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ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ХЕМИКАЛИЈАМА 

 

 

Члан 1.  

У Закону о хемикалијама („Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 

93/12), у члану 4. став 5. тачка 5) мења се и гласи:  

5) „лекове који се користе у хуманој и ветеринарској медицини;ˮ 

Члан 2. 

У члану 5. реч: „средствимаˮ замењује се речју: „производима.ˮ 

  

Члан 3.  

У члану 6. став 1. у тачки 7) после речи: „за обављање делатности прометаˮ 

бришу се речи: „и дозволе за коришћење.ˮ 

Тачка 16) мења се и гласи: 

16) пружа информације и стручна упутства у области управљања хемикалијама и 

биоцидним производима привредним субјектима, јединицама локалне самоуправе и 

инспекторима за спровођење закона из наведених области, као и да даје стручну оцену 

о својствима и намени одређених хемикалија;ˮ 

Члан 4.   

У члану 27. став 2. после речи: „дужан је даˮ додају се речи: „у року од 45 

дана,ˮ. 

Члан 5.  

 У члану 30. после става 4. додаје се нови став 5. који  гласи:  

 „Произвођач, увозник или даљи корисник плаћа таксу за процену оправданости 

захтева за употребу алтернативног хемијског назива.ˮ 

 Досадашњи став 5. постаје став 6.  

 

Члан 6.  

У члану 41. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Произвођач, увозник или даљи корисник плаћа таксу за упис хемикалија у 

Регистар хемикалија.ˮ 

Члан 7. 

 После члана 47. додаје се нови члан 48. који гласи:   

 

„Члан 48. 

Произвођач, увозник или даљи корисник плаћа таксу стављање у промет 

хемикалија које изазивају забринутост.ˮ 

 

Члан 8.  

После члана 60. додаје се нови члан 61. који гласи: 



 

„Члан 61. 

Извозник плаћа таксу за процену података које доставља ради спровођења 

поступка претходног обавештења и PIC поступка.ˮ 

Члан 9.  

У члану 67. после става 6. додаје се став 7. који гласи:  

 „Увозник, произвођач, односно даљи корисник или дистрибутер који није 

увозник, произвођач, односно даљи корисник плаћа таксу за издавање дозволе за 

обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, а физичко лице плаћа 

таксу за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија.ˮ 

 

Члан 10.  

У члану 68. после става 4. додаје се став 5. који гласи:  

 „Увозник, произвођач, односно даљи корисник или дистрибутер који није 

увозник, произвођач, односно даљи корисник плаћа таксу за продужење дозволе за 

обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, а физичко лице плаћа 

таксу за продужење дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија.ˮ 

 

Члан 11  

У члану 76. после става 1. додаје се став 2. који гласи:  

 „Произвођач детергента плаћа таксу за процену техничког досијеа о 

сурфактанту.ˮ 

Члан 12. 

Члан 8.  

После члана 81. додаје се ново Поглавље Xa и члан 81а, који гласе:  

 

„Xa ТАКСЕ 

 

Члан 81а 

Висину  таксе, обвезнике плаћања, као и начин плаћања таксе из члана 30. став 5, 

члана 48. из члана 61, члана 67. став 7, члана 68. став 5. и члана 76. став 2. закона 

утврђује Влада на предлог Министра.ˮ 

 

Члан 13. 

У члану 86. додају се нови ст. 3, 4. и 5. који гласе:   

„Инспектор за заштиту животне средине врши контролу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

спровођења мера управљања хемикалијама од стране произвођача и даљих корисника 

хемикалија, као и хемикалијама које увозници увозе за сопствене потребе ради 

коришћења у индустријске и/или професионалне сврхе.                                                                                                                                                                                                                           

Санитарни инспектор врши контролу детергената које увозници, дистрибутери и 

произвођачи стављају у промет. 

Тржишни инспектор врши контролу хемикалија које увозници и дистрибутери 

стављају у промет  (велепродаја и малопродаја), осим хемикалија које увозници увозе 

за сопствене потребе ради коришћења у индустријске и/или професионалне сврхе и 

детергената које увозници и произвођачи стављају у промет. 



Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 6. и 7.” 

 

Члан 14. 

Члан 88. мења се и гласи:  

„Министарства из члана 86. став 2. овог закона споразумом образују, у складу са 

прописима којима се уређује државна управа, заједничко тело ради: планирања, 

праћења, усклађивања и предузимања заједничких мера и активности за спровођење 

овог закона, међусобне сарадње, укључујући инспекцијски надзор и обуку надлежних 

инспекција, у складу са овим законом. 

