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Сходно овлашћењима која су му дата Резолуцијом 1244 (1999) Савета безбедности 
Уједињених нација од 10. јуна 1999. године, 
 
У складу са Члановима 9.1.44 и 9.1.45 Уставног оквира за привремену самоуправу 
(Уредба УНМИК-а бр. 2001/9), 
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вези са Законом о вештачким ђубривима којег је усвојила Скупштина Косова 22. маја 
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Овим проглашава важећим од дана потписивања Закон о вештачким ђубривима (Закон 
бр. 2003/9) који је дат у прилогу овој Уредби. 
 
 
Потписано 23. јуна 2003. године    
 
 
 

Михаел Штајнер 
     Специјални представник Генералног секретара 
     



 
 

ЗАКОН Бр. 2003 /  10 
 

 
ЗАКОН  О  ВЕШТАЧКИМ  ЂУБРИВИМА 

 
Скупштина Косова 
 
  
Базирајући се на Уредбу УНМИК-а бр. 2001/9 од 15.маја 2001.године за Уставни оквир 
о привременој самоуправи на Косову, чланови 9.1. 26 (а) и 5.1 (ј). 
 
 
У циљу Успостављања правила заштите произвођаћа и потрошаћа вештачких ђубрива и 
регулативног система ђубрива на Косову за заштиту потрошаћа  вештачких ђубрива, 
 
Доноси следећи закон:  

 
 

Поглавље  И – Опсте одредбе 
 

Члан 1 
Дефиниције 

 
У овом Закону : 
 
1. Аналитичар  је лице који је именовано или одређено у складу са  чланом  6. 
 
2. Вештачко Ђубриво је органска или неорганска субстанца која садржи једно или 
више  
     хранљивих  материја биљака,  која је намењена за биље   која подстиће неговање  
     биљака и њихову продуктивност. 
 
3. Инспектор је лице наименовано или одређено у складу са чланом 6. 
 
4. Етикета  је видљиви   писани,штампани или графички приказани садрзај  у пакету, 
или  
     упутство која се прилаже вештачким ђубривима. 
 
5. Закон о вештачким ђубривима  је правни акт који регулише производњу,  извоз, 
употребу  
    и трговину вештачким ђубривима на Косову 
 
 6. Министар  према овом закону је Министар МПШРР 
 
 7.  МПСРР је Министартство Пољопривреде, Сумарства и Руралног Развоја 
 
 8. Регулативна служба за вештачка ђубрива је тело, наименовано од Министарства 
и  
     задужено за спровођење и контролу спровођења овог Закона.  
  



9.  Администратор Регулативне службе за вештачка ђубрива значи лице који је 
одређено  
     од  Министарства да управља Регулативном службом за вештачка ђубрива.  
 
10. Борд   је Саветодавно Тело  за вештачка ђубрива као што је наведено овим Законом. 
 
11. Лице  је сваки физицки или правни ентитет      
  
12. Регистрација  је акт прихватања  једне особе за продавца или  произвођаћа  
вештачких  
      ђубрива  на  Косову. 
 
13. Регистрован  је лице које  је добило потврду о регистрацији  у складу са Законом. 
 
14. Продаја  обухвата , понуду, стављање на продају, продају, ,дистрибуирање или 
држање  
      у посед за продају или промет. 
 
15. Прекршај  значи угрозавање  одредаба овог Закона . 
 
 

Члан 2 
                                                                   Циљ 

 
2.1. Циљ овог Закона  је  континурано обезбеђење квалитета вештачких ђубрива на  
       Косово. 
 
 

Члан 3 
Организација 

 
3.1. Министарство це утврдити структуру и организацију Регулативне  службе за вештачка  
ђубрива.  
 
3.2. Министарство  ће  утврдити структуру и организацију Саветодавног Борда за 
вештачка  
       ђубрива који ће дати препоруке Регулативној   служби за вештачка ђубрива о 
питањима  
       везана за овај закон. 
 

Члан 4 
Регистрација 

 
4.1.  Свако лице, обухватајући произвођаће, увознике или трговце, који желе да продају 
или  
        нуде вештачка ђубрива  за продају на Косово учини ће то у складу са  циљевима и  
        условима  наведених у цертификати  регистрације. 
 
4.2.  Захтев за  регистрациони сертификат  обухвата : 
 
     а) име и адресу регистрованог 
 



     б) име и адресу сваког  прометног пункта  регистрованог на Косову. 
 
4.3.  Уз захтев  за цертификат регистрације прилазе се прописана  такса. Захтев се 
предаје на  
        обрасцу којег издаје Регулативна служба за вештачка ђубрива. 
 
