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На основу члана 104. став 8. Закона о психоактивним контролисаним 

супстанцама („Службени гласник  Р”, бр. 99/10 и 57/18) и члана 42. став 1. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68 /12 

- УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14, и  30/18 - др. закон), 

 

Влада доноси  

 

 

УРЕДБУ О НАЧИНУ ЧУВАЊА, УЗОРКОВАЊА, СКЛАДИШТЕЊА И 

УНИШТАВАЊА ОДУЗЕТИХ ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ 

СУПСТАНЦИ 

 

Предмет уређивања 

Члан 1.  

 Овом уредбом уређује се начин чувања, узорковања, складиштења и 

уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци (у даљем тексту: 

ПКС). 

Значење израза 

Члан 2. 

 Изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење 

 1) психоактивне контролисане супстанце у смислу ове уредбе су супстанце које 

се налазе на Списку психоактивних контролисаних супстанци. 

 2) овлашћена лабораторија – правно лице које има дозволу за идентификацију 

и испитивање ПКС као и идeнтификацију нових психоактивних супстанци у складу 

Законом о психоактивним контролисаним супстанцама. 

 3) реферетна лабораторија – лабораторија за коју је министар  надлежан за 

послове здравља донео решење којим се одређује за обављање послова референтне 

лабораторије за идентиофикацију и испитивање ПКС. 

 4) сигурносна амбалажа – специјализована амбалажа произведена за потребе 

паковања ПКС након заплене, односно вештачења,  са утиснутом штампом образаца о 

достављеном и вештаченом материјалу; Приликом правилног поступања амбалажа на 

себи садржи  плаву или жуту траку, односно, црвену заштитну траку након заплене, 

односно вештачења. 
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 5) биљни материјал који представља или садржи ПКС – може бити биљни 

материјал (биљне врсте) који је већ обухваћен прописом којим се утврђује списак 

ПКС, као и биљни материјал који није обухваћен овим прописом, али је импрегниран 

новим психоактивним супстанцама. 

 6) паковање ПКС – процес обједињавања свих заплена, опредељених за 

уништење, a већ упакованих понаособ у своју сигурносну амабалажу, тако што се  

стављају у веће кесе или џакове ради лакшег допремања до места уништавања. 

 7) службена легитимација овлашћеног лица – легитимација овлашћених 

службених лица, припадника министарства надлежног за унутрашње послове 

 8) образац евиденције о заплењеном материјалу – образац који се налази на 

сигурносној кеси и попуњава га овлашћено службено лице министарства надлежног 

за унутрашње  послове  које запленило ПКС, а садржи следеће податке о заплени: 

идентификациони број кесе, организациону јединицу министарства надлежног за 

унутрашње послове која је извршила заплену, број захтева за вештачење, ЈМБГ 

осумњиченог, име и презиме осумњиченог, број паковања у оквиру заплене, врсту 

узорака који су заплењени, име и презиме лица које је запленило материјал, број 

његове службене легитимације, датум паковања, време паковања, место паковања у 

сигурносну амбалажу. Додатно, по завршетку паковања заплењених супстанци у 

сигурносну амбалажу и њеног затварања, овлашћено службено лице ставља плаву или  

жуту заштитну траку пре доношења материјала у лабораторију на вештачење. 

 9) образац евиденције о вештаченом материјалу – образац који се налази на 

сигурнсоној кеси и попуњава га запослени у лабораторији која је извршила вештачење 

достављених супстанци, а садржи следеће податке: назнаку о томе да ли материјал био 

исправно упакован као и да ли је захтев за вештачење био исправно написан, број 

физичко-хемијског вештачења, датум истог, име и презиме вештака, име и презиме 

запосленог који пакује материјал, број његове службене легитимације, датум и време 

паковања, број паковања, односно број пакета по предмету и идентификациони број 

кесе. Додатно ће вештак по завршетку паковања анализираних заплењених супстанци 

ставити црвену заштитну траку пре доношења материјала у складиште. 

 10) екпедициони лист – образац који се попуњава при експедицији узорака из 

складишта на уништавање или на додатну анализу и садржи следеће податке: број 

наредбе суда или тужилаштва, датум експедовања материјала из складишта, потпис 

лица које је експедовало материјал и број његове службене легитимације, потпис лица 

које је преузело материјал и број његове службене легитимације, као и податке о лицу 

од кога је материјал одузет, његов ЈМБГ, број заплене, број вештачења, 

идентификациони број кесе.  

 12) извештај о извршеном уништавању супстанци – извештај се сачињава  

непосредно након завршеног процеса уништавања од стране чланова Комисије којим 

се верифукује завршетак процеса уништавања. 
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Чување психоактивних контролисаних супстанци 

 

Члан 3. 

 Чување заплењених ПКС или изузете количине материје за вештачење у 

лабораторији могуће је само ако су  након заплене упаковане у прописну сигурносну 

амбалажу са попуњеним обрасцем евиденције о заплењеном материјалу.  

