
Образац 1 
ЛИСТА ОДОБРЕНИХ СУПСТАНЦИ 

Садржај: 
ДЕО А1:  Активне супстанце које су одобрене у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља и за које се сматра да су одобрене у складу са важећим 

прописима Европске уније 
ДЕО А2:  Активне супстанце које су одобрене у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља и које су одобрене у складу са важећим прописима Европске уније 
ДЕО А3. Основне супстанце 
ДЕО А4: Активне супстанце ниског ризика 
ДЕО А5: Активне супстанце предвиђене за замену 
ДЕО А6:  Активне супстанце за које захтев за одобрење још увек није разматран у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља, нити на нивоу Европске уније, 

а средства за заштиту биља која их садрже могу се производити, регистровати и стављати у промет на територији Републике Србије 

ДЕО А1: Активне супстанце које су одобрене у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља  
и за које се сматра да су одобрене у складу са важећим прописима Европске уније 

Бр. Тривијални назив(*)  
и идентификациони бројеви супстанце 

Хемијски назив(**) 
супстанце по IUPAC 

Минимална чистоћа  
и максимум нечистоћа(**) 

Датум 
одобравања 

Одобрење 
важи до 

Посебне 
одредбе 

       

ДЕО А2: Активне супстанце које су одобрене у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља  
и које су одобрене у складу са важећим прописима Европске уније 

Бр. Тривијални назив(*)  
и идентификациони бројеви супстанце 

Хемијски назив(**) 
супстанце по IUPAC 

Минимална чистоћа  
и максимум нечистоћа(**) 

Датум 
одобравања 

Одобрење 
важи до 

Посебне 
одредбе 

       

ДЕО А3: Основне супстанце 

Бр. Тривијални назив(*)  
и идентификациони бројеви супстанце 

Хемијски назив(**) супстанце по 
IUPAC 

Минимална чистоћа и максимум 
нечистоћа(**) 

Датум 
одобравања 

Посебне 
одредбе 

      

ДЕО А4: Активне супстанце ниског ризика 

Бр. Тривијални назив(*)  
и идентификациони бројеви супстанце 

Хемијски назив(**)  
супстанце по IUPAC 

Минимална чистоћа  
и максимум нечистоћа(**) 

Датум 
одобравања 

Одобрење  
важи до Посебне одредбе 

       

ДЕО А5: Активне супстанце предвиђене за замену 

Бр. Тривијални назив(*)  
и идентификациони бројеви супстанце 

Хемијски назив(**)  
супстанце по IUPAC 

Минимална чистоћа  
и максимум нечистоћа(**) 

Датум 
одобравања 

Одобрење 
важи до Посебне одредбе 

       

ДЕО А6: Активне супстанце за које захтев за одобрење још увек није разматран у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља,  
нити на нивоу Европске уније, а средства за заштиту биља која их садрже могу се производити, регистровати и стављати у промет на територији Републике Србије 

Бр. Тривијални назив(*) и идентификациони бројеви супстанце Хемијски назив(**) супстанце по IUPAC Посебне одредбе 
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