4.4. Сваки издати сертификат, уколико није укинут или поништен, би ће пуно важна 
највише  три  
       године, рачунајући од дана регистрације с могучношћу обнављања уз наплату таксе 
за  
       регистрацију. 
 
4.5.Регистрациона такса ће се одредити посебном   административном  упутством  од 
Владе. 
 
4.6.Регистровано лице ће писмено обавестити  Регулативну службу за вештачка 
ђубрива о  
      додатним пунктовима промета основаних током периода којег покрива цертификат 
о    
      регисррацији. 
 
4.7. Регулативна служба за вештачка ђубрива издават ће цертификат регистрације у  
року од 30  
       дана од  дана пријема захтева,  сваком лицу које конкурише.  
 
       Цертификат о регистрацији се неце  издати лицима:. 
 
(а) Уколико је ранији  сертификат о регистрације  под привременом  суспензијом. 
 
(б) Ако је лице  казњено  за прекршај по овом закону у периоду од три претходне   
            године од дана предаје захтева. 
 
(ц) .Ако уз захтев не прилози таксу о регистрацију 
 
(д) Уколико захтев по било ком основу није комплетиран. 
 
4.8. Уколико Регулативна служба за вештачка ђубрива не  изда сертификат о 
регистрацији у  
       предвиђеном  року а подносиоц захтева је приложио валидну документацију,  који  
       указују да је дотичан захтев предат Регулативној служби за вештачка ђубрива,  
       подносиоц захтева може започети  продају вештачког ђубрива  док очекује одговор  
       од Регулативне службе за вештачка ђубрива. 
 
4.9. Регулативна служба за вештачка ђубрива ће у року од 30 дана, писмено обавестити  
       подносиоца захтева о разлозима  неиздавања сертификата о регистрације наведених 
у  
       тацку 7  овог члана. Неиздавање одговора у прописаном року , сматра се дозволом  
       за  почетак  продаје све док се чека одговор.           
                     
4.10 .Регулативна служба за вештачка ђубрива, у време када издаје сертификат 
регистрације  
         нуди ће регистрованом  лицу један примерак овог закона  



 
 

Члан 5 
Квалитет и  штетни састојци 

 
 5.1. Забрањује се производња, увоз, репакетирање, стављање у промет  или употреба  
        сваког вештачког ђубрива који не одговара квалитету и другим условима по  
        одређеним  стандардима: 
 
      а) не  садрзи довољне активне храњиве састојке 
 
      б) садржи штетне састојке  ( загађивачи животне средине као што су тешки метали 
и  
          радионуклеиди ) или има штетна својства по раст биља и при употреби  према  
          приложеном упутству. 
 
 

Поглавље ИИ-Спровођење 
 

Члан 6 
Инспектори и аналитичари, Наименовања 

 
6.1. Инспектори и аналитичари који надзиру спровођење овог закона биће именовани 
од  
       Министарства у складу са условима прописаних административним упутством.  
 
 

Члан 7 
Надлежности  инспектора 

 
7.1. Инспектор  увек може :  
        
(а) да улази у било које место у  које  основано сумња да има артикала који  подлежу    
      овом закону. 
 
(б) Отвара било које паковање нађено на месту за које оправдано сумња да  садржи  
      такав артикал. 
 
 (ц).Испита артикал и узима узорке од њега. 
 
7.2. Асистенција инспекторима 
 
Власник или одговорно лице било ког места наведеног под тачком 1 овог члана, и било 
које лице које се затиће на том месту пружит ће затражену помоч инспектору у 
обављању његових дужности и функција у складу с овим законом, и уступит ће 
инспектору све информације које он  оправдано може тражити ослањајући се на овај 
закон.  
 
 

 
 
 



Члан 8 
Ометање инспектора 

 
8.1. Забрањује се ометање  инспектора у вршењу дужности или функција  предвиђених 
овим     
       законом. 
 
8.2. Забрањује се давање лажних изјава , вербално односно писмено стављање у   
       заблуду инспектора или неко друго службено лице у обављању дужности и 
функција у  
       складу с овим законом. 
 
 

Члан 9 
Налози “Забрана продаје” 

 
9.1. Када инспектор нађе да је одређена количина вештачког ђубрива понуђена или је  
       изложена за  продају противно  одредби овог закона , он ће за власника односно  
       поседника  поменутог ђубрива издати и спровести писмени налог  “забрана 
продаје,  
       коришћења, или  премештаја ” и   држаце га  на одређеном месту до 8 дана . 
 