Споразумом из става 1. овог члана уређују се и питања планирања и 

програмирања мера и активности у вршењу надзора над спровођењем овог закона.” 

 

Члан 15. 

У члану 89. став 3. речи: „финансијским планом министарства надлежног за 

заштиту животне средине за хемикалије” замењују се речима: „буџетом Републике 

Србије.” 

Члан 16. 

У члану 91. став 1. тачка 16) мења се и гласи: 

„16) нареди да се хемикалија за коју је прописана обавеза уписа у Регистар 

хемикалија пријави у одређеном року, односно да се сваке наредне године у 

прописаном року доставе прописани подаци; ” 

После тачке 24) додаје се тачка 24а) која гласи: 

„24а) нареди снавдевачу да прибави од надлежног органа дозволу за обављање 

делатности промета или коришћења нарочито опасних хемикалија; ” 

У тачки 28) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје тачка 29) која 

гласи: 

„29)  нареди извршење других прописаних обавеза у одређеном року.” 

 

Члан 17. 

У члану 93. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Жалба из ст. 1, 2. и 3. овог члана подноси се у року од 15 дана од дана пријема 

решења.” 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

У ставу 6. реч: „решење” замењује се речју: „решење по жалби.” 

 

Члан 18. 

У члану 98. став 1. у тачки 17) тачка на крају замењује се тачком и запетом и 

додаје тачка 18) која гласи: 

„18) не поступи по решењу инспектора, односно не омогући инспектору 

обављање контроле (чл. 91. и 94).” 

 

Члан 19. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србијеˮ. 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ХЕМИКАЛИЈАМА  

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

 

2. Изузеци од примене 

 

Члан 4. 

 

Одредбе овог закона не примењују се на: 

1) радиоактивне хемикалије; 

2) хемикалије у транзиту; 

3) транспорт опасних хемикалија. 

Одредбе овог закона не примењују се на хемикалије:  

1) које се сматрају отпадом у смислу одредаба закона којим се уређује 

управљање отпадом; 

2) које су под царинским надзором у царинском складишту или слободним 

зонама ради поновног извоза или транзита ако се ту хемикалије не прераде или обраде. 

Одредбе овог закона које се односе на упис хемикалија у Регистар хемикалија и 

на упис супстанци које изазивају забринутост у Регистар хемикалија не примењују се 

на хемикалије које се у финалном облику стављају у промет као: 

1) биоцидни производи; 

2) средства за заштиту биља; 

3) лекови и медицинска средства која се користе у хуманој и ветеринарској 

медицини; 

4) козметички производи; 

5) храна, прехрамбени адитиви и ароме; 

6) храна за животиње и адитиви за ту храну. 

Одредбе овог закона које се односе на класификацију, паковање и обележавање 

хемикалија не примењују се на хемикалије: 

1) које се користе за научно истраживање и развој и које се не стављају у промет, 

а користе под контролисаним условима где је смањена изложеност; 

2) које се у финалном облику стављају у промет као: 

- лекови и медицинска средства која се користе у хуманој и ветеринарској 

медицини; 

- козметички производи; 

- храна, прехрамбени адитиви и ароме; 

- храна за животиње и адитиви за ту храну. 

Одредбе овог закона из поглавља VIII које се односе на увоз и извоз одређених 

опасних хемикалија не примењују се на: 

1) хемијско оружје и прекурсоре за хемијско оружје;  

2) прекурсоре опојних дрога и психотропне супстанце; 

3) храну и прехрамбене адитиве; 

4) храну за животиње и адитиве за ту храну; 

5) лекове и медицинска средства која се користе у хуманој и ветеринарској 

медицини; 

5) ЛЕКОВЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ХУМАНОЈ И ВЕТЕРИНАРСКОЈ 

МЕДИЦИНИ 

6) хемикалије које се користе за научно истраживање и развој у количини која не 

утиче на здравље људи и животну средину, а не прелази 10 кг за сваку хемикалију 

приликом сваког увоза. 



II. ОВЛАШЋЕЊА МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

Члан 5. 

 

Министарство надлежно за заштиту животне средине обезбеђује услове за 

квалитетно, ефикасно и безбедно управљање хемикалијама и биоцидним средствима 

ПРОИЗВОДИМА. 

 
Члан 6. 

