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МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ
И РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ
БАЊА ЛУКА
ПРЕДМЕТ: Одговор на упит, доставља се
Поштовани,
У вези са вашим дописом број 17.05.485-529/09, који је у ово министарство
запримљен дана 10.11.2009. год. на ресорно разматрање, достављамо вам следећи
одговор:
На основу члана 63. Закона о заштити биља („Службени гласник Републике
Српске“, број: 13/97), ради добијања привремене или сталне дозволе за стављање у
промет средстава за заштиту биља, подносилац пријаве подноси захтјев
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
У ту сврху потребно је доставити сљедећу документацију:
1. Захтјев за издавање рјешења за стављање у промет средстава за
заштиту биља на меморандуму правног лица уз потпис и печат (са
назнаком за Комисију за заштиту биља), посебно за свако средство
појединачно. Захтјев је потребно доставити у два примјерка (један остаје у
Министарству, а други се овјерава и враћа подносиоцу захтјева). У захтјеву
је потребно навести:
– назив средаства за заштиту биља,
– активну материју и садржај активне материје,
– формулацију,
– произвођача активне материје,
– произвођача средства за заштиту биља.
2. Уплаћену таксу у износу од 122 КМ по препарату се уплаћује на:
– Корисник: Буџет РС,
– Жиро рачун бр: 562-099-00000-556-87,
– Врста прихода: 722111,
– Сврха дознаке: Такса за захтјев 2 КМ и Такса за приједлог за
стављање средства за заштиту биља у промет 120 КМ.

3. Рјешење о разврставању у групе отрова издато од стране Министарства
здравља и социјалне заштите Републике Српске за сваки пријављени
пестицид (један оригинал или овјерена копија и 3 копије),
4. Оцјену биолошке ефикасности за све штетне организме и гајене биљке за
које се препарат жели регистровати (један оригинал или овјерена копија и 3
копије),
5. Уговор о заступању склопљен између произвођача средства за заштиту
биља и заступника у Републици Српској (један оригинал или овјерена
копија).
6. Рјешење о регистрацији препарата у земљи произвођача или некој од
земаља ЕУ или земаља из окружења (један оригинал или овјерена копија и 3
копије).
За поновну регистрацију истог препарата неопходно је покренути процедуру
минимално шест мјесеци прије истека важећег рјешења за стављање у промет
средства за заштиту биља.
С поштовањем,
В.Д. ПОМОЋНИК МИНИСТРА
Зоран Ковачевић

