прописане количине узорака сировина, средстава за исхрану 

биља и оплемењивача земљишта који могу да се увозе за потребе испитивања 

ради уписа у Регистар или демонстрационих огледа. 

Овим законом предвиђени су и изузеци, у смислу повременог 

узорковања и испитивања супстрата и органских оплемењивача земљишта, чија 

цена коштања на тржишту не може да поднесе трошкове који настају приликом 

увоза (узорковање и испитивање). Такође, од узорковања и испитивања изузете 

су и пошиљке које се увозе ради складиштења и извоза, увозе и користе у 

научноистраживачке сврхе и увозе и користе за потребе демонстрационих 

огледа, јер се не стављају на тржиште Републике Србије. 

Законом није прописано одређивање такси за покриће трошкова у 

поступку разврставања средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта 

ради уписа у Регистар, као и проверу испуњености услова за упис дистрибутера 

и увозника у Регистар дистрибутера и увозника. Из тих разлога овим законом је 

утврђено прописивање и ових трошкова. 

Један од проблема који се решава изменама и допунама Закона о 

средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта јесте и утврђивање 

који послови у области средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта 

јесу послови од јавног интереса, а за које се обезбеђују средства у буџету 

Републике Србије, јер осим осим лабораторијског испитивања у поступку 

службене контроле и активности у области евиденције промета и примене, сви 

остали послови набојани у члану 13. Закона о средствима за исхрану биља и 

оплемењивачима земљишта, не спадају у послове од јавног интереса, већ 

представљају услуге, али не државном органу. За те врсте услуге плаћа се 

одговарајућа надокнаду институцији која такве услуге обављају, а на надлежном 

органу је да успостави услове под којима се такве врсте услуга могу могу 

обављати. 

Послови као што је увођење међународних стандарда у 

испитивању или припремање научне основе за израду прописа у области 

средстава за заштиту биља представљају развојне или остале стручне послове 

државних органа, као што је то утврђено чл. 6. и 7. Закона о државној управи 

(„Службени гласник РСˮ, број 79/05 и 101/07), којима је прописано да органи 

државне управе подстичу и усмеравају развој у областима из свога делокруга и 

прикупљају и проучавају податке у областима из свога делокруга, сачињавају 

анализе, извештаје, информације и друге материјале и врше друге стручне 

послове којима доприносе развоју области из свог делокруга. 

Примењена и друга истраживања, развијање, успостављање и примену 

нових поступака представљају послове за који спадају у делокругдругих закона и  

рада других органа државне управе, као што су органи надлежни за научно-
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истраживачку делатност, који уређују систем научноистраживачке делатности, 

обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада и развоја 

научноистраживачке делатности, општа начела оснивања, организације и 

управљања организацијама које обављају ову делатност, општи интерес у 

научноистраживачкој делатности и услови за обављање те делатности ради 

остваривања општег интереса, стицање звања истраживача, финансирање 

програма од општег интереса, као и друга питања од значаја за обављање 

научноистраживачке делатности. 

 

2. Који циљеви треба да се постигну доношењем закона? 

Доношењем овог закона постижу се следећи циљеви: 

1) успостављање, организација и функционисање референтних и 

службених лабораторија, јер због недостатка кадрова и опреме, основна улога 

Дирекције за националне референтне лабораторије (испитивање узорака 

средстава за исхрану биља), утврђена Законом о безбедности хране („Службени 

гласник РС”, број 41/09), не може бити испуњена; 

  2) утврђивање послова од јавног интереса, јер се сви послови у 

области средстава за исхрану биља, утврђени у члану 13. Закона, не могу 

сматрати као послови од јавног интереса (примера ради спровођење 

истраживачких и развојних активности или развијање, успостављање и примену 

нових начела добре пољопривредне праксе у примени средстава за исхрану 

биља); 

3) одређивање средстава за исхрану биља и оплемењивача 

земљишта која се не уписују у Регистар, као и услови под којима се она могу 

стављати у промет и увозити, а који нису прецизно дефинисани Законом; 

4) јасније дефинисање услова за увоз, у смислу ко одређена 

средства за исхрану биља и оплемењиваче земљишта може да увози, као и 

одређивање количине узорака сировина, средстава за исхрану биља и 

оплемењивача земљишта који могу да се увозе за потребе испитивања ради 

уписа у Регистар или демонстрационих огледа; 

5) изузетке од узорковања и испитивања у поступку увоза 

средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта; 

6) прописивање такси за покриће трошкова у поступку 

разврставања средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта ради уписа у 

Регистар, као и проверу испуњености услова за упис дистрибутера и увозника у 

Регистар дистрибутера и увозника. 

 

3. Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема? 

Механизми који су неопходни за остварење наведених циљева 

могу да се успоставе само у виду законских норми. 

 

4. Зашто је доношење акта најбоље решење датог проблема? 

Механизми који су неопходни за остварење наведених циљева 

могу да се успоставе само у виду законских норми. 

Доношење овог закона најбоље је решење за наведене проблеме из 

разлога што се на овај начин организује целокупан систем у области средстава за 

исхрану биља и оплемењивача земљишта, као производа који се користе у 

производњи хране и хране за животиње. 
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5. На кога ће и како утицати решења датог проблема? 

Ове измене и допуне ће утицати на произвођаче, дистрибутере 

односно увознике средстава за исхрану биља, као и кориснике средстава за 

исхрану биља. 

Квалитет средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, 

који се производе, увозе и стављају у промет у Републици Србији, мора се стално 

контролисати, како би се утврдило да ли испуњавају услове утврђене у 

решењима о упису у Регистар, у смислу садржаја хранљивих елемената 

(хранљиве материје), као и физичких и хемијских карактеристика различитих 

врста и типова средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта које су 

значајне за њихово складиштење и примену. 

Међутим, поред квалитета (садржај хранљивих елемената и 

физичке и хемијске карактеристике) средства за исхтрану биља и оплемењивачи 

земљишта не смеју представљати ризик за безбедност и здравље људи, животиња 

и биља или ризик за животну средину (заштитна клаузула – члан 4. Закона, 

односно члан 15. Уредбе 2003/2003). 

Ове контроле се, поред контроле при увозу, промету и примени, 

спроводе и Годишњим планом испитивања, за који је Законом о средствима за 

исхрану биља и оплемењивачима земљишта прописано да га обавља Дирекција 

за националне референтне лабораторије. 

С обзиром на чињеницу да Дирекција за националне референтне 

лабораторије, основана Законом о безбедности хране („Службени гласник РС”, 

број 41/09), још увек није у функционалном и оперативном стању (недостатак 

инструменталне технике и запослених) неопходно је, до њене потпуне 

оперативности, користити постојеће лабораторије које испуњавају услове да 

могу бити овлашћене као службене, односно референтне лабораторије, које ће 

радити испитивање узорака средстава за исхрану биља узетих у поступку 

инспекцијске контроле ради провере физичких и хемијских особина. 

Лабораторије морају бити акредитоване, међународно препознате 

као компетентне и стручно оспособљене да могу да прате трендове модерне 

лабораторијске аналитике и обезбеђују стручне и научне експертизе. За њихова 

рад мора да постоји законски основ и јасно утврђене надлежности и обавезе.  

Тиме се, генерално, стиче више поверења корисника средстава за 

исхрану биља и оплемењивача земљишта, који ће ове производе куповати са 

мање сумње у њихов квалитет. 

Из тих разлога су у свим земљама ЕУ оне су основане као 

независна правна лица где је држава главни клијент и наручилац испитивања и 

где се њихово финансирање на првом месту обезбеђује средствима из буџета. 

Основни приходи ових установа се на првом месту остварују пружањем услуга 

лабораторијских испитивања која се раде по захтеву државних органа и служби, 

од унапред уговорених и опредељених средстава из државног буџета за 

одржавање спремности лабораторија, научно истраживачке делатности, учешћа у 

међународним и домаћим развојно истраживачким и научним пројектима. 