Министарство надлежно за заштиту животне средине је надлежна да:  

1) доноси подзаконске прописе за спровођење Закона о хемикалијама и Закона о 

биоцидним производима;  

2) доноси Списак класификованих супстанци;  

3) доноси решења о упису хемикалије у Регистар хемикалија и води тај регистар;  

4) води Интегрални регистар хемикалија;  

5) објављује Листу супстанци које изазивају забринутост;  

6) спроводи поступак претходног обавештења и поступак добијања сагласности 

на основу претходног обавештења за увоз и извоз одређених опасних хемикалија;  

7) издаје дозволе за обављање делатности промета и дозволе за коришћење 

нарочито опасних хемикалија;  

8) издаје одобрења за коришћење сурфактанта у детергенту;  

9) израђује и спроводи пројекте којима се прати да ли се хемикалије стављају у 

промет и користе на такав начин да немају штетан утицај по здравље људи, животну 

средину и имовину;  

10) објављује листе активних супстанци у биоцидном производу;  

11) доноси решења о упису биоцидног производа у Привремену листу за 

достављање техничког досијеа;  

12) издаје одобрења за стављање у промет биоцидног производа;  

13) се стара о процени техничког досијеа биоцидног производа;  

14) припрема годишње декларације о производњи, преради и коришћењу 

хемикалија са листа прописаних законом којим се уређује забрана развоја, производње, 

складиштења и употребе хемијског оружја и његово уништавање, као и годишње 

декларације о производњи дискретних органских супстанци и обавља друге послове у 

складу са тим законом;  

15) врши стручне и административно-техничке послове за потребе Заједничког 

тела за интегрисано управљање хемикалијама;  

16) пружа информације и стручна упутства у области управљања хемикалијама 

привредним субјектима, јединицама локалне самоуправе и инспекторима за 

спровођење овог и других закона за чије спровођење је надлежно министарство 

надлежно за заштиту животне средине као и да даје стручну оцену о својствима и 

намени одређених хемикалија;  

16) ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ И СТРУЧНА УПУТСТВА У ОБЛАСТИ 

УПРАВЉАЊА ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА 

ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА, ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И 

ИНСПЕКТОРИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА ИЗ НАВЕДЕНИХ ОБЛАСТИ, КАО И 

ДА ДАЈЕ СТРУЧНУ ОЦЕНУ О СВОЈСТВИМА И НАМЕНИ ОДРЕЂЕНИХ 

ХЕМИКАЛИЈА; 

 



17) остварује сарадњу са Европском агенцијом за хемикалије, агенцијама других 

земаља и секретаријатима међународних конвенција који уређују управљање 

хемикалијама и другим међународним организацијама које се баве разним аспектима 

управљања хемикалијама;  

18) спроводи активности којима информише јавност о утицају хемикалија по 

здравље људи и животну средину, мерама за смањење ризика и безбедном коришћењу 

хемикалија;  

19) обавља и друге послове утврђене овим законом, законом којим се уређују 

биоцидни производи и другим законима.  

 

Члан 27. 

Произвођач, увозник или дистрибутер производа који садржи супстанцу која 

има карактеристике супстанце из члана 43. ст. 2. и 3. овог закона у концентрацији већој 

од 0,1%, дужан је да сваком другом дистрибутеру или даљем кориснику у ланцу 

снабдевања достави информације довољне за безбедну употребу тог производа, а 

најмање име те супстанце.  

Произвођач, увозник или дистрибутер производа из става 1. овог члана дужан је 

да У РОКУ ОД 45 ДАНА, без накнаде, на захтев потрошача, достави информације о 

супстанци из става 1. овог члана. 

 

Члан 30.  

У безбедносном листу или приликом обележавања на амбалажи опасне 

супстанце садржане у смеши може да се употреби алтернативни хемијски назив за ту 

супстанцу тако да се користи назив којим се идентификују најважније хемијске 

функционалне групе или да се користи друга алтернативна одредница.  

Произвођач, увозник или даљи корисник опасне супстанце садржане у смеши 

подноси захтев министарству надлежном за заштиту животне средине за употребу 

алтернативног хемијског назива.  

Алтернативни хемијски назив може да се употреби ако коришћење хемијског 

назива супстанце може да доведе до повреде пословне тајне или права на 

интелектуалну својину и ако алтернативни хемијски назив пружа довољно 

информација за предузимање мера које се односе на безбедност и здравље на раду и 

контролу ризика при руковању смешом.  