9.2.Инспектор ће   повуци забрану за вештачко ђубриво када се испуне захтеви овог  
      закона  као и након  уплате целог износа трошкова у вези  повлацења забране. 
 
 

Члан 10 
Конфискација, Кажњавање (Проглашење неупотребљивим) и Продаја 

 
10.1. Контингент вештачког ђубрива који није у складу са овим законом,   бит ће предмет  
         конфискације на   основу одлуке инспектора . Уколико инспектор утврди да предметно  
         ђубриво не  одговара  законом предвиђеним стандардима,  да је вештачко ђубриво    
         неупотребљиво,  исто ће се  уништити сходно  и у складу са применљивим 
законодавством на   
         Косову. Пре унистења вештачког ђубрива, незадовољна странка мозе улозити залбу  
         против одлуке инспектора о унистењу вештачког ђубрива,  Министру у року од 15 дана 
од  
         дана пријема одлуке.  
  
        Незадовољна странка мозе иницирати административни спор код надлезног суда у 
року    
        од 30 дана од дана пријема одлуке. Залба не одлазе изврсење правосназне одлуке. 
 
 

Поглавље ИИИ – Преступи  и  казне 
 

Члан 11  
Преступи 

 
11.1.Регулативна служба за вештачка ђубрива, при поновљеном прекршају, након  
        саслушања  пријављеног регистрованог лица у поступку расправе, може одбити, 
укинути  



        или поништити  сертификат регистрације. Након губитка права на сертификат 
регистрације,  
        предметно лице има право  жалбе надлежном органу. 
 
11.2 Преступ је, за свако лице, која продаје или нуди за продају  вештачко ђубриво које 
не  
        испуњава услове овог закона.  
 
11.3.Када  инспектор конфискује одређену количину вештачког ђубрива он ће одмах ,  
        издати одлуку или обавештење на основу  које он  треба на амбалажу те количине  
        материјала ставити  етикету упозорење за  забрану продаје. 
 
11.4. Количину вештачког ђубрива за које је издата  одлука или обавештење о забрани , 
чува  
         ће лице под чијом је контролом тај материјал и неће се пустити у промет или 
преместати  
         осим  ако се поступа по посебним упутствима Регулативне  службе за вештачка  
         ђубрива, чекајући  одлуку  у складу са овим законом.  Лицу, под чијом је  
         контролом тај конфисковани материјал, неће бити спречено да истог верификује 
или  да у  
         присуству надлежног лица Регулативне службе за вештачка ђубрива, узима  
         одговарајући узорак за анализу. 
 
11.5. По захтеву лица који држи под контролом конфисковано вештачко ђубриво, пре 
узимања  
         узорка од неког инспектора, узети узорак ће се поделити на приближно једнаке 
делове, од  
         којих ће се један оверен и запечаћен предати лицу који држи  конфисковано вештачко  
         ђубриво под контролом  а други део се задржава у Регулативну службу за вештачка  
         ђубрива ради анализа. 
 
11.6. Уколико анализе конфисковане и  задржане количине изврсене од аналитицара, 
доказују   
         да није прекршен закон, инспектор ће одмах деблокирати конфисковану и 
задржану  
         количину и укинуће налог и етикету забране. 
 
11.7. Уколико се за конфисковану и задржану количину потврђује прекршај овог 
закона,  
         Регулативна  служба за вештачка  ђубрива ће предузети једно од ниже наведених  
         поступака: 
 
       (а)  Наставит ће да количину за вештачког ђубрива задржи  све док се не испуне 
захтеви  
             овога  закона о укидању забране   
 
       (б) Покрене  поступак, по цлану 10 овог закона.   
 
11.8. Лице које има контролу над заплењеном и задржаном количином за коју  је утврђено да   
         није у складу са законом, може се писмено жалити на резултате анализа  Регулативне 
службе  



         за вештачка  ђубрива у прописаном року.  По пријему такве жалбе, инспектор ће  
додатни  
         узорак од наведене количине, послати на суперанализу. Трошкове узимања узорака и  
         анализа сносиће лице које тражи обнављање анализа. Резултати анализа након жалбе 
су  
         коначни.  
 
 

Члан 12  
Злоупотреба  Марке  вештачких  ђубрива 

 
12.1.  Забрањује се понуда за продају или продаја вештачког ђубрива  са фалсификованом  
          марком. 
 
12.2. Вештачко ђубриво ће се сматрати да има фалсификовану марку: 
 
    (а) Уколико је његова идентификација или етикета лажна или заблуђујућа на било 
који   
            начин. 
 
    (б) Уколико је продато, дистрибуирано или нуђено за продају под именом  другог  
            вештачког ђубрива.   
 