 Сигурносна амбалажа је затворена заштитном траком плаве или жуте боје, на 

којој су уписани елементи заштите:  

1) име и презиме лица које је упаковало заплењене ПКС,  

2) број службене легитимације овлашћеног лица, 

3) датум паковања.  

 Идентификациони број кесе налази се на обрасцу евиденције о заплењеном 

материјалу утиснутом на сигурносној амбалажи.  

 Чување заплењених ПКС пре одношења на вештачење врши се у надлежним 

организационим јединицама полиције у специјалним касама. 

 

Члан 4. 

 Чување заплењених ПКС у току и после извршеног вештачења обавља се у 

посебном простору у оквиру надлежних лабораторија.  

 Чување заплењених ПКС у надлежним лабораторијама, непосредно након 

извршеног вештачења, а пре предаје у складиште, реализује се ако су заплењене ПКС 

упаковане у сигурносну амабалажу уз обавезно попуњавање обрасца евиденције о 

вештаченом материјалу, поседују плаву или жуту заштитну траку по једној ивици 

паковања и црвену заштитну траку по другој ивици паковања са елементима запштите:  

1) потпис лица које је упаковало заплену,  

2) број службене легитимације (за службенике министарства надлежног за 

унутрашње послове), 

3) датум паковања.  

 

Узорковање психоактивних контролисаних супстанци 

Члан 5. 

 Узроковање заплењених ПКС, укључујући и друге заплењене супстанце које 

имају фармаколошко дејство, синергистичко, антагонистичко са психоактивним 

супстанцом или се додају ради повећања укупне масе узорка који садржи 

психоактивну супстанцу, врши се у лабораторији или приликом форензичке обраде 

места заплене у складу са инструкцијама прописаним од стране Европске мреже 

форензичких института.  
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 Лабораторије надлежне за анализу заплењених ПКС на основу прописаних 

инструкција сачињавају своје процедуре за узорковање.  

Складиштење психоактивних контролисаних супстанци  

Члан 6 

 Складиштење заплењених ПКС подразумева депоновање тих супстанци након 

извршеног вештачења до поступка уништавања.  

 Складиштење супстанци из става 1. овог члана и одвија се у специјализованим 

складиштима, обезбеђеним физичко-техничким обезбеђењем, противпожарним 

системом, видео надзором, алармним системом и регулатором температуре.   

 Улазак у складиште могућ је само уз присуство овлашћеног службеног лица 

задуженог за управљање складиштењем и најмање два полицијска службеника из 

надлежне организационе јединице министарства надлежног за унутрашње послове.   

 Овлашћено службено лице задужено за управљање складиштењем, 

поступајући по одлуци надлежног суда, припрема паковања заплена и саставља 

експедициони лист за потребе експедиције узорака на уништавање, уз присуство још 

два надлежна полицијска службеника.  

Уништавање психоактивних контролисаних супстанци 

Члан 7. 

 Под уништавањем заплењених ПКС подразумева се трајна промена физичког 

или хемијског својства наведених супстанци чиме се оне чине недоступним и 

неупотребљивим за све сврхе.  

 Уништавање заплењених ПКС обавља се спаљивањем. 

            Заплењене ПКС у чврстом стању (прах, таблете или кристална форма) и биљни 

материјал који представља или садржи ПКС унишатавају се на начин  предвиђен ст. 1 

и 2. овог члана.  

 Амбалажа за паковање заплењених ПКС (папирна или најлон) након извршеног 

вештачења, као и амбалажа исте врсте у којој су заплењене ПКС примарно биле 

упаковане, уништава се спаљивањем у исто време и на исти начин као и супстанце.  

 У процесу спаљивања  не уништава се пластична или стаклена амбалажа.  
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Члан 8. 

 Уништавање заплењених ПКС и амбалаже обавља се у Термоелектрани 

„Никола Тесла“ у Обреновцу или у неком другом правном лицу које одреди надлежни 

суд.  

Члан 9. 

 Уништавање заплењених ПКС и амбалаже врши се искључиво по одлуци 

надлежног суда.  

Све што је наведено у одлуци надлежног суда уништава се у за то предвиђеним 

просторијама правног лица које је одредио надлежни суд. 

Члан 10. 

 Поступак контроле уништавања ПКС врши се на начин прописан чланом 105. 

Закона о психоактивним контролисаним супстанцама, од стране Комисије за контрoлу 

поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци (у даљем 

тексту: Комисија).   

 Поред чланова Комисије, уништавању  ПКС присуствује  представник органа 

који је изрекао меру уништавања ПКС, а могу присуствовати и представници других 

надлежних органа када је њихово присуство потребно  по оцени  Комисије и  на позив 

председника Комисије. 

 

Члан 11. 