Алтернативни хемијски назив може да се употреби за супстанцу коју има 

одређена својства.  

ПРОИЗВОЂАЧ, УВОЗНИК ИЛИ ДАЉИ КОРИСНИК ПЛАЋА ТАКСУ ЗА 

ПРОЦЕНУ ОПРАВДАНОСТИ ЗАХТЕВА ЗА УПОТРЕБУ АЛТЕРНАТИВНОГ 

ХЕМИЈСКОГ НАЗИВА. 

Министарство надлежно за заштиту животне средине прописује својства 

супстанце за коју може да се употреби алтернативни хемијски назив, као и садржај 

захтева за употребу алтернативног хемијског назива.  

 

Члан 41. 

Министарство надлежно за заштиту животне средине у року од шест месеци од 

дана пријема пријаве проверава из досијеа потпуност података о хемикалијама. 

Министарство надлежно за заштиту животне средине доноси решење о упису 

хемикалије у Регистар хемикалија за хемикалије чији је досије потпун и за које је у 

складу са овим законом достављен безбедносни лист. 



Министарство надлежно за заштиту животне средине у решењу о упису 

хемикалије у Регистар хемикалија уписује регистарски број сваке хемикалије из става 

2. овог члана.  

ПРОИЗВОЂАЧ, УВОЗНИК ИЛИ ДАЉИ КОРИСНИК ПЛАЋА ТАКСУ ЗА 

УПИС ХЕМИКАЛИЈА У РЕГИСТАР ХЕМИКАЛИЈА. 

 

Члан 48. 

 (Брисан) 

ПРОИЗВОЂАЧ, УВОЗНИК ИЛИ ДАЉИ КОРИСНИК ПЛАЋА НАКНАДУ ЗА 

СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ХЕМИКАЛИЈА КОЈЕ ИЗАЗИВАЈУ ЗАБРИНУТОСТ. 

 

Члан 61.  

(Брисан) 

ИЗВОЗНИК ПЛАЋА ТАКСУ ЗА ПРОЦЕНУ ПОДАТАКА КОЈЕ ДОСТАВЉА 

РАДИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТЕЊА И PIC 

ПОСТУПКА. 

 

Члан 67.  

Дозволу за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија 

увознику, произвођачу односно даљем кориснику издаје министарство надлежно за 

заштиту животне средине.  

Дозволу за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија 

дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник, као и дозволу за 

коришћење нарочито опасних хемикалија издаје надлежан орган јединице локалне 

самоуправе.  

У дозволу из члана 63. став 1. и члана 64. став 1. овог закона нарочито се уписује 

назив имаоца дозволе, сврха за коју се дозвола издаје, рок важења дозволе, као и услови 

за безбедно чување и складиштење односно безбедно чување и коришћење утврђени у 

поступку издавања дозволе.  

Надлежан орган јединице локалне самоуправе доставља једном годишње 

извештај о издатим дозволама из става 2. овог члана министарству надлежном за 

заштиту животне средине, а најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.  

На решење из ст. 1, 2. и 3. овог члана може се изјавити жалба Влади.  

Решење по жалби из става 5. овог члана је коначно и против њега може се 

покренути управни спор.  

УВОЗНИК, ПРОИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО ДАЉИ КОРИСНИК ИЛИ 

ДИСТРИБУТЕР КОЈИ НИЈЕ УВОЗНИК, ПРОИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО ДАЉИ 

КОРИСНИК ПЛАЋА ТАКСУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ПРОМЕТА НАРОЧИТО ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА, А ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ ПЛАЋА ТАКСУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НАРОЧИТО 

ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА. 

 

Члан 68.  

Рок важења дозволе из члана 66. став 3. овог закона може се продужити на 

захтев имаоца дозволе.  

Министарство надлежно за заштиту животне средине или орган јединице 

локалне самоуправе врши процену захтева за продужење дозволе и продужује дозволу 

ако су и даље испуњени услови за издавање дозволе.  

На решење из става 2. овог члана може се изјавити жалба Влади.  



Решење по жалби из става 3. овог члана је коначно и против њега може се 

покренути управни спор.  

УВОЗНИК, ПРОИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО ДАЉИ КОРИСНИК ИЛИ 

ДИСТРИБУТЕР КОЈИ НИЈЕ УВОЗНИК, ПРОИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО  ДАЉИ 

КОРИСНИК ПЛАЋА ТАКСУ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ПРОМЕТА И ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НАРОЧИТО ОПАСНИХ 

ХЕМИКАЛИЈА. 

