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ПРЕДМЕТ: Примена Закона о здравственој исправности предмета опште употребе
Дана 15.12.2011. године ступили су на снагу Закон о здравственој исправности
предмета опште употребе, Закон о изменама и допунама Закона о хемикалијама и Закон о
изменама и допунама Закона о биоцидним производима („Службени гласник РС“ бр. 92/11).
С тим у вези, Министарство здравља је својим актом број 011-00-324/2011-11 од
19.12.2011. године, обавестило Управу царина да је ступањем на снагу наведених закона,
дошло до измена у погледу начина контроле средстава за одржавање чистоће (детергенти и
биоцидни производи), односно дувана и дуванских производа.
Средства за одржавање чистоће, као што су
-

средства за прање и оплемењивање (обраду) текстила,
средства за прање и чишћење тврдих површина,
средства за прање и чишћење прибора за јело и апарата,
средства за чишћење обуће, кожних предмета и мрља од текстила,
средства за ДДД (дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију) и
освеживачи простора,

нису у смислу Закона о исправности предмета опште употребе предмети опште употребе, већ
су обухваћени Законом о хемикалијама и Законом о биоцидним производима, односно
другим прописима. Сходно томе, даном ступања на снагу Закона о здравственој
исправности предмета опште употребе, гранична санитарна инспекција неће приликом
увоза вршити контролу наведених производа из групе средстава за одржавање чистоће.
Везано за контролу дувана, дуванских производа и прибора за пушење, обавештавамо
вас да необрађен, као и обрађен дуван, сходно новом закону, при увозу не подлеже
контроли граничне санитарне инспекције.
Дувански производи (цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за пушење, жвакање или
шмркање), прибор за пушење, као и материјали који се користе у производњи дуванских
производа а долазе у контакт са кожом и слузокожом (нпр. готови филтери за цигарете) и
даље су у надлежности граничне санитарне инспекције и подлежу њиховој контроли
при увозу.

Сходно горе наведеном, извршиће се ажурирање података у Информационом систему
царинске службе, везано за модул „уверења и сагласности“. До тада се декларације могу
прихватати са грешком, а о извршеном ажурирању информационог система, као и Списка
роба које подлежу здравствено санитарној контроли при увозу, бићете благовремено
обавештени.
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