    (ц) Уколико није  идентификовано или етикетирано као сто је преписано . 
 
 

Члан 13  
 Фалсификовање 

 
13.1.Забрањује се дистрибуција  фалсификованог производа вештачког ђубрива. 
      
13.2. Вештачко ђубриво ће се сматрати  фалсификовано: 
 
    (а) Уколико садржи  штетне састојке изнад дозвољене мере и који је чини штетним 
по  
            живот  биљака, људи и животиња, за воду и живот у воду или земљу, када се 
буде  
            користило у складу са упутствима употребе, или када на етикети нису дата 
дотична  
            упозорења или  упутства употребе неопходне за заштиту живота биљака, људи и  
            животиња, земље, воде и подводног живота. 
 
    (б) Уколико  састав корисних материја мањи или другачији од састава наведеног у  
            његовој  Идентификационој   етикети. 
 
    (ц) Уколико садржи непожељно семе биљака, других додатака или корова. 
 
 

 
 
 
 



Члан 14  
Мањак  у тежини 

 
14.1 Уколико се у   паковање вештачког ђубрива, власништво регистрованог, нађе  
мањак  
        у  тежини веци од један посто,  то се сматра прекршајем од стране регистрованог. 
 
 

Члан 15  
Казнене одредбе 

 
15.1. Новцаном казном у износу од 5.000 до 20.000 Евра казњава се лице које: 
 
       - производи, увози, репакетира или ставља на промет вештачка ђубрива која не   
         одговарају  квалитету по утврђеним стандардима (цлан 5) 
 
       - бави производњом, увозом, репакетирањем или продајом вештачког ђубрива а за  
         ово није регистрован (цлан 4) 
 
      - ставља на промет вештачко ђубриво у супротности са сертификатом. 
 
      - продаје колицину вештачког  ђубрива за које је издата забрана за продају (цлан 9)  
 
      - продаје фалсификовани производ вештачког ђубрива (цлан 13). 
 
15.2. По тацки 1 овог цлана, поред казне, изреци це се и заститна мера  одузимања 
стецене  
         добити испоруком неквалитетног вештачког ђубрива, као и одузимање  целокупне  
         колицине вестацког ђубрива из увоза ако не одговара прописаном квалитету или  
         садрзи стетне материје. 
 
 
15.3. Новцаном казном у износу до 1000 до 15.000 Евра, казњава се за прекрсај лице које: 
 
      - ставља у промет вештачко ђубриво са фалсификованом марком (цлан 12) 
 
      - ставља на промет вештачко ђубриво без тикете у паковању 
 
      - увози вештачко ђјубриво без уверења о квалитету и порекла (цлан 12.2/ц) 
 
      - омета инспектора у обављању слузбене дузности или даје инспектору лазну изјаву  
(цлан 8) 
 
      - не пруза инспектору помоц у обављању слузбене дузности (цлан 7.2) 
 
      - ставља на промет вештачко ђубриво  са мањаком у тезини (цлан 14)  
 
 

 
 
 
 



Члан 16 
Остварени приход од такси 

 
16.1. Приходи остварене од таксе за услуге и казне на основу  овог Закона, прослеђују   
         се Министарству за Привреду и Финансије, ради уплате у Консолидовани Будзет 
Косова. 
 
 
 

Поглавље ИВ-  Административна  упутства 
 

Члан 17 
Упутства 

 
17.1. МПШРР  је надлезно  за доношење  административних упутства и одлука  у вези 
са  
         вештачким ђубривима. 
 
 
 

ВИ   Одељак-Завршне одредбе 
 

Члан 18 
Стављање ван снаге 

 
18.1.Овај Закон укида сваку одредбу Закона на снази за  подручје вештачких ђубрива   
        које је у супротности са њим. 
 
 

Цлан 19 
 Овласцења и дузности резервисана 

         за Специалног Представника Генералног Секретара Уједињених Нација 
 
 
Све функсије резервисане за Специалног Представника Генералног Секретара 
(,,СПГС,,) по Правилнику УНМИК-а бр.2001/9 о Уставном Оквиру за Привремену 
Самоуправу на Косову, привремено су остављене на надгледање и усвајање СПГС.  
 
 

Члан  20 
Ступање на снагу овог закона 

 
Овај закон ће ступити на снагу првог дана  након усвајања. 
 
 
Закон Бр. 2003 / 10 
22 Маја 2003 
                                                                                   
                                                                                   Председник Скупштине Косова, 
                                                                                    ________________________      
                                                                                         Академик Неxхат Даци 
 