 

Члан 76.  

На основу техничког досијеа из члана 74. став 2. овог закона министарство 

надлежно за заштиту животне средине утврђује да ли:  

1) сурфактант који је садржан у детергенту испуњава критеријуме примарне 

биоразградљивости;  

2) се детергент са тим сурфактантом користи за индустријске или 

професионалне сврхе;  

3) се детергент користи на такав начин да се сурфактант мало испушта у 

животну средину;  

4) је ризик који тај сурфактант представља по здравље људи и животну средину 

мали узимајући у обзир количину сурфактанта у детергенту који је стављен у промет и 

начин коришћења тог детергента, а поредећи тај ризик са социо-економском користи 

при употреби тог детергента и имајући у виду корист од његове употребе за безбедност 

хране и спровођење хигијене.  

ПРОИЗВОЂАЧ ДЕТЕРГЕНТА ПЛАЋА ТАКСУ ЗА ПРОЦЕНУ ТЕХНИЧКОГ 

ДОСИЈЕА О СУРФАКТАНТУ. 

   

Xa ТАКСЕ 

 

Члан 81а 

(Брисан) 

Висину  таксе, обвезнике плаћања, као и начин плаћања таксе из члана 30. став 5, 

члана 48. из члана 61, члана 67. став 7, члана 68. став 5. и члана 76. став 2. закона 

утврђује Влада на предлог Министра. 

 

Члан 86. 

Надзор над применом овог закона и прописа донетих на основу њега врши 

министарство надлежно за заштиту животне средине.  

Инспекцијски надзор врши министарство надлежно за заштиту животне средине 

преко инспектора за заштиту животне средине, министарство надлежно за послове 

здравља преко санитарних инспектора и министарство надлежно за послове трговине 

преко тржишних инспектора. 

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ВРШИ КОНТРОЛУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

СПРОВОЂЕЊА МЕРА УПРАВЉАЊА ХЕМИКАЛИЈАМА ОД СТРАНЕ 

ПРОИЗВОЂАЧА И ДАЉИХ КОРИСНИКА ХЕМИКАЛИЈА, КАО И 

ХЕМИКАЛИЈАМА КОЈЕ УВОЗНИЦИ УВОЗЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ РАДИ 

КОРИШЋЕЊА У ИНДУСТРИЈСКЕ И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ СВРХЕ.                                                                                                                                                                                                                           

САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР ВРШИ КОНТРОЛУ ДЕТЕРГЕНАТА КОЈЕ 

УВОЗНИЦИ, ДИСТРИБУТЕРИ И ПРОИЗВОЂАЧИ СТАВЉАЈУ У ПРОМЕТ. 

ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР ВРШИ КОНТРОЛУ ХЕМИКАЛИЈА КОЈЕ 

УВОЗНИЦИ И ДИСТРИБУТЕРИ СТАВЉАЈУ У ПРОМЕТ  (ВЕЛЕПРОДАЈА И 

МАЛОПРОДАЈА), ОСИМ ХЕМИКАЛИЈА КОЈЕ УВОЗНИЦИ УВОЗЕ ЗА 



СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ РАДИ КОРИШЋЕЊА У ИНДУСТРИЈСКЕ И/ИЛИ 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ СВРХЕ И ДЕТЕРГЕНАТА КОЈЕ УВОЗНИЦИ И ПРОИЗВОЂАЧИ 

СТАВЉАЈУ У ПРОМЕТ. 

Инспекције из става 2. овог члана међусобно сарађују, односно међусобно се 

обавештавају о предузетим мерама, размењују информације, пружају непосредну 

помоћ и предузимају заједничке мере и активности значајне за спровођење надзора. 

Јединица локалне самоуправе врши инспекцијски надзор над пословима који су 

јој поверени овим законом. 

 

 

 

 

Члан 88. 

Министарства из члана 86. став 2. овог закона споразумом образују заједничко 

тело ради обављања послова инспекцијског надзора, у складу са прописима којима се 

уређује државна управа. 

Споразумом из става 1. овог члана уређују се и питања програмирања 

инспекцијског надзора. 