Да би лабораторије испуниле захтеве који се пред њих постављају 

морају бити опремљене адекватном опремом, морају имати уведен и одржаван 

систем квалитета свог рада, морају имати одговарајуће стручне и квалификоване 

кадрове и морају бити независне у свом раду. Лабораторије морају бити 

одговорне и тако организоване да се расположиви ресурси правилно и 

оптимално користе. Лабораторије морају бити максимално ангажоване, како у 

области рутинске дијагностике и испитивања, тако и у области 
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научноистраживачког рада и пружања подршке свим заинтересованим странама: 

инспекцијским службама, индустрији и произвођачима у решавању 

најсложенијих проблема и захтева које савремена производња поставља пред 

произвођаче и државу. 

На тај начин лабораторије обезбеђују задовољење потреба 

корисника услуга и истовремено обезбеђују финансијску одрживост. 

Лабораторије морају бити акредитоване, међународно препознате као 

компетентне и стручно оспособљене да могу да прате трендове модерне 

лабораторијске дијагностике и аналитике и обезбеђују стручне и научне 

експертизе. За њихова рад мора да постоји законски основ и јасно утврђене 

надлежности и обавезе. 

Због свих ових чињеница МПЗЖС жели да обезбеди континуитет и 

максималну искоришћености постојећих ресурса и уједно унапреди њихов рад 

тако што ће постојеће овлашћене лабораторије, које већ спроводе испитивања 

службених узорака у области безбедности хране, ветеринарства, здравља биља, 

средстава за заштиту биља и средстава за исхрану биља и оплемењивача 

земљишта по овлашћењу у складу са законским прописима који се односе на ове 

области,  заједно са капацитетима који се изграђују у комплексу „Земун Горњи 

градˮ (Батајница), Батајнички друм бб, бити интегрисани у јединствену мрежу 

опремљених и добро организованих сервиса, без дуплирање и преклапања 

постојећих ресурса, односно укључити поменуте постојеће државне институције, 

које су већ кадровски оспособљене, акредитоване, учествују у међународним 

тестирањима изврсности (међулабораторијска упоредна тестирања којима се 

спроводи провера квалитета рада лабораторија) и имају успостављене, 

одржаване референтне методе у мрежу службених и референтних лабораторија. 

Тиме се обезбеђује двостепеност у систему лабораторија преко референтних 

лабораторија које представљају „центре изврсностиˮ и које спроводе супервизију 

рада службених лабораторија и спроводе потврдна испитивања (провера 

резултата испитивања службених лабораторија). 

Формирање националних референтних лабораторија у комплексу 

„Земун Горњи Градˮ (Батајница), Батајнички друм бб, конципиран је и 

финансиран у оквиру финансијске помоћи Европске уније у сектору 

пољопривреде, а такође и једним делом из националног буџета.  

Концепт је осмишљен и формализован усвајањем кључног 

документа: Закључка Владе 05 број 337-7049/2004 од 01.11.2004 године, о 

прихватању Информације о донације Европске уније у сектору пољопривреде. 

Овим закључком је формализована финансијска помоћ, дефинисане су 

лабораторије које ће бити основане у комплексу „Земун Горњи Град“ као део 

Националне референтне лабораторије за безбедност хране, а финансијска 

средства јасно опредељена за посебну намену у сектору пољопривреде.  

Закључком Владе 05 број 337-7049/2004 о прихватању 

Информације о донацији Европске уније у сектору пољопривреде и 

успостављању система националне мреже референтних и регионалних 

лабораторија као интегралног дела контроле ланца хране, односно производње 

хране, предвиђено је успостављање мреже референтних и регионалних 

лабораторија. Полазна основа за ову мрежу су постојеће, овлашћене, 

лабораторије Министарства и Министарства здравља. 

У међувремену је, у овом комплексу, предвиђено да буде 

опремљена и пуштена у рад и лабораторија за испитивање квалитета сировог 

млека, која је поред помоћи Европске уније, која је опредељена за опремање 
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Националне референтне лабораторије, опремљена и у оквиру националног 

буџета опредељењем средствава за набавку лабораторијске опреме, која је и 

извршена. 

Лабораторијска испитивања узорака средстава за исхрану биља и 

оплемењивачима земљишта у поступку службене контроле промета преко 

државне границе и у промету унутар Републике Србије обавља девет државних 

институција које су, за ову врсту испитивања, овлашћене од стране 

Министарства у складу са Законом о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 

24/98 и 26/98 - исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 - др. закон), који 

је обухватао три области фитосанитарног система: здравље биља, средства за 

заштиту биља и средства за исхрану биља и оплемењиваче земљишта. Од девет 

државних институција (институти и факултети у области пољопривреде) пет 

институција су акредитоване у складу са стандардом ISO 17 025: 2006 од стране 

Акредитационог тела Србије. 

Након доношења Закона о средствима за исхрану биља и 

оплемењивачима земљишта, на основу члана 49. (прелазне одредбе), наведене 

иснтитуције су наставиле да обављају послове испитивања узорака средстава за 

исхрану биља и оплемењивача земљишта узетих у поступку службених контрола 

у овој области. Обзиром да су ови послови, у складу са чланом 13. тачка 4) 

Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта, утврђени 

као послови од јавног интереса, а да је чланом 14. Закона предвиђено да се 

послови од јавног интереса могу уступити путем конкурса, планирано је да 

наведених девет институција послове испитивања узорака средстава за исхрану 

биља и оплемењивача земљишта обављају ове послове, за које су овлашћени до 

окончања конкурса за обављање послова од јавног интереса. 

Међутим, конкурс за обављање послова од јавног интереса, од 

ступања на снагу Закона није спроведен, нарочито из разлога што се сви послови 

у области средстава за исхрану биља, утврђени у члану 13. Закона, не могу 

сматрати као послови од јавног интереса. 

У складу са Уредбом 2003/2003, са којом су Закон и подзаконски 

прописи усклађени, а која се тиче само минералних (неорганских) ђубрива, 

лабораторије које обављају испитивања усклађености минералних ђубрива са 

захтевима наведеним у Уредби 2003/2003  морају бити компетентни и мора их 

одобрити држава чланица за сврхе службене контроле. Такве одобрене 

лабораторије морају задовољити норме акредитације стандарда ISO 17 025, а до 

краја 2014. године, ако нису акредитоване, морају надлежним органима држава 

чланица доказати да су започели поступак акредитације, кao и да пруже доказе 

да су учествовале у тестирањима изврсности (међулабораторијска упоредна 

тестирања којима се спроводи провера квалитета рада лабораторија) и то са 

добрим резултатима. 

Систем акредитације лабораторија представља потврду сигурности 

и поузданости добијених резултата, као и потврду њихове финансијске и 

функционалне независности и омогућава признавање резултата спроведених 

испитивања од стране државних органа других земаља. 

У области средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, 

свим овлашћеним правним лицима која обављају послове испитивања у складу 

са Законом о заштити биља и која те послове и даље обављају на основу члана 

49. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта (прелазне 

одредбе), неће бити одузета та могућност спровођењем конкурса за избор 

службених и референтних лабораторија у складу са овим законом, осим у случају 
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да не испуњавају услове везане за акредитацију и то само када су у питању 

минерална (неорганска) ђубрива. Наиме, у складу са ЕУ прописима (Уредба 

2003/2003/ЕЗ) које обављају испитивања минералних (неорганских) ђубрива 

морају бити акредитоване у складу са стандардом ISO 17 025. Систем 

акредитације лабораторија представља потврду сигурности и поузданости 

добијених резултата, као и потврду њихове финансијске и функционалне 

независности и омогућава признавање резултата спроведених испитивања од 

стране државних органа других земаља. 