 Комисија  обезбеђује експедициони лист из складишта, присуствује припреми 

и експедовању заплењених супстанци из складишта, контролише паковање издвојених 

заплена и врши проверу еквивалентности списка заплена на експедиционом листу и 

издвојених заплена за уништење, контролише пребацивање заплена из складишта у 

превозно средство за транспорт. 

 О свим наведеним сегментима поступања из става 1. овог члана   сачињава се  

записник о поступању. У прилогу записника налази се екпедициони лист у складу са 

процедурама за поступање са запленама ПКС донетим од стране министра наделжног 

за унутрашње послове.   

 Чланови Комисије присуствују печаћењу и распечаћивању превозног средства 

којим се преносе заплене од складишта до места уништења и реализују процес 

уништења у сарадњи са запосленима у правном лицу где се обавља уништење 

заплењених ПКС. 
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Члан 12. 

 Овлашћеном службеном лицу које управља складиштем доставља се одлука о 

уништењу из члана 9. ове уредбе најмање седам дана пре дана уништења на основу 

чега ће извршити припрему узорака (издвајање циљних узорака од осталих, 

евидентирање и припремање експедиционог листа). Припрема узорака се врши у 

присуству још два надлежна полицијска службеника.  

 У току припреме заплењених ПКС за процес уништавања  чланови Комисије 

врше увид у стање паковања заплењених ПКС које се припремају за спаљивање. 

Исправна паковања на себи имају плав или жуту траку по једној ивици и црвену траку 

по другој ивици, како је то прописано у чл. 2. и 3. ове уредбе.   

 У случају оштећења заштитних трака или сигурносне амбалаже Комисија 

захтева накнадну проверу састава узорака од стране референтне лабораторије, о чему 

се издаје извештај надлежном органу који је изрекао меру уништења, а предметни 

узорак се издваја из списка заплена на експедиционом листу и уништава се  у следећем 

поступку уништења, а након извршене провере састава и масе од стране референтне 

лабораторије.  

Члан 13. 

 Сва издвојена исправна паковања заплена из складишта пакују се у џакове који 

се потом печате и транспортују службеним возилом полиције до места спаљивања.  

 Процес паковања и печаћења џакова бележи се видео камером, а снимак се 

израђује у два примерка – један за руковаоца складиштем, а други као прилог 

извештаја о извршеном уништавању супстанци. 

 Експедициони лист из складишта се припрема у два примерка, један примерак 

остаје службенику који управља складиштем, док се други предаје председнику 

Комисије. 

Члан 14. 

 Процес допремања заплена до места уништавања врше овлашћена службена 

лица министарства надлежног за унутрашње послове.  

 Возило којим се врши допремање печати се на месту утовара и распечаћује се 

на месту уништавања.  

 Процеси печаћења и распечаћивања возила бележе се  видео снимком који чини 

прилог извештаја о извршеном уништавању супстанци.  
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Члан 15. 

 Комисија пре процеса уништења, а по довожењу заплењених ПКС, присуствује 

распечаћивању возила и упоређује решење о уништењу са експедиционим листом из 

складишта ради провере истоветности података.  

 Комисија непосредно пре процеса уништења контролише најпре интегритет 

џакова (присуство заштитног печата министарства надлежног за унутрашње послове  

Србије), као и интегритет појединачних упакованих заплена (присуство заштитних 

трака) које се у џаковима допремају ради уништења.  

Члан 16. 

 Процес уништавања непосредно спроводе овлашћена лица у правном лицу где 

се врши уништавање.  

 Овлашћена лица у правном лицу у којем се врши уништавање предузеће 

потребне мере личне и заштите чланова Комисије сходно прописаним мерама заштите 

на раду.  

 Чланови Комисије надгледају процес уништавања у смислу потврде да је 

појединачно свака заплена са списка експедиционог листа уништена. 

 Процес уништавања непосредно се бележи видео камером, а снимак чини   

прилог извештаја о извршеном уништавању супстанци.  

Члан 17. 

 По извршеном уништавању Комисија саставља извештај о извршеном 

уништавању супстанци, који потписују сви чланови Комисије у броју примерака који 

одговара броју чланова Комисије. Саставни део извештаја су и видео снимци процеса 

припреме узорака (два снимка), снимак процеса уништавања (за обе електронске 

верзије), записник о поступању из члана 11. став 2. ове уредбе и експедициони лист.  

У извештају о извршеном уништавању супстанци констатује се истоветност 

упоређених података из решења о уништавању са експедиционим листом, евидентира 

се исправност интегритета паковања и извршена провера процеса уништења. Извештај 

са припадајућим прилозима чува се пет  година.   

 Комисија доставља један примерак извештаја Влади. Други примерак 

извештаја заједно са снимцима доставља се председнику Комисије ради архивирања. 

Остали примерци извештаја достављају се члановима Комисије. 
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Члан 18. 

 Уколико се током процеса уништењa утврди повреда интегритета паковања 

заплењених ПКС обуставља се е њихово уништавање и поступа се на