МИНИСТАРСТВА ИЗ ЧЛАНА 86. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА СПОРАЗУМОМ 

ОБРАЗУЈУ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ДРЖАВНА 

УПРАВА, ОБРАЗУЈУ ЗАЈЕДНИЧКО ТЕЛО РАДИ: ПЛАНИРАЊА, ПРАЋЕЊА, 

УСКЛАЂИВАЊА И ПРЕДУЗИМАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА, МЕЂУСОБНЕ САРАДЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ОБУКУ НАДЛЕЖНИХ ИНСПЕКЦИЈА, У СКЛАДУ СА 

ОВИМ ЗАКОНОМ. 

СПОРАЗУМОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УРЕЂУЈУ СЕ И ПИТАЊА 

ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМИРАЊА МЕРА И АКТИВНОСТИ У ВРШЕЊУ НАДЗОРА 

НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОВОГ ЗАКОНА. 

 

Члан 89. 

Инспектори за заштиту животне средине, санитарни и тржишни инспектори (у 

даљем тексту: инспектори) могу да врше узорковање и прелиминарну контролу 

садржаја хемикалије и производа ради утврђивања да ли су испуњени услови за 

стављање у промет односно за коришћење хемикалије и производа. 

Приликом узимања узорака правно односно физичко лице или предузетник 

дужан је да надлежном инспектору стави бесплатно на располагање потребне количине 

узорака ради испитивања. 

Трошкове узорковања и испитивања хемикалије и производа сноси правно или 

физичко лице или предузетник од ког је узорак узет, ако се у коначном поступку 

утврди да не одговара прописаним својствима. Ако узорак одговара прописаним 

својствима трошкови узорковања и испитивања хемикалије и производа падају на терет 

средстава предвиђених финансијским планом министарства надлежног за заштиту 

животне средине за хемикалије БУЏЕТОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Члан 91. 

У вршењу послова из члана 90. овог закона, инспектор је овлашћен и дужан да: 

 

1) нареди да се хемикалија и одређени производ који се ставља у промет 

класификује, обележи и пакује у складу са овим законом и прописима донетим на 

основу њега; 



2) забрани да се стави у промет хемикалија и одређени производ класификован, 

обележен и пакован супротно одредбама овог закона и прописима донетим на основу 

њега; 

2а) нареди или организује да се повуче из промета хемикалија и одређени производ 

класификован, обележен и пакован супротно одредбама овог закона и прописима 

донетим на основу њега и нареди или организује да се упозоре потрошачи и даљи 

корисници на опасности које хемикалија и одређени производ представљају; 

3) нареди да се оглашавање опасне хемикалије и одређене смеше која није опасна, 

али садржи барем једну супстанцу која је класификована као опасна врши у складу са 

овим законом и прописима донетим на основу њега; 

4) забрани да се оглашавање опасне хемикалије и одређене смеше која није опасна, 

али садржи бар једну супстанцу која је класификована као опасна врши супротно 

одредбама овог закона и прописима донетим на основу њега; 

5) нареди да се води прописана евиденција и прикупљају прописани подаци о 

хемикалији, као и да се евиденција и подаци чувају у прописаном року; 

6) нареди да се испуне прописане обавезе у вези са садржајем, ажурирањем и 

достављањем безбедносног листа; 

7) забрани стављање у промет опасне хемикалије, хемикалије која садржи 

супстанцу идентификовану као ПБТ или вПвБ, као и друге хемикалије која има 

својства из члана 43. став 3. овог закона, ако нису испуњене прописане обавезе у вези 

са садржајем, ажурирањем и достављањем безбедносног листа; 

8) нареди да се за производ који садржи супстанцу прописаних карактеристика и 

концентрација достављају информације које су довољне за безбедну употребу тог 

производа, а нарочито име те супстанце; 

9) забрани употребу алтернативног хемијског назива супстанце ако није издато 

одобрење или нареди да се тај назив употребљава у складу са одобрењем; 

10) нареди да се опасне хемикалије складиште тако да не угрожавају живот и 

здравље људи и животну средину, односно нареди да се са остацима тих хемикалија и 

празном амбалажом поступа у складу са прописом којим се уређује управљање 

отпадом; 

11) забрани да се опасне хемикалије складиште тако да угрожавају живот и 

здравље људи и животну средину, односно да се са остацима тих хемикалија и празном 

амбалажом поступа на небезбедан начин супротно пропису којим се уређује управљање 

отпадом; 

12) нареди да се одређена опасна хемикалија која се ставља у промет као производ 

намењен за општу употребу продаје у складу са прописаним условима; 

