
     

 

 

 

На основу члана 25. став 4. Закона о средствима за исхрану биља и 

оплемењивачима земљишта („Службени гласник РС”, број 41/09), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ ПАКОВАЊА СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА  

 

- Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 13/10 - 

 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

 

Предмет уређења 

 

Члан 1.  

Овим правилником прописује се начин паковања средстава за исхрану 

биља.  

 

 

II. НАЧИН ПАКОВАЊА СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА  

 

Средства за исхрану биља у облику чврстих формулација 

 

Члан 2. 

Средства за исхрану биља у облику чврстих формулација могу се 

паковати: 

1) до 5 kg, и то у: 

(1) фолије (дуплекс, триплекс и пластифициране), 

(2) хромо-кутије обложене фолијом, 

(3) пластичне дозне са перфорираним отвором, 

(4) пластичне кесе и картонске кутије; 

2) од 5 до 50 kg, и то у: 

(1) пластичне вреће, затворене шивењем или заваривањем, 

(2) вреће са вентилом; 

3) од 50 до 500 kg у контејнерске пластичне вреће; 

4)  преко 500 kg у „big-bag”вреће. 

 

Средстве за исхрану биља у облику течних формулација 

 

Члан 3. 

Средства за исхрану биља у облику течних формулација могу се 

паковати у паковања запремине: 

1) од 5 до 1.000 ml, израђена од пластичне масе једнослојне или 

двослојне или алуминијума; 

2) преко 1.000 ml, и то у:  



 

 

 

2 

(1) канистере, од пластичне масе, једнослојне или двослојне, 

(2) бурад, од пластичне масе, једнослојне или двослојне или метала који 

је пресвучен одговарајућим лаковима. 

Паковање мора бити затворено посебним механизмом или на други 

сличан начин у случају чијег отварања би настала трајна оштећења на паковању. 

 

Збирна паковања 

 

Члан 4. 

Средства за исхрану биља у облику течних и чврстих формулација могу 

бити упакована и у збирна паковања.  

Ради заштите од утицаја сунчеве светлости и деловања атмосфералија 

(киша, снег) збирна паковања из става 1. овог члана могу се прекривати „strech” 

фолијом.  

 

Начин слагања упакованих средстава за исхрану биља  

 

Члан 5. 

Упакована средства за исхрану биља у облику чврстих формулација 

слажу се формирањем слогова. 

Висина слога за паковања из става 1. овог члана ограничена је особинама 

средстава за исхрану биља и зависи од врсте паковања, с тим што је:  

1) за збирна паковања до 5 kg и за вреће од 5 до 50 kg - у висини до 2 m; 

2) за средства за исхрану биља на палетама - две палете у вертикалном 

слогу; 

3) за средства за исхрану биља у паковању од 50 до 500 kg - три реда 

врећа у вертикалном слогу; 

4) за средства за исхрану биља у паковању од 500 до 1.000 kg - два реда 

врећа у вертикалном слогу. 

Упакована средства за исхрану биља у облику течних формулација слажу 

се у слогове до висине која, у односу на чврстину и збирна паковања, може 

безбедно да носи терет, с тим да висина слога не прелази 2 m.  

 

 

Средства за исхрану биља у расутом стању 
 

Члан 6. 

При паковању средстава за исхрану биља у расутом стању не смеју се 

мењати њихове карактеристике нити вршити препакивање из оригиналног 

паковања у мања или већа паковања. 

Величину паковања средстава за исхрану биља у расутом стању и лице 

одговорно за квалитет, односно испитивање квалитета упакованог средства за 

исхрану биља у расутом стању одређује произвођач. 

 Ако паковање средстава за исхрану биља у расутом стању врши 

дистрибутер, односно увозник величину паковања средстава за исхрану биља у 

расутом стању и лице одговорно за квалитет, односно испитивање квалитета 

упакованог средства за исхрану биља у расутом стању утврђују се уговором 

закљученим са произвођачем. 
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III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Престанак важења  

 

Члан 7. 

Дaном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе 

Правилника о врстама амбалаже за пестициде и ђубрива и о уништавању 

пестицида и ђубрива („Службени лист СРЈ”, бр. 35/99 и 63/01) којима се уређује 

амбалажа за ђубрива.  

   

Ступање на снагу 

 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Број: 110-00-251/2009-09 М И Н И С Т А Р 

У Београду, 5. марта 2010. године   

 др Саша Драгин 
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