Када су у питању службене и референтне лабораторије оне, као 

независне државне институције, пре свега морају представљати мрежу 

лабораторија које су финансијски и функционално независне од било каквог 

негативног утицаја, кадровски и технички опремљене најсавременијом опремом 

и способне да обезбеде сваку врсту стручне експертизе, процену ризика и 

лабораторијско испитивање по захтеву државних органа. 

Уколико би за потребе службене контроле биле коришћене 

лабораторије којима није оснивач Република Србија или аутономна покрајина 

као службене или референтне, оне у случају пружања услуга лабораторијских 

испитивања другим заинтересованим лицима, а да нису државни органи, немају 

обавезу да у случају утврђене неусаглашености о томе обавесте надлежни орган, 

већ морају поштовати приватност лица коме пружају услугу, која претеже у 

односу на јавни интерес.  

 

У току примене Закона утврђено да одређене одредбе закона 

посредно изискују додатне трошкове произвођачима биља, као што је упис 

супстрата и органских оплемењивача земљишта у Регистар као и контрола сваке 

пошиљке ових производа при увозу. 

Предложене измене Закона имају позитиван ефекат у смислу 

смањења трошкова регистрације (произвођачи средстава за исхрану биља), увоза 

и дистрибуције (увозници и дистрибутери) и на крају биљне производње 

(корисници средстава за исхрану биља), када су у питању супстрати и органски 

оплемењивачи земљишта. 

На основу овог закона биће донети нови подзаконски прописи 

везани за упис у Регистар, којим се за ове производе неће захтевати достављање 

извештаја о испитивању физичких и хемијских особина, као и стручно мишљење 

о њиховој биолошкој хранљивој вредности. Тиме ће се трошкови подносиоца 

захтева за упис ових производа у Регистар смањити за око 35.000,00 динара, 

колико се сада издваја за испитивање физичких и хемијских особина и стручно 

мишљење о биолошкој хранљивој вредности ових производа. 

Овим решењима трошкови у поступку контроле при увозу ових 

производа се такође смањују за око 10.500,00 динара (цена узорковања и 

испитивања) за сваку пошиљку која се увози, јер ће се ови производи повремено 

узорковати и испитивати. 

Напред наведено представља смањење трошкова пољопривредних 

произвођа за 9-20% (у просеку 15%, у зависности од врсте производа), у смислу 

цене коштања производа на тржишту, односно улагања у производњу. 

Овим законом је прописано да ће се утврдити трошкови 

Министарства за упис у Регистар, у смислу трошкова који настају при процени 

документације ради утврђивања врсте и типа средстава за исхрану биља и 

оплемењивача земљишта, као и процену услова за квалитет. 
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Тај додатни трошак ће бити трошак подносилаца захтева за упис у 

Регистар, израчунат у складу са Правилником о методологији и начину 

утврђивања трошкова пружања јавне услуге („Службени гласник РС”, број 14/13, 

25/13-исправка и 99/13), за кога се сматра да неће бити виши од 6.000,00 динара, 

колико је износио овај трошак утврђен некадашњом Одлуком 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”, број 

4/01, „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља). 

Овај закон утицаће и на дистрибутере средстава за исхрану биља 

који ће плаћати таксу за проверу испуњености услова за упис дистрибутера и 

увозника у Регистар дистрибутера и увозника, која неће бити већа од таксе за 

исту врсту услуге прописане Одлуком о висини накнада у области средстава за 

заштиту биља („Службени гласник РС”, број 113/13 и 30/14) од 3.940,00 динара 

за проверу испуњености услова за промет на мало, односно 4.940,00 за промет на 

велико. При томе, уколико се истовремено спроводе службене контроле код 

једносг субјекта, који жели упис и за промет на мало и за промет на велико, 

наведене контроле ће се сматрати једном радњом и зарачунаваће се само једна 

такса у износу од 4.940,00 динара.  

 

6. Који су трошкови који ће примена акта изазвати грађанима и 

привреди, посебно малим и средњим предузећима? 

Предложена решења неће створити трошкове грађанима, али ће 

изазвати незнатне трошкове привреди и појединачним предузећима. 

Овим Законом је прописано да ће се утврдити трошкови 

Министарства за упис у Регистар, у смислу трошкова који настају при процени 

документације ради утврђивања врсте и типа средстава за исхрану биља и 

оплемењивача земљишта, као и процену услова за квалитет. 

Тај додатни трошак ће бити трошак подносилаца захтева за упис у 

Регистар, израчунат у складу са Правилником о методологији и начину 

утврђивања трошкова пружања јавне услуге („Службени гласник РС”, број 14/13, 

25/13-исправка и 99/13), за кога се сматра да неће бити виши од 6.000,00 динара, 

колико је износио овај трошак утврђен некадашњом Одлуком 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”, број 

4/01, „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља). 

Овај закон утицаће и на дистрибутере средстава за исхрану биља 

који ће плаћати таксу за проверу испуњености услова за упис дистрибутера и 

увозника у Регистар дистрибутера и увозника, која неће бити већа од таксе за 

исту услугу прописане Одлуком о висини накнада у области средстава за 

исхрану биља („Службени гласник РС”, број 113/13 и 30/14), од 3.940,00 динара 

за промет на мало, односно 4.940,00 за промет на велико. 

Предложене измене Закона имају позитиван ефекат у смислу 

смањења трошкова регистрације (произвођачи средстава за исхрану биља), увоза 

и дистрибуције (увозници и дистрибутери) и на крају биљне производње 

(корисници средстава за исхрану биља), када су у питању супстрати и органски 

оплемењивачи земљишта. 

На основу овог закона биће донети подзаконски прописи везани за 

упис у Регистар, којим се за ове производе неће захтевати достављање извештаја 
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о испитивању физичких и хемијских особина, као и стручно мишљење о њиховој 

биолошкој хранљивој вредности. Тиме ће се трошкови подносиоца захтева за 

упис ових производа у Регистар смањити за око 35.000,00 динара, колико се сада 

издваја за испитивање физичких и хемијских особина и стручно мишљење о 

биолошкој хранљивој вредности ових производа. 

Овим решењима трошкови у поступку контроле при увозу ових 

производа се такође смањују за око 10.500,00 динара (цена узорковања и 

испитивања) за сваку пошиљку која се увози, јер ће се ови производи повремено 

узорковати и испитивати. 

Напред наведено представља смањење трошкова пољопривредних 

произвођа за 9-20% (у просеку 15%, у зависности од врсте производа), у смислу 

цене коштања производа на тржишту, односно улагања у производњу. 

Што се тиче трошкова оснивања Стручног савета за средства за 

исхрану биља и оплемењивача земљишта, висина износа по члану Савета не 

може бити већа од 3.000 РСД по седници, колико износи накнада за учешће у 

сличним стручним радним групама које су формирање у МПЗЖС. Имајући у 

виду да ће ово стручно тело заседати по потреби, и да њихов број неће прелазити 

више од пет, а да ће организацију седница и техничку помоћ пружити стручне 

службе МПЗЖС, овај трошак неће прелазити износ од 75.000 РСД на годишњем 

нивоу (рачунајући максимално пет седница годишње). 

У области средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, 

свим овлашћеним правним лицима која обављају послове испитивања у складу 

са Законом о заштити биља и која те послове и даље обављају на основу члана 

49. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта (прелазне 

одредбе), неће бити одузета та могућност спровођењем конкурса за избор 

службених и референтних лабораторија у складу са овим законом, осим у случају 

да не испуњавају услове везане за акредитацију и то само када су у питању 

минерална (неорганска) ђубрива. Наиме, у складу са ЕУ прописима (Уредба 

2003/2003/ЕЗ) које обављају испитивања минералних (неорганских) ђубрива 

морају бити акредитоване у складу са стандардом ISO 17 025. Систем 

акредитације лабораторија представља потврду сигурности и поузданости 

добијених резултата, као и потврду њихове финансијске и функционалне 

независности и омогућава признавање резултата спроведених испитивања од 

стране државних органа других земаља. 