13) забрани продају одређене опасне хемикалије која се ставља у промет као 

производ намењен за општу употребу, супротно прописаним условима; 

14) нареди снабдевачу да обезбеди саветника за хемикалије који има прописану 

стручну спрему и доказ о положеном испиту; 

15) забрани рад снабдевачу док не обезбеди саветника за хемикалије са 

прописаном стручном спремом и доказом о положеном испиту; 

16) нареди да се хемикалија за коју је прописана обавеза уписа у Регистар 

хемикалија пријави у прописаном року, односно да се сваке наредне године у 

одређеном року доставе прописани подаци;  

16) НАРЕДИ ДА СЕ ХЕМИКАЛИЈА ЗА КОЈУ ЈЕ ПРОПИСАНА ОБАВЕЗА 

УПИСА У РЕГИСТАР ХЕМИКАЛИЈА ПРИЈАВИ У ОДРЕЂЕНОМ РОКУ, ОДНОСНО 

ДА СЕ СВАКЕ НАРЕДНЕ ГОДИНЕ У ПРОПИСАНОМ РОКУ ДОСТАВЕ 

ПРОПИСАНИ ПОДАЦИ; 



17) нареди да се за супстанце које изазивају забринутост примењују мере уписане у 

решење о упису хемикалије у Регистар хемикалија; 

18) забрани коришћење супстанце која изазива забринутост док се не примене мере 

уписане у решење о упису хемикалије у Регистар хемикалија; 

19) нареди да се поступа у складу са ограничењима и забранама; 

20) забрани производњу, стављање у промет и коришћење супстанце, смеше и 

производа ако се са њима поступа супротно ограничењима и забранама; 

21) нареди да се повуче из промета супстанца, смеша и производ ако се не поступа 

у складу са ограничењима и забранама; 

21а) нареди, координира или по потреби, организује са произвођачима, 

увозницима, дистрибутерима и надлежним органима опозивање супстанце, смеше и 

производа ако се не поступа у складу са ограничењима и забранама, укључујући и 

принудно спровођење мере опозивања супстанце, смеше и производа, као и њихово 

уништавање на одговарајући начин од стране и на терет произвођача, увозника, 

односно дистрибутера; 

22) нареди да се супстанца, смеша и производ са којима се није поступало у складу 

са ограничењима и забранама врати у земљу порекла или да се са њима поступи у 

складу са прописом којим се уређује управљање отпадом; 

23) нареди да се пре извоза доставе прописане информације за поступак 

претходног обавештења и да се те информације доставе у прописаном року; 

24) нареди да се поднесе захтев за спровођење ПИЦ поступка; 

24А) НАРЕДИ СНАВДЕВАЧУ ДА ПРИБАВИ ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

ДОЗВОЛУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОМЕТА ИЛИ КОРИШЋЕЊА 

НАРОЧИТО ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА; 

25) забрани да стављање у промет или коришћење нарочито опасних хемикалија 

обавља лице које за то нема дозволу; 

26) нареди да се за нарочито опасне хемикалије обезбеди одговарајуће складиште и 

да се примењују прописане превентивне мере и услови; 

27) нареди да се поступа у складу са прописаним обавезама о детергенту; 

28) забрани стављање у промет детергента ако се не поступа у складу са 

прописаним обавезама о детергенту; 

29)  НАРЕДИ ИЗВРШЕЊЕ ДРУГИХ ПРОПИСАНИХ ОБАВЕЗА У ОДРЕЂЕНОМ 

РОКУ.  

 

Члан 93. 

Против решења инспектора за заштиту животне средине допуштена је жалба 

министру. 

Против решења санитарног инспектора допуштена је жалба министру 

надлежном за послове здравља. 

Против решења тржишних инспектора допуштена је жалба министру надлежном 

за послове трговине. 

ЖАЛБА НА РЕШЕЊЕ ИНСПЕКТОРА ИЗЈАВЉУЈЕ СЕ НАДЛЕЖНОМ 

ОРГАНУ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА. 

Жалба на решење инспектора не одлаже његово извршење.  

Решење ПО ЖАЛБИ из ст. 1, 2. и 3. овог члана је коначно и против њега може се 

покренути управни спор.  

 

 

 



2. Прекршаји 

 

Члан 98. 

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

 

1) не води евиденцију и не прикупља податке у складу са чланом 19. ст. 1. и 2. 

