ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ
ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивљњу техничких прописа
у складу са Уредбом о поступку пријављивања и начину
информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање
усаглашености и стандарде (“Службени гласник РС”, број 45/10,
114/2015)

број

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Датум: 21.11.2017.
1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26
2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Лидија Ристић Матијевић,
Lidija.matijevic@minpolj.gov.rs, 011/2602329
3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна: Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о
средствима за заштиту биља, The Law on Amendments to the Law on Plant Protection Products, 119 страна.
4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: Oснов за доношење овог закона садржан је у члану 97. став 1. тачка 9.
Устава Републике Србије, према коме Република Србија обезбеђује систем заштите и унапређивања животне средине и заштиту и
унапређивање биљног и животињског света.
5. Веза са другим прописима: Којима се уређује безбедност хране, заштита животне средине, хемикалије, прописи којим се уређују
лекови и медицинска средства
6 Разлози за доношење техничког прописа: Овим законом постићи ће се унапређење стања у области средстава за заштиту биља,
даље усклађивање националног законодавства, поготово по питању система регистрације средстава за заштиту биља, одрживе
примене средства за заштиту биља, што је врло битно за производњу безбедне хране и хране за животиње и унапређење примарне
пољопривредне производње са правним тековинама ЕУ, стандардима ЕУ, као и усклађивање са преузетим обавезама из Споразума
о стабилизацији и придруживању. С обзиром да се регистрација средстава за заштиту биља сада врши на основу два закона Закона
о заштити биља и Закона о средствима за заштиту биља, изменом овог закона би се омогућила регистрација само на основу Закона
о средствима за заштиту биља.
Compliance with REGULATION (EC) No 1107/2009, REGULATION (EC) No 1185/2009, DIRECTIVE 2009/128/EC and DIRECTIVE 2009/127/EC
6. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који се технички пропис односи
(класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS међународној класификацији у стандардизацији, уколико је то
могуће): Средства за заштиту биља, под Тарифним бројем 3808
7. Фаза:
Технички пропис у припреми
[ x ] Да

[

] Не

Објављен технички пропис
[
] Да
[
] Не

Ако је технички пропис објављен, навасети разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у фази припреме
8. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику): Нацртом Закона о изменама и допунама Закона о
средствима за заштиту биља дефинише се детаљан поступак и потребна документација за процену средстава за заштиту биља у
поступку регистрације, као и усклађивање са поступком регистрације средстава за заштиту биља на нивоу ЕУ. Успостављање
система редовног периодичног прегледа уређаја за примену средстава за заштиту биља, као и успостављање система обука у
области средстава за заштиту биља, чиме је обухваћен део система одрживе примене пестицида, чиме се такође постиже висок
ниво заштите здравља људи и животне средине, уз поштовање принципа одрживог развоја.
The draft Law on Amendments to the Law on Plant Protection Products defines the detailed procedure and necessary documentation for
the evaluation of plant protection products in the registration process, as well as the harmonization with the procedure for registration of
plant protection products at the EU level. Establishment of a regular periodic inspection system for the use of plant protection products, as
well as establishing a training system in the field of plant protection products, encompassing a part of the sustainable use of pesticides,
which also achieves a high level of protection of human health and the environment, sustainable development.
9. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе као
основа за његову израду: Прописани су захтеви о акредитацији у складу са SRPS ISO/IEC 17025, добре лабораторијске праксе (GLP),
утврђеним стандардима добре експерименталне праксе (GEP), добрe пољопривредна пракса (GAP).
10. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не користе као основа
за његову израду и разлози за њихово некоришћење:
11. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: Након усвајања од стране Владе, Закона о изменама
и допунама Закона о средствима за заштиту биља ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

Републике Србије”.
12. Предложени датум примене прописа:
13. Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: Одредбе чл. 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56 i 57.
Закона о заштити биља.
14. Да ли је урађена анализа ефеката прописа?
[ x ] Да

[

] Не

15. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика?
[x

] Дa

[] Нe

16. Да ли су подаци из пријаве поверљиви?
[

] Дa

[

] Нe

17. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере?
[ x ] Дa

[

] Нe

18. Процена потреба за нотификацијом:
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту
-По споразуму СТО / ТБТ

[

-Остало – нпр. СТО / СПС-а

[x

] Дa
] Дa

[

] Нe
[

] Нe

[

] Дa

[

] Нe