Када су у питању службене и референтне лабораторије оне, као 

независне државне институције, пре свега морају представљати мрежу 

лабораторија које су финансијски и функционално независне од било каквог 

негативног утицаја, кадровски и технички опремљене најсавременијом опремом 

и способне да обезбеде сваку врсту стручне експертизе, процену ризика и 

лабораторијско испитивање по захтеву државних органа. 

Из тих разлога су у свим земљама ЕУ оне су основане као 

независна правна лица где је држава главни клијент и наручилац испитивања и 

где се њихово финансирање на првом месту обезбеђује средствима из буџета. 

Основни приходи ових установа се на првом месту остварују пружањем услуга 

лабораторијских испитивања која се раде по захтеву државних органа и служби, 

од унапред уговорених и опредељених средстава из државног буџета за 

одржавање спремности лабораторија, научно истраживачке делатности, учешћа у 

међународним и домаћим развојно истраживачким и научним пројектима. 

Да би лабораторије испуниле захтеве који се пред њих постављају 

морају бити опремљене адекватном опремом, морају имати уведен и одржаван 
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систем квалитета свог рада, морају имати одговарајуће стручне и квалификоване 

кадрове и морају бити независне у свом раду. Лабораторије морају бити 

одговорне и тако организоване да се расположиви ресурси правилно и 

оптимално користе. Лабораторије морају бити максимално ангажоване, како у 

области рутинске дијагностике и испитивања, тако и у области 

научноистраживачког рада и пружања подршке свим заинтересованим странама: 

инспекцијским службама, индустрији и произвођачима у решавању 

најсложенијих проблема и захтева које савремена производња поставља пред 

произвођаче и државу. 

На тај начин лабораторије обезбеђују задовољење потреба 

корисника услуга и истовремено обезбеђују финансијску одрживост. 

Лабораторије морају бити акредитоване, међународно препознате као 

компетентне и стручно оспособљене да могу да прате трендове модерне 

лабораторијске дијагностике и аналитике и обезбеђују стручне и научне 

експертизе. За њихова рад мора да постоји законски основ и јасно утврђене 

надлежности и обавезе. 

Због свих ових чињеница МПЗЖС жели да обезбеди континуитет и 

максималну искоришћености постојећих ресурса и уједно унапреди њихов рад 

тако што ће постојеће лабораторије заједно са капацитетима који се изграђују у 

комплексу „Земун Горњи град“, бити интегрисани у јединствену мрежу 

опремљених и добро организованих сервиса, без дуплирање и преклапања 

постојећих ресурса, односно укључити постојеће државних институције које су 

већ кадровски оспособљене, акредитоване, учествују у међународним 

тестирањима изврсности и имају успостављене, одржаване референтне методе у 

мрежу службених и референтних лабораторија. Тиме се обезбеђује двостепеност 

у систему лабораторија преко референтних лабораторија које представљају 

„центре изврсностиˮ и које спроводе супервизију рада службених лабораторија. 

Формирање националних референтних лабораторија у комплексу 

„Земун Горњи Градˮ (Батајница), Батајнички друм бб, конципиран је и 

финансиран у оквиру финансијске помоћи Европске уније у сектору 

пољопривреде, а такође и једним делом из националног буџета.  

Концепт је осмишљен и формализован усвајањем кључног 

документа: Закључка Владе 05 број 337-7049/2004 од 01.11.2004 године, о 

прихватању Информације о донације Европске уније у сектору пољопривреде. 

Овим закључком је формализована финансијска помоћ, дефинисане су 

лабораторије које ће бити основане у комплексу „Земун Горњи Град“ као део 

Националне референтне лабораторије за безбедност хране, а финансијска 

средства јасно опредељена за посебну намену у сектору пољопривреде.  

Закључком Владе 05 број 337-7049/2004 о прихватању 

Информације о донацији Европске уније у сектору пољопривреде и 

успостављању система националне мреже референтних и регионалних 

лабораторија као интегралног дела контроле ланца хране, односно производње 

хране, предвиђено је успостављање мреже референтних и регионалних 

лабораторија. Полазна основа за ову мрежу су постојеће, овлашћене, 

лабораторије Министарства и Министарства здравља. 

У међувремену је, у овом комплексу, предвиђено да буде 

опремљена и пуштена у рад и лабораторија за испитивање квалитета сировог 

млека, која је поред помоћи Европске уније, која је опредељена за опремање 

Националне референтне лабораторије, опремљена и у оквиру националног 
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буџета опредељењем средствава за набавку лабораторијске опреме, која је и 

извршена. 

Уколико би за потребе службене контроле биле коришћене 

лабораторије којима није оснивач Република Србија или аутономна покрајина 

као службене или референтне, оне у случају пружања услуга лабораторијских 

испитивања другим заинтересованим лицима, а да нису државни органи, немају 

обавезу да у случају утврђене неусаглашености о томе обавесте надлежни орган, 

већ морају поштовати приватност лица коме пружају услугу, која претеже у 

односу на јавни интерес.  

Лабораторијска испитивања узорака средстава за исхрану биља и 

оплемењивачима земљишта у поступку службене контроле промета преко 

државне границе и у промету унутар Републике Србије обавља девет државних 

институција које су, за ову врсту испитивања, овлашћене од стране 

Министарства у складу са Законом о заштити биља, од којих су пет институције 

акредитоване у складу са стандардом ISO 17 025: 2006 од стране 

Акредитационог тела Србије. 

У складу са чланом 17. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 

108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон и 103/15) таксе се могу уводити само законом 

којим се може прописати њихова висина, а које се наплаћује за непосредно 

пружену јавну услугу, односно спроведен поступак или радњу. Такође, овим 

чланом је прописано да висина таксе мора бити примерена трошковима пружања 

јавне услуге, односно спровођења поступка или радње и мора бити утврђена у 

апсолутном износу, односно не може бити утврђена као проценат од променљиве 

основице, осим уколико је законом другачије прописано. Ако висина таксе није 

утврђена законом, на акт којим се утврђује њихова висина мора се прибавити 

сагласност министарства надлежног за финансије у случају да висину таксе 

утврђује субјекат централног нивоа државе. 

Имајући у виду члан 17. Закона о буџетском систему Законом о 

средствима за заштиту биља, а такође ни Нацртом Закона терет контроле и 

надзора није пребачен на терет привредних субјеката или физиких лица, обзиром 

да привредни субјекти и физичка лица за утврђивање услова за обављање 

одређених послова, уписе у Регистре, прегледе пошиљки, лабораторијска 

испитивања, и слично, односно спровођење службених контрола, или пак 

регистрацију средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, као 

непосредно пружене јавне услуге, плаћају накнаду, тј. таксу, која мора бити 

примерена трошковима пружања јавне услуге. То је и постигнуто, обзиром да се 

сви износи такси израчунавају у складу са Правилником о методологији и 

начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге („Службени гласник РС”, 

број 14/13, 25/13-исправка и 99/13) и да се у поступку доношења акта о износима 

такси мора прибавити сагласност министарства надлежног за финансије. 

На исти начин је то утврђено и у одговарајућим прописима ЕУ. 

Примера ради, Уредбом Европског парламента и Савета број 882/2004 од 29. 

априла 2004. године о службеним контролама које се спроводе ради провере 

поштовања прописа о храни и храни за животиње и прописа о здрављу и 

добробити животиња (чл. 26-29), је прописано да државе чланице треба да 

обезбеде довољна финансијска средства за особље и остала средства потребна за 

службене контроле, на било који начин који оне сматрају примереним, 

укључујући и опште опорезивање или увођење такси или накнада, односно да 

државе чланице могу наплаћивати таксе или накнаде за покриће трошкова 
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службених контрола. Такође, овом уредбом је утврђено да таксе које се убирају 

за потребе службених контрола не смеју бити више од износа трошкова које 

сносе одговорна надлежна тела и да могу бити утврђене паушално на основу 

трошкова које су надлежна тела сносила у одређеном временском периоду. 