овог закона и те податке не чува најмање 10 година после последње производње, 

стављања у промет и коришћења хемикалија или их не достави министарству 

надлежном за заштиту животне средине на њен захтев (члан 19); 

2) безбедносни лист не достави сваком другом дистрибутеру или даљем 

кориснику у ланцу снабдевања на њихов захтев ако они набављају смешу из члана 21. 

овог закона;  

3) није на захтев даљег корисника или дистрибутера доставио безбедносни лист 

за опасну хемикалију намењену општој употреби (члан 22); 

4) измењен и допуњен безбедносни лист не садржи напомену "Ревидиран" и 

датум када су извршене измене, односно допуне (члан 23. став 3); 

5) на захтев потрошача не достави без накнаде информације о супстанци из 

члана 27. став 1. овог закона (члан 27. став 2); 

6) не размењује са произвођачима, увозницима, дистрибутерима и даљим 

корисницима нова сазнања о опасним својствима хемикалије, као и друге информације 

које су у вези са подацима из безбедносног листа, а односе се на одређене начине 

употребе те хемикалије (члан 29); 

7) одређену опасну хемикалију не држи одвојено од остале робе тако да не 

долази у додир са другом робом и буде ван домашаја деце, као и ако потрошача доводи 

у заблуду о њеној намени (члан 33. став 1); 

8) пре извоза хемикалије и производа из члана 53. став 1. овог закона не поднесе 

захтев министарству надлежном за заштиту животне средине за спровођење поступка 

претходног обавештења или ако уз захтев није доставио информацију која садржи 

прописане податке (члан 53. став 2); 

9) не поднесе захтев министарству надлежном за заштиту животне средине за 

спровођење ПИЦ поступака за прописане хемикалије или не поступи у складу са 

одговором земље у коју се извози (члан 56. ст. 1. и 5); 

10) не достави министарству надлежном за заштиту животне средине за 

прописане хемикалије и производе у прописаном року информације о извезеним 

количинама, земљи у коју су извезене хемикалије односно производи и опште податке 

о увознику (члан 58. став 1); 

11) не достави министарству надлежном за заштиту животне средине за 

прописане хемикалије у прописаном року поред података из члана 42. став 1. овог 

закона и информације о земљи из које је увозио и опште податке о извознику (члан 58. 

став 2); 

12) не достави министарству надлежном за заштиту животне средине за 

производ који садржи хемикалију са Списка хемикалија за ПИЦ поступак у 

прописаном року информације о увезеним количинама, земљи из које је увозио и опште 

податке о извознику (члан 58. став 3); 

13) ако не достави министарству надлежном за заштиту животне средине 

информације које захтева надлежни орган земље чланице Ротердамске конвенције о 

транзиту хемикалије преко територије те земље у прописаном року (члан 59. став 1); 



14) не води поред евиденције из члана 19. овог закона и евиденцију о 

потрошачима којима је продата односно уступљена без накнаде нарочито опасна 

хемикалија (члан 72. став 2); 

15) не чува резултате испитивања којима се потврђује да је испуњен критеријум 

потпуне аеробне биоразградљивости сурфактанта или их не достави министарству 

надлежном за заштиту животне средине на њен захтев (члан 81. став 1); 

16) детергент не обележи у складу са одредбама овог закона и у складу са 

прописом о обележавању детергента донетим на основу овог закона (члан 81. став 2); 

17) не сачини Лист о саставу детергента или тај лист не чува пет година или 

одређене податке садржане у том листу не учини доступним јавности на својој 

интернет страници (члан 81. став 3).;  

18) НЕ ПОСТУПИ ПО РЕШЕЊУ ИНСПЕКТОРА, ОДНОСНО НЕ ОМОГУЋИ 

ИНСПЕКТОРУ ОБАВЉАЊЕ КОНТРОЛЕ (ЧЛ. 91. И 94). 

За прекршаје из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у сразмери са 

висином причињене штете или неизвршене обавезе, вредности робе или друге ствари 

која је предмет прекршаја, а највише до двадесетоструког износа тих вредности. 

За прекршај из става 1. овог члана правном лицу може се уз изречену казну 

изрећи и заштитна мера забране вршења одређене делатности до три године. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана одговорном лицу у правном лицу може се уз 

изречену казну изрећи и заштитна мера забране вршења одређених послова у трајању 

до једне године. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 

50.000 до 500.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана може се предузетнику уз изречену казну 

изрећи и заштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању до три године.  
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