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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

 I. УСТАВНИ ОСНОВ 
 

Основ за доношење овог закона је одредба члана 97. тачка 9. Устава Републике 
Србије према којој Република Србија уређује и обезбеђује систем заштите и 
унапређења животне средине. 

 
 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
  Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 
92/11) увео је јединствени систем стављања у промет и коришћења биоцидних 
производа на територији Републике Србије. Овај систем уведен је у поступку 
усклађивања домаће легислативе са прописима Европске уније, а осигурава висок ниво 
заштите здравља људи и животне средине као и побољшање слободног промета 
биоцидних производа са земљама ЕУ и другим земљама. Овим законом, између 
осталог, одређени послови државне управе који се односе на управљање биоцидним 
производима поверени су Агенцији за хемикалије. 
 Агенција за хемикалије (у даљем тексту: Агенција) основана је Одлуком о 
оснивању јавне агенције („Службени гласник РС”, број 78/09) као јавна агенција. Ова 
одлука донета је на основу члана 5. став 1. Закона о хемикалијама („Службени гласник 
РС”, број 36/09), члана 9. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 
18/05 и 81/05 – исправка) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08). Чланом 8. став 1. Закона о јавним 
агенцијама прописано је да права оснивача у име Републике Србије врши Влада ако 
посебним законом није што друго одређено. 
  Законом о изменама Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 
93/12)  брисан је члан 5. основног закона на основу ког је основана Агенција, односно 
брисана је надлежност ове агенције, а прописано је да права и обавезе Агенције за 
хемикалије, као и запослене, предмете, опрему, средства за рад и архивску грађу и 
регистратурски материјал коме није истекао рок чувања, преузима Министарство 
енергетике, развоја и заштите животне средине за вршење надлежности у области 
управљања хемикалијама и биоцидним производима, са стањем на дан ступања на 
снагу овог закона. Одредбом члана 18. овог закона прописано  је да Агенција за 
хемикалије престаје са радом даном ступања на снагу овог закона, односно 29. 
септембра 2012. године.  
 На основу члана 54. Закона о јавним агенцијама Влада је донела Одлуку о 
престанку важења Одлуке о оснивању Агенције за хемикалије („Службени гласник 
РС”, број 93/12). 
 Разлози за доношење закона састоје се и у потреби за: 

– Усклађивањем Закона о биоцидним производима са другим системским 
законима којима се уређује буџетски систем тј. Законом о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и 110/13); 

– Обезбеђивањем функционисања буџетског система. 
Решења предвиђена Законом о изменама и допунама Закона о буџетском 

систему  систему („Службени гласник РС”, број 93/12) упућују на ревизију накнада и 
такси у посебним законима, укључујући и Закон о биоцидним производима. Чланом 17. 
Закона о буџетском систему прописано је да се таксе могу уводити само законом којим 
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се може прописати њихова висина или се тим законом може дати право одређеном 
субјекту да утврди њихову висину. Такса се наплаћује за непосредно пружену јавну 
услугу, односно спроведен поступак или радњу, коју је пружио, односно спровео 
надлежан субјекат. 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. Висина 
таксе утврђује се у текућој години за наредну годину применом методологије коју 
прописује министар финансија и не може се повећавати током године за ту годину. 

Циљ доношења овог закона јесте усклађивање са Законом о хемикалијама 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12) односно са Одлуком о 
престанку важења Одлуке о оснивању Агенције за хемикалије и преузимањем 
надлежности у области управљања биоцидним производима најпре од стране 
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, а након доношења 
Закона о министарствима („Службени гласник РСˮ, број 44/14)  од Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине.  
  
