На основу члана 31. став 5. Закона о средствима за заштиту биља
(„Службени гласник РС”, број 41/09),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ
ДЕКЛАРАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПРИМЕНУ СРЕДСТAВА ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА, КАО И СПЕЦИФИЧНИМ ЗАХТЕВИМА И ОЗНАКАМА РИЗИКА И
УПОЗОРЕЊА ЗА ЧОВЕКА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И НАЧИНУ РУКОВАЊА
ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ ОД СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
- Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 97/15 од 28. новембра 2015. године -

Члан 1.
У Правилнику о садржини декларације и упутства за примену
средстaва за заштиту биља, као и специфичним захтевима и ознакама ризика и
упозорења за човека и животну средину и начину руковања испражњеном
амбалажом од средстава за заштиту биља („Службени гласник РСˮ, бр. 21/12 и
89/14), у члану 3. тачка 3) после речи: „и друге супстанцеˮ додајe се реч у
загради: „(растварачи)ˮ.
У тачки 4) после речи: „и друге супстанцеˮ додаје се реч у
загради: „(растварачи)ˮ.
После тачке 4) додаје се нова тачка 4а), која гласи:
„4а) ознаку касификације резистентности активне супстанце, коју
средство за заштиту биља садржи, у складу са класификацијом међународних
акционих одбора за резистетност инсектицида, фунгицида и хербицида
(Акциони одбор за резистетност инсектицида - The Insecticide Resistance Action
Committee, IRAC; Акциони одбор за резистетност фунгицида - The Fungicide
Resistance Action Committee, FRAC; Акциони одбор за резистетност хербицида The Insecticide Resistance Action Committee, HRAC);ˮ.
Члан 2.
У члану 6. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Изузетно од става 3. овог члана пратеће упутство из става 3. овог
члана може да буде приложено уз паковање средства за заштиту биља мање од
250 ml или 250 g.
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5. после броја: „4),ˮ
додаје се број: „4а),ˮ.
Ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7.
Члан 3.
У Прилогу 2 – Додатне ознаке безбедности за заштиту здравља
људи и животиња и животну средину и критеријуми за њихову доделу, одељак
2. Критеријуми за доделу посебних додатних ознака безбедности, пододељак
2.1. Критеријуми за доделу посебних додатних ознака безбедности за кориснике
(SPо), у ставу 4. речи: „Т или Т+ˮ замењују се речима: „акутна токсичност,
орална и/или дермална и/или инхалациона, категорија 1, 2 и 3,ˮ.
У ставу 8. речи: „R20, R23 или R26ˮ замењују се речима: „акутна
токсичност, инхалациона, категорија 1, 2, 3 и 4ˮ.
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Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
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