Чланом 15. Нацрта закона предвиђене су таксе које плаћају правна 

лица, предузетници и физичка лица, чиме је термин „накнадаˮ у члану 38. Закона 

замењен термином „таксаˮ, односно термин је уподобљен у складу са чланом 17. 

Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон и 103/15).  

У  односу на члан 38. нове такса је предвиђена за проверу 

испуњености услова проверу испуњености услова за упис у Регистар 

дистрибутера и увозника и промену података уписаних у Регистар дистрибутера и 

увозника (3.940,00 динара за промет на мало, односно 4.940,00 за промет на 

велико), чији су износи претходно детаљно образложени у одговору на питање 

Какве трошкове ће примена закона изазвати грађанима и привреди, а нарочито 

малим и средњим предузећима. 

Остале две таксе, прописане чланом 15. Нацрта закона, у суштитни 

нису нове таксе, већ прецизне формулације претходно утврђених такси, обзиром 

на чињеницу да је разврставање средстава за исхрану биља у одређену врсту и 

тип у поступку уписа средства за исхрану биља у Регистар, обнове уписа и промене 

података уписаних у Регистар је такса која се наплаћује за непосредно пружену 

јавну услугу, односно спроведен поступак или радњу, а не испитивање средстава 

за исхрану биља у поступку уписа у Регистар, обзиром да то није услуга која се 

пружа државбном органу, већ услуга која се пружа подносицу захтева за упис у 

Регистар који, за ту врсту услуге плаћа одговарајућу надокнаду лицима која 

такву услугу обавља. На надлежном органу је да успостави услове под којима се 

такве услуге могу обављати. 

 

7. Да ли позитивни ефекти акта оправдавају трошкове његове 

примене? 

Да. 

Биљна производња има веома важно место у Републици Србији, а 

један од најважнијих начина њеног повећања јесте и примена средстава за 

исхрану биља и оплемењивача земљишта. Очување земљишта и вода, као 

најважнијих природних ресурса за пољопривредну производњу, којима управо 

располажу пољопривредни произвођачи је, поред заштите здравља људи и 

животиња, приоритет. 

Из тих разлога, неопходно је стално контролисати квалитет ових 

веома важних инпута у биљној производњи који се стављају у промет у 

Републици Србији, како би се утврдило да ли испуњавају услове утврђене у 

решењима о упису у Регистар, у смислу садржаја хранљивих елемената 

(хранљиве материје), као и физичких и хемијских карактеристика различитих 

врста и типова средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта које су 

значајне за њихово складиштење и примену. 

С обзиром на чињеницу да Дирекција за националне референтне 

лабораторије, основана Законом о безбедности хране („Службени гласник РС”, 

број 41/09), још увек није у функционалном и оперативном стању (недостатак 

инструменталне технике и запослених) неопходно је, до њене потпуне 

оперативности, користити постојеће лабораторије које испуњавају услове да 

могу бити овлашћене као службене, односно референтне лабораторије које ће 
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радити испитивање узорака средстава за исхрану биља узетих у поступку 

инспекцијске контроле ради провере физичких и хемијских особина. 

Лабораторије морају бити акредитоване, међународно препознате 

као компетентне и стручно оспособљене да могу да прате трендове модерне 

лабораторијске аналитике и обезбеђују стручне и научне експертизе. За њихова 

рад мора да постоји законски основ и јасно утврђене надлежности и обавезе.  

Тиме се, генерално, стиче више поверења корисника средстава за 

исхрану биља и оплемењивача земљишта од стране који ће ове производе 

куповати са мање сумње у њихов квалитет. 

Предложене измене Закона имају позитиван ефекат у смислу 

смањења трошкова регистрације (произвођачи средстава за исхрану биља), увоза 

и дистрибуције (увозници и дистрибутери) и на крају биљне производње 

(корисници средстава за исхрану биља), када су у питању супстрати и органски 

оплемењивачи земљишта. Овим решењима трошкови у поступку контроле при 

увозу ових производа се такође смањују за сваку пошиљку која се увози, јер ће 

се ови производи повремено узорковати и испитивати. 

Напред наведено представља смањење трошкова пољопривредних 

произвођа за 9-20% (у просеку 15%, у зависности од врсте производа), у смислу 

цене коштања производа на тржишту, односно улагања у производњу. 

Повећање трошкова у смислу уписа у Регистар, односно трошкова 

који настају при процени документације ради утврђивања врсте и типа средстава 

за исхрану биља и оплемењивача земљишта, као и процену услова за квалитет 

неће бити виши од трошка који су некада плаћали подносиоци захтева за 

регистрацију средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, тај трошак 

је био утврђен некадашњом Одлуком 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”, број 4/01, „Службени лист СЦГ”, 

број 1/03 – Уставна повеља) у износу од 6.000,00 динара. 

Овај закон утицаће и на дистрибутере средстава за исхрану биља 

који ће плаћати таксу за проверу испуњености услова за упис дистрибутера и 

увозника у Регистар дистрибутера и увозника, која неће бити већа од таксе за 

исту услугу прописану у области средстава за заштиту биља, при томе као и до 

сада, водиће се рачуна да уколико исти дистрибутер, односно увозник поднесе 

захтев за утврђивање услова за увоз и промет и средстава за исхрану биља и 

средстава за заштиту биља, што је и најчешћи случај, при подношењу захтева 

плаћаће једну таксу, што неће додатно оптеритити привредне субјекте на 

тржишту. 

 

8. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишну конкуренцију? 

Овим законом се не утиче на решења из Закона о средствима за 

исхрану биља и оплемењивачима земљишта, те нема утицаја на појаву нових 

привредних субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију, у делу који се 

односи на производњу, регистрацију и дистрибуцију средстава за исхрану биља 

и оплемењивача земљишта. 

Примера ради, у Регистар дистрибутера и увозника средстава за 

исхрану биља и оплемењивача земљишта до сада је уписано 1.998 привредних 

субјеката, односно 3.424 објекта у којима се обавља промет ових производа. Не 

очекује се драстично повећање нити смањење објеката уписаних у овај Регистар, 
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обзиром на чињеницу да услови у погледу објеката за складиштење и просторија 

за продају и смештај ових производа нису мењани у односу на  решења из Закона 

о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта. 

Један од проблема који се решава изменама и допунама Закона о 

средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта јесте и утврђивање 

који послови у области средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта 

јесу послови од јавног интереса, а за које се обезбеђују средства у буџету 

Републике Србије, јер осим осим лабораторијског испитивања у поступку 

службене контроле и активности у области евиденције промета и примене, сви 

остали послови набојани у члану 13. Закона о средствима за исхрану биља и 

оплемењивачима земљишта, не спадају у послове од јавног интереса, већ 

представљају услуге, али не државном органу. За те врсте услуге плаћа се 

одговарајућа надокнаду институцији која такве услуге обављају, а на надлежном 

органу је да успостави услове под којима се такве врсте услуга могу могу 

обављати.   

Послови као што је увођење међународних стандарда у 

испитивању или припремање научне основе за израду прописа у области 

средстава за заштиту биља представљају развојне или остале стручне послове 

државних органа, као што је то утврђено чл. 6. и 7. Закона о државној управи 

(„Службени гласник РСˮ, број 79/05 и 101/07), којима је прописано да органи 

државне управе подстичу и усмеравају развој у областима из свога делокруга и 

прикупљају и проучавају податке у областима из свога делокруга, сачињавају 

анализе, извештаје, информације и друге материјале и врше друге стручне 

послове којима доприносе развоју области из свог делокруга. 

