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ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ХЕМИКАЛИЈАМА 

 
Члан 1. 

У Закону о хемикалијама („Службени гласник РС”, 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;”. 
 

Члан 2. 
У члану 5. реч: „средствима” замењује се речју: „производима”. 

  
Члан 3. 

У члану 6. став 1. у тачки 7) после речи: „за обављање делатности промета” бришу 
се речи: „и дозволе за коришћење”. 

Тачка 16) мења се и гласи: 
„16) пружа информације и стручна упутства привредним субјектима, јединицама 

локалне самоуправе и инспекторима за спровођење закона у области управљања 
хемикалијама и биоцидним производима, као и да даје стручну оцену о својствима и 
намени одређених хемикалија;”. 

 
Члан 4. 

У члану 27. став 2. после речи: „дужан је да” додају се речи: „у року од 45 дана,”. 
 

Члан 5. 
 У члану 30. после става 4. додаје се нови став 5. који  гласи:  
 „Произвођач, увозник или даљи корисник плаћа таксу за стручну процену 
оправданости употребе алтернативног хемијског назива.” 
 Досадашњи став 5. постаје став 6.  
 

Члан 6. 
У члану 41. после става 3. додају се ст. 4, 5. и 6. који гласе: 
„Произвођач, увозник или даљи корисник плаћа таксу за упис хемикалија у 

Регистар хемикалија. 
На решење из става 2. овог члана може се изјавити жалба Влади. 
Решење по жалби из става 5. овог члана је коначно и против њега се може 

покренути управни спор.” 
  

Члан 7. 
 После члана 47. додаје се нови члан 48. који гласи:   

„Члан 48. 
Произвођач, увозник или даљи корисник плаћа таксу за стављање у промет 

супстанци које изазивају забринутост.” 
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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.” 

 
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.” 
 

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.” 
 

Члан 11. 
У члану 76. после става 1. додаје се став 2. који гласи:  

 „Произвођач детергента плаћа таксу за процену техничког досијеа о сурфактанту.” 
 

Члан 12. 
После члана 81. додаје се нова глава Xа и члан 81а, који гласе:  

„Xа ТАКСЕ 
Члан 81а 

Висину  таксе,  обвезнике плаћања, као и начин плаћања таксе из члана 30. став 5, 
члана 48, члана 61, члана 67. став 7, члана 68. став 5. и члана 76. став 2. овог закона 
утврђује Влада на предлог министарства надлежног за заштиту животне средине.” 
 

Члан 13. 
У члану 86. додају се нови ст. 3, 4. и 5. који гласе:   
Инспектор за заштиту животне средине врши надзор над спровођењем 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 инспекцијски надзор над детергентима које увозници, 
дистрибутери и произвођачи стављају у промет. 

Тржишни инспектор врши инспекцијски надзор над хемикалијама 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. 
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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 наџора 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 снабдевачу 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, у складу са 

законом.” 
 

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. после речи: „решење” додају се речи: „по жалби”. 

 
Члан 18. 

У члану 98. став 1. у тачки 17) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје 
се тачка 18) која гласи: 

„18) не поступи по решењу инспектора, односно не омогући инспектору обављање 
инспекцијског надзора (чл. 91. и 94).” 

 
Члан 19. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 
 