 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 
  У члану 1. став 1. Нацрта закона брисана је надлежност Агенције за хемикалије, 
а као надлежан за прописивање врста биоцидних производа одређен је министар 
надлежан за послове заштите животне средине. Овим чланом извршено је 
усаглашавање са последњим изменама Закона о хемикалијама и Одлуком о престанку 
важења Одлуке о оснивању Агенције за хемикалије. 
 У ставу 2. брисана је накнада која је била приход Агенције за хемикалије.  
 У чл. 2, 3. 4, 9, 10, 18, 19. и 21. Нацрта закона извршено је терминолошко 
усаглашавање.  

У чл. 7. и 8. Нацрта закона брисане су накнаде које су биле приход Агенције за 
хемикалије.  

У чл. 5. и 20.  Нацрта закона утврђено је да се уместо накнада које су биле 
приход Агенције за хемикалије плаћају таксе које представљају приход буџета 
Републике Србије.  

У члану 6. Нацрта закона прецизирани су разлози за доношење решења о 
престанку важења решења о упису биоцидног производа у Привремену листу и 
терминолошки прецизирано да се овим решењем одређује и рок и начин повлачења са 
тржишта тог биоцидног производа. На тај начин извршено је терминолошко 
усаглашавање са чланом 29. основног закона.   

У чл. 11. Нацрта закона уместо накнада прописане су таксе.  
 У чл. 12, 13. и 14. Нацрта закона прецизиран је надзор над применом Закона о 
биоцидним производима.  
 У члану 15. Нацрта закона прецизирано је овлашћење инспектора у вршењу 
инспекцијског надзора. 

У члану 16. Нацрта закона прецизирано је подношење жалбе и појашњено је да 
су решења, која по жалби на решења инспектора за заштиту животне средине, 
санитарних инспектора, ветеринарских инспектора и тржишних инспектора доносе 
министар надлежан за послове заштите животне средине, министар надлежан за 
послове здравља, министар надлежан за послове ветерине и министар надлежан за 
послове трговине, коначна и да се против њих може покренути управни спор. На овај 
начин прецизирана је постојећа правна норма. 
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Чланом 17. Нацрта закона извршена је допуна прекршајних одредаба које се 
односе на правно лице.  

Чланом 22. Нацрта закона прописана је прелазна одредба којом се прецизира на 
који начин ће се окончати започети поступци чиме се смањује правна неизвесност за 
привредне субјекте по чијим захтевима су започети поступци пре ступања на снагу овог 
закона.  
 Чланом 23. Нацрта закона прописано је ступање на снагу овог закона.  
 
 IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 

За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска средства из 
буџета Републике Србије у ком су већ обезбеђена средства за обављање послова 
управљања биоцидним производима. Ефикасно обављање послова у овој области 
обезбеђено је преузимањем послова Агенције за хемикалије, средстава за рад, као и 
преласком запослених на тим пословима у Министарству пољопривреде и заштите 
животне средине. 
 
 
 V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 
 Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у складу са одредбом 
члана 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 − 
пречишћен текст), а имајући у виду да би недоношење закона по хитном поступку 
могло да проузрокује штетне последице по ефикасан рад органа и организација на 
пословима управљања биоцидним производима, а тиме и да домаћу привреду доведе у 
неконкурентан положај у односу на државе ЕУ. 

Имајући у виду да је основним Законом о биоцидним производима Агенција за 
хемикалије била овлашћена за спровођење овог закона, а да је она  престала са радом 
29. септембра 2012. године, то се на овај начин обезбеђују законодавни, организационо-
институционални и други услови неопходни за функционисање система управљања 
биоцидним производима у Републици Србији.   
 
 VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА 
СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ 
ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” 
 
 Основни разлог због ког се предлаже да овај закон ступи на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” је потреба да се 
обезбеди континуитет у функционисању система управљања биоцидним производима, 
као и законски оквир за промену надлежности у овој области. На овај начин обезбеђују 
се неопходни услови за ефикасно вршење послова управљања биоцидним производима, 
што представља нарочито оправдан разлог у складу са одредбом члана 196. став 4. 
Устава Републике Србије. 
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