Примењена и друга истраживања, развијање, успостављање и 

примену нових поступака представљају послове за који спадају у делокруга рада 

других органи државне управе, као што су органи надлежни за научно-

истраживачку делатност. 

 

9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да изнесу 

своје ставове о акту? 

Измене и допуне Закона о средствима за исхрану биља и 

оплемењивача земљишта су управо инициране од субјеката на које се закон 

односи. 

У току примене закона утврђено је и то на основу примедаба 

заинтересованих страна да одређене одредбе закона изискују додатне трошкове 

произвођачима биља, као што је регистрација супстрата и контрола сваке 

пошиљке при увозу. Нарочит трошак трпе произвођачи расада поврћа, као и 

произвођачи украсног биља и цвећа, која спадају у једну од делатности у области 

пољопривреде која изискује велика улагања, укључујући и трошкове за 

супстрате. Из тих разлога, овим законом супстрати се изузимају из поступка 

регистрације, али се евидентирају, а њихова контрола при увозу биће повремена, 

а на тржишту у складу са Годишњим програмом. 

Исти принцип је примењен и на органске оплемењиваче земљишта 

који се користе и у органској биљној производњи, обзиром на чињеницу да се у 

овој области Република Србија налази на почетку развоја, а да је удео средстава 

за исхрану биља и оплемењивача земљишта у овој производњи, у смислу 

трошкова, велики. 

Из наведених разлога одржана су и четири састанака са 

представницима пољопривредних произвођача, као и са представницима 
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компанија које ове производе региструју и стављају у промет, у 2010. и 2011. 

години. 

На поменутим састанцима су прикупљени управо сугестије и 

предлози за изузимање ових производа из поступка регистрације, а самим тим и 

из поступка узорковања и испитивања при увозу. 

У поступку припреме закона о изменама и допунама закона којим 

се уређују средства за исхрану биља, Министарство пољопривреде и заштите 

животне средине (у даљем текстиу: Министарство) спровело је јавну расправу о 

Нацрту закона о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља (у 

даљем тексту: Нацрт закона). 

Нацрта закона je сачињен од стране стручне службе Министарства, 

и то на основу примедби које су, у периоду од примене Закона о средствима за 

исхрану биља и оплемењивачима земљишта (у даљем тексту: Закон) до израде 

Нацрта закона, достављене Министарству од стране различитих заинтересованих 

страна (произвођача, увозника и корисника средстава за исхрану биља), као и од 

стране инспекцијских служби Министарства. 

 Јавна расправа о Нацрту закона одржана је на основу закључка 

Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-11801/2015 од 4. новембра 2015. 

године, у складу са Програмом јавне расправе, у периоду од 9. до 30. новембра 

2015. године.  

 Јавна расправа почела је 9. новембра 2015. године истицањем 

Нацрта закона на интернет страници Министарства и порталу е-управе. У 

периоду спровођења јавне расправе сва заинтересована лица могла су да доставе 

своје писане коментаре, сугестије и примедбе поштом, односно електронском 

поштом. 

 У периоду спровођења јавне расправе Министарство је, у сарадњи 

са Привредном комором Србије, Удружењем за пољопривреду, прехрамбену 

индустрију, шумарство и водопривреду и Удружењем за хемијску, гумарску 

индустрију и индустрију неметала, одржало два јавна скупа на којима је 

представљен Нацрт закона свим заинтересованим учесницима, на којима је тим 

субјектима омогућено да изнесу своје коментаре на Нацрт закона. 

 Расправа о Нацрту закона водила се у Београду, Привредна комора 

Србије, 13. новембра 2015. године и у Новом Саду,  Привредна комора 

Војводине, 20. новембра 2015. године.   

 На одржаној јавној расправи изнета су позитивна мишљења о 

решењима садржаним у Нацрту закона, као и бројни коментари и сугестије. 

 Стручне службе Министарства размотриле су све пристигле 

предлоге, коментаре и сугестије и прихватиле и у текст Нацрта закона уградиле 

одређен број тих сугестија, чиме је значајно унапређен текст Нацрта закона. 

У вези с тим, делимично су прихваћене следеће сугестије и 

предлози: 

1) предлог да се у члану 2. став 1. Нацрта закона (у вези са изменом 

члана 13. Закона) поред лабораторија које су акредитоване у складу са 

стандардом SRPS EN ISO/IEC 17025 послове референтне лабораторије могу 

обављати и установе/организације чији је оснивач Република Србија, односно 

аутономна покрајина која мора бити акредитована за обављање научно-

истраживачке делатности, решењем Министарства просвете и науке РС, Одбор 

за акредитацију научно-истраживачких организација, тако да су наведени став 

преформулисан да гласи: „Послове од јавног интереса у области средстава за 

исхрану биља из члана 12. тач. 1)-15) и тачка 17) овог закона обавља 
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лабораторија чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина 

која мора бити акредитована у складу са стандардом SRPS EN ISO/IEC 17025 - 

„Општи захтеви за компетентност лабораторија за тестирање и калибрацију” (у 

даљем тексту: референтна лабораторија) у случају неорганских ђубрива и 

неорганских оплемењивача земљишта, а у случају осталих врста средстава за 

исхрану биља и оплемењивача земљишта послове референтне лабораторије може 

обављати и установа/организација чији је оснивач Република Србија, односно 

аутономна покрајина акредитована за обављање научно-истраживачке 

делатности решењем органа надлежног за послове науке.ˮ. Ово највише стога, 

што су прописима Европске уније уређена неорганска ђубрива и неоргански 

оплемењивачи земљишта, при чему је акредитована у складу са стандардом EN 

ISO/IEC 17025 обавезна за службене и рефрентне лабораторије, а да је за остале 

производе који припадају средствима за исхрану биља и оплемењивачима 

зељишта остављено државама чланицама да ту област уреде; 

2) предлог да се у члану 2. став 2. Нацрта закона (у вези са изменом 

члана 13. Закона) поред лабораторија које су акредитоване у складу са 

стандардом SRPS EN ISO/IEC 17025 послове службене лабораторије могу 

обављати и установе/организације чији је оснивач Република Србија, односно 

аутономна покрајина која мора бити акредитована за обављање научно-

истраживачке делатности, решењем Министарства просвете и науке РС, Одбор 

за акредитацију научно-истраживачких организација, тако да је наведени став 

преформулисан да гласи: „Послове од јавног интереса у области средстава за 

исхрану биља из члана 12. тачка 16) овог закона обавља лабораторија чији је 

оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина која мора бити 

акредитована у складу са стандардом SRPS EN ISO/IEC 17025 - „Општи захтеви 

за компетентност лабораторија за тестирање и калибрацију” (у даљем тексту: 

службена лабораторија), у случају неорганских ђубрива и неорганских 

оплемењивача земљишта, а у случају осталих врста средстава за исхрану биља и 

оплемењивача земљишта послове службене лабораторије може обављати и 

установа/организација чији је оснивач Република Србија, односно аутономна 

покрајина акредитована за обављање научно-истраживачке делатности решењем 

органа надлежног за послове науке.ˮ. Ово највише стога, што су прописима 

Европске уније уређена неорганска ђубрива и неоргански оплемењивачи 

земљишта, при чему је акредитована у складу са стандардом EN ISO/IEC 17025 

обавезна за службене и рефрентне лабораторије, а да је за остале производе који 

припадају средствима за исхрану биља и оплемењивачима зељишта остављено 

државама чланицама да ту област уреде; 

3) предлог да се уместо брисања члана 16. Закона, члан 5. Нацрта 

закона измени, у смислу оснивања Комисије за средства за исхрану биља и 

оплемењиваче земљишта, али тако да је назив члана 5. преформулисан да гласи: 

„Стручни савет за средства за исхрану биља и оплемењиваче земљиштаˮ, а члан 

5. преформулисан да гласи: СТАВ 1: „Ради разматрања стручних питања, давања 

стручних мишљења и учешћа у реализацији пројектних задатака у области 

средстава за исхрану биља, министар, у складу са прописима којима се уређује 

државна управа, решењем оснива посебну радну групу – Стручни савет за 

средства за исхрану биља и оплемењиваче земљишта (у даљем тексту: Стручни 

савет).  Став 2: „Чланови Стручног савета не смеју бити у сукобу интереса са 

произвођачем, увозником и дитрибутером и морају потписати изјаву о 

непостојању сукоба интереса.ˮ СТАВ 3: „Стручни савет разматра стручна 

питања, даје стручна мишљења и учествује у реализацији пројектних задатака у 
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вези са: 1) применом и деловањем средстава за исхрану биља и оплемењивачима 

земљишта; 2) плановима и посебним програмима у области средстава за исхрану 

биља и оплемењивачима земљишта; 3) давањем препорука за израду прописа у 

области средстава за исхрану биља и оплемењивачима земљишта; 4) обављањем 

других неопходних задатака у вези са средставима за исхрану биља и 

оплемењивачима земљишта.ˮ; 

4) предлог да увоз сировина за производњу средстава за исхрану 

биља, поред произвођача врши увозник (члан 8. став 6. Нацрта закона, а у вези са 

додатим чланом 30А став 6. Закона), али тако да је члан 8. став 6. Нацрта закона 

преформулисан и додат нови став 7. који гласе: Став 6: „Увоз сировина за 

производњу средстава за исхрану биља уписаних у Регистар или средстава за 

исхрану биља која се производе ради извоза из члана 20. став 1. тачка 1) овог 

закона, врши произвођач средства за исхрану биља уписаног у Регистар, односно 

средства за исхрану биља које се производи ради извоза из члана 20. став 1. тачка 

1) овог закона. ˮ Став 7: „Увоз из става 6. овог члана може да врши и увозник 

уписан у Регистар дистрибутера и увозника за потребе и уз сагласност 

произвођача.ˮ;  

5) предлог да се у члану 10. став 1. Нацрта закона (у вези измене 

члана 35. став 4. Закона) поред лабораторија које су акредитоване у складу са 

стандардом SRPS EN ISO/IEC 17025 испитивања физичких и хемијских особина 

средстава за исхрану биља, која се врше ради уписа у Регистар, могу бити 

извршена и од стране установе/организације чији је оснивач Република Србија, 

односно аутономна покрајина која мора бити акредитована за обављање научно-

истраживачке делатности, тако да је наведени став преформулисан да гласи: 

„Испитивања физичких и хемијских особина средстава за исхрану биља, која се 

врше ради уписа у Регистар, морају бити извршена у лабораторији која је 

акредитована у складу са стандардом SRPS EN ISO/IEC 17025 - „Општи захтеви 

за компетентност лабораторија за тестирање и калибрацију, у случају 

неорганских ђубрива и неорганских оплемењивача земљишта, а у случају 

осталих врста средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта испитивања 

може обављати и установа/организација чији је оснивач Република Србија, 

односно аутономна покрајина акредитована за обављање научно-истраживачке 

делатности решењем органа надлежног за послове науке.ˮ. 

 

Одређене сугестије нису прихваћене из разлога што: 

1) се одређени поступци наведени у прописима Европске уније не 

могу, у овој фази усаглашавања законодавства, пренети у национално 

законодавство и применити, и то у случају предлога да се у члану 6. став 1. дода 

нова тачка 1) и измени став 2. (у вези са чланом 20. Закона), у смислу да ЕЦ 

ђубрива не подлежу упису у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача 

земљишта, имајући у виду и чињеницу да се она могу обележити као ЕЦ ђубрива 

и као таква ставити у промет у Републици Србији, уз достављање доказа 

надлежног органа или лабораторије земље чланице ЕУ, као и да то није урадила 

нити једна земља пре уласка у ЕУ, а нарочито да је чланом 10. став 2. Нацрта 

закона (у вези са чланом 35. став 5. Закон) прописано да „Министарство, у 

поступку уписа у Регистар, признаје резултате испитивања физичких и 

хемијских особина средства за исхрану биља који су извршени у другој земљи, 

ако су примењене методе прописане овим законом од стране лабораторије која је 

акредитована у складу са стандардом ISO/IEC 17025 - „Општи захтеви за 

компетентност лабораторија за тестирање и калибрацијуˮ; 
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3) би се створила правна празнина у спровођењу одређених 

одредби Нацрта закона, и то: 

- у случају предлога да се из члана 2. Нацрта бришу ст. 3, 4. и 5. (у 

вези изменом члана 13. Закона), а којим је прописано да акредитација може да се 

односи на једну или више метода испитивања средстава за исхрану биља, да 

референтна лабораторија може бити референтна за поједина испитивања или 

групу испитивања и да ако у Републици Србији не постоји референтна 

лабораторија министар надлежан за послове пољопривреде може, за поједине 

врсте испитивања, да одреди референтну лабораторију са територије друге 

државе за тражена испитивања, имајући пре свега у виду да је делимично 

прихваћен предлог у вези са чланом 2. ст. 1 и 2. Нацрта закона; 

- у случају предлога да и пошиљке сировина за производњу 

средстава за исхрану биља која потичу из исте партије/лота приликом увоза 

подлежу повременом узорковању (члан 9. став 1. Нацрта закона, а у вези са 

чланом 32. став 2), обзиром да је дугогодишње искуство прегледа пошиљки 

сировина при увозу показало да документација која прати ове пошиљке не 

садржи податке о партији/лоту, нити податке из којих се може закључити да се 

ради о истој партији/лоту па се, из тих разлога, свака пошиљка третира као једна 

партија и као таква и узоркује; 

4) су предложена решења већ садржана у Нацрту закона или 

Закону, и то: 

- у случају предлога да се из члана 6. став 1. Нацрта закона бришу 

тач. тачке 1), 2) и 3), које су већ садржане у члану 20. став 1. тач. 1) и 3) Закона;  

- у случају предлога да се задржи члан 35. став 4. тачка 2) Закона, 

који је већ садржан у члану 2. став 2. Нацрта закона, јер се лабораторијско 

испитивање узорака средстава за исхрану биља узетих у поступку инспекцијске 

контроле ради провере хемијских и физичких особина односи на испитивање 

које обављају службене лабораторије, а нарочито имајући у виду да су и 

предлози измене овог члана Нацрта закона делимично прихваћени; 

5) предложена решења нису у складу са осталим члановима 

Закона, и то у случају предлога да се у члану 6. став 1. Нацрта закона брише 

тачка 4), јер би се онда средства за исхрану биља која се увозе ради складиштења 

и извоза и не стављају у промет на територији Републике Србије уписивала у 

Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, што није у 

складу са чланом 18. став 1. Закона, а нарочито имајући у виду образложење за 

измену овог члана Нацрта закона, јер је протумачено да се ова тачка односи на 

средства за исхрану биља која се производе у Републици Србији. Међутим, у 

члану 6. став 1. тачка 1) Нацрта закона је јасно наведено да се средства за 

исхрану биља која се производе у Републици Србији ради извоза не уписују у 

Регистар. При томе, уколико је захтев поједине земље увознице да средставо за 

исхрану биља произведено у Републици Србији буде и регистровано у земљи 

порекла произвођача то  не спречава да поступак уписа у Регистар и изврши. 

Такође, узето је у обзир да би уколико се одређено средство за исхрану биља 

производи у Републици Србији по захтевима купца земље у коју се увози, а не 

задовољава услове да би било уписано у Регистар, то стварало проблеме домаћем 

произвођачу при производњи, односно извозу, а не олакшица која је дата; 

6) предложена решења нису у складу са прописима којима се 

уређује државна управа, и то у случају предлога да се у члану 12. Нацрта закона 

таксе за испитивање и поновно испитивање узорака средстава за исхрану биља 

узетих у поступку службене контроле производње, увоза, промета и примене 



 20 

средстава за исхрану биља плаћају директно референтним и службеним 

лабораторија, обзиром да су ови послови утврђени као послови од јавног 

интереса, и за које се у складу са законом којим се уређује државна управа 

обезбеђују средства у буџету, а такође тиме се спречава било који утицај 

произвођача, увозника или дистрибутера на резултат испитивања; 

7)  предложена решења нису у вези са чланом Нацрта закона који 

је предложен да се мења, као у случају предлога измене члана 12. став 2. Нацрта 

закона, који се односи на коришћење средства остварених од такси која су 

приход буџета Републике Србије, а не на услове под којима се одређени послови 

у области средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта могу обављати; 

8) предложена решења нису у складу са методологијом израде 

прописа, у случају предлога да се у члану 35. Закона измени став 5. тако што ће 

се додати назив правилника са навођењем „Службеног гласника РСˮ у коме је 

објављен. 

Такође, није прихваћен предлог са јавног скупа одржаног у 

Београду, 13. новембра да је за средстава за исхрану биља и оплемењиваче 

земљишта који се извозе потребно прописати садржај декларације, обзиром на 

чињеницу да се стављају у промет у другој земљи и да садржина етикете зависи 

од прописа који се примењују у земљи у коју се производи извозе. 

Имајући у виду да је део сугестија које су предложене током јавне 

расправе уграђене у текст Нацрта закона, са циљем његовог побољшања, као и 

заинтересованост субјеката који су узели учешће у јавној расправи, сматрамо да 

је јавна расправа успешно спроведена. 

 

10. Које ће мере током примене акта бити предузете да би се 

остварили циљеви доношења акта? 

  Није потребно предузети посебне мере за остваривање 

предложених решења. 

На основу Закона о изменама и допунама Закона о средствима за 

исхрану биља и оплемењивачима земљишта, донеће се следећи извршни 

прописи: 

1) Министар доноси правилник којим ће се ближе прописати 

документација која се прилаже уз захтев за стављање у промет средстава 

заисхрану биља на одређено време и у одређеној количини, захтев за коришћење 

средстава за исхрану биља у научноистраживачке сврхе, захтев за коришћење 

средства за исхрану биља за потребе демонстрационих огледа као и образце тих 

захтева; 

2) Министар доноси правилник којим ће се ближе прописати начин 

и поступак обављања прегледа и узорковања пошиљке средстава за исхрану 

биља као и супстрата и органских оплемењивача земљишта при увозу, начин 

најављивања приспећа пошиљке, образац захтева за преглед пошиљке и услове 

које увозник мора да обезбеди ради обављања фитосанитарног прегледа); 

3) Министар доноси правилник којим ће се прописати висина 

такси из области средстава за исхрану биља. 

Наведени подзаконски акти су већ донети за спровођење Закона о 

средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта, али их је потребно 

ускладити са предложеним изменама и допунама, а такође и даље ускладити са 

изменама и допунама законодавстав ЕУ које се односи на минерална ђубрива. 

Кључна активност, која ће бити спроведена у вези са применом 

Нацрта закона јесте избор службених и референтних лабораторија, што је 
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детаљно објашњено у одговору на питање На кога ће и како утицати решења 

предложена у закону. 

За спровођење овог закона надлежно је Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине, а надзор над применом овог закона 

вршиће преко фитосанитарних инспектора. 

Нацртом закона нису прописане нове надлежности и овлашћења 

фитосанитарних инспектора, већ су надлежности и овлашћења утврђене у Закону 

о средствима за заштиту биља уподобљене предложеним изменама и допунама. 

У складу са чланом 17. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 

108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон и 103/15) таксе се могу уводити само законом 

којим се може прописати њихова висина, а које се наплаћује за непосредно 

пружену јавну услугу, односно спроведен поступак или радњу. Такође, овим 

чланом је прописано да висина таксе мора бити примерена трошковима пружања 

јавне услуге, односно спровођења поступка или радње и мора бити утврђена у 

апсолутном износу, односно не може бити утврђена као проценат од променљиве 

основице, осим уколико је законом другачије прописано. Ако висина таксе није 

утврђена законом, на акт којим се утврђује њихова висина мора се прибавити 

сагласност министарства надлежног за финансије у случају да висину таксе 

утврђује субјекат централног нивоа државе. 

Имајући у виду члан 17. Закона о буџетском систему Законом о 

средствима за заштиту биља, а такође ни Нацртом Закона терет контроле и 

надзора није пребачен на терет привредних субјеката или физиких лица, обзиром 

да привредни субјекти и физичка лица за утврђивање услова за обављање 

одређених послова, уписе у Регистре, прегледе пошиљки, лабораторијска 

испитивања, и слично, односно спровођење службених контрола, или пак 

регистрацију средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, као 

непосредно пружене јавне услуге, плаћају накнаду, тј. таксу, која мора бити 

примерена трошковима пружања јавне услуге. То је и постигнуто, обзиром да се 

сви износи такси израчунавају у складу са Правилником о методологији и 

начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге („Службени гласник РС”, 

број 14/13, 25/13-исправка и 99/13) и да се у поступку доношења акта о износима 

такси мора прибавити сагласност министарства надлежног за финансије. 

На исти начин је то утврђено и у одговарајућим прописима ЕУ. 

Примера ради, Уредбом Европског парламента и Савета број 882/2004 од 29. 

априла 2004. године о службеним контролама које се спроводе ради провере 

поштовања прописа о храни и храни за животиње и прописа о здрављу и 

добробити животиња (чл. 26-29), је прописано да државе чланице треба да 

обезбеде довољна финансијска средства за особље и остала средства потребна за 

службене контроле, на било који начин који оне сматрају примереним, 

укључујући и опште опорезивање или увођење такси или накнада, односно да 

државе чланице могу наплаћивати таксе или накнаде за покриће трошкова 

службених контрола. Такође, овом уредбом је утврђено да таксе које се убирају 

за потребе службених контрола не смеју бити више од износа трошкова које 

сносе одговорна надлежна тела и да могу бити утврђене паушално на основу 

трошкова које су надлежна тела сносила у одређеном временском периоду. 

Чланом 15. Нацрта закона предвиђене су таксе које плаћају правна 

лица, предузетници и физичка лица, чиме је термин „накнадаˮ у члану 38. Закона 

замењен термином „таксаˮ, односно термин је уподобљен у складу са чланом 17. 
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Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон и 103/15).  

У  односу на члан 38. нове такса је предвиђена за проверу 

испуњености услова проверу испуњености услова за упис у Регистар 

дистрибутера и увозника и промену података уписаних у Регистар дистрибутера и 

увозника (3.940,00 динара за промет на мало, односно 4.940,00 за промет на 

велико), чији су износи претходно детаљно образложени у одговору на питање 

Какве трошкове ће примена закона изазвати грађанима и привреди, а нарочито 

малим и средњим предузећима. 

Остале две таксе, прописане чланом 15. Нацрта закона, у суштитни 

нису нове таксе, већ прецизне формулације претходно утврђених такси, обзиром 

на чињеницу да је разврставање средстава за исхрану биља у одређену врсту и 

тип у поступку уписа средства за исхрану биља у Регистар, обнове уписа и промене 

података уписаних у Регистар је такса која се наплаћује за непосредно пружену 

јавну услугу, односно спроведен поступак или радњу, а не испитивање средстава 

за исхрану биља у поступку уписа у регистар, обзиром да то није услуга која се 

пружа државбном органу, већ услуга која се пружа подносицу захтева за упис у 

Регистар који, за ту врсту услуге плаћа одговарајућу надокнаду лицима која 

такву услугу обавља. На надлежном органу је да успостави услове под којима се 

такве услуге могу обављати. 


