
ПРАВИЛНИК 

О САДРЖИНИ И ИЗГЛЕДУ ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ ВРСТЕ И 
КОЛИЧИНЕ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА, ОДНОСНО СРЕДСТАВА ЗА 

ЗАШТИТУ БИЉА, ОДНОСНО ДЕТЕРЏЕНАТА СА ФОСФАТИМА 

("Сл. гласник РС", бр. 14/2020 и 79/2021) 

 

Члан 1 

Овим правилником прописује се садржина и изглед обрасца за пријаву врсте и 
количине минералних ђубрива, односно средстава за заштиту биља, односно 
детерџената са фосфатима. 

Члан 2 

Пријава врсте и количине минералних ђубрива, односно средстава за заштиту биља, 
односно детерџената са фосфатима дата је на Обрасцу ПЗВ1 - Годишњи извештај о 
стављању на тржиште Републике Србије минералних ђубрива, односно средстава за 
заштиту биља, односно детерџената са фосфатима, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

Образац из става 1. овог члана садржи: ПИБ правног лица или предузетника, матични 
број правног лица или предузетника, назив правног лица или предузетника, адресу 
седишта (место, шифра места, поштански број, улица и број, телефон, адреса 
електронске поште), општину, шифру општине и назив и шифру претежне делатности, 
податке о одговорном лицу (име и презиме, функцију, број телефона), податке о лицу 
одговорном за сарадњу са Агенцијом за заштиту животне средине (име и презиме, 
функцију, број телефона и адресу електронске поште одговорног лица, Сертификат - 
изјаву одговорног лица дату под материјалном и кривичном одговорношћу да су у 
овом извештају дате информације истините, а количине и вредности тачне и одређене 
или процењене у складу са прописима Републике Србије (име и презиме одговорне 
особе, потпис и датум), Образац годишњег извештаја о стављању на тржиште 
Републике Србије детерџената са фосфатима (назив детерџента, садржај фосфата у 
детерџенту одређен кроз проценте и укупна количина детерџента стављена на 
тржиште у килограмима), Образац годишњег извештаја о стављању на тржиште 
Републике Србије азотних минералних ђубрива (назив минералног ђубрива, садржај 
азота у минералном ђубриву кроз проценте и укупна количина минералног ђубрива 
стављена на тржиште у килограмима), Образац годишњег извештаја о стављању на 
тржиште Републике Србије хемијских средстава за заштиту биља (назив хемијског 
средства за заштиту биља, садржај активне материје у средству за заштиту биља кроз 
проценте и укупна количина хемијског средства за заштиту биља стављена на 
тржиште у килограмима) и напомене. 

Члан 3 

Пријава из члана 2. овог правилника доставља се Агенцији за заштиту животне 
средине као електронски документ, уносом података у информациони систем 
Националног регистра извора загађивања, у складу са прописима који уређују 
електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у 



електронском пословању, до 31. марта текуће године са подацима за претходну 
годину. 

Члан 4 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 

 



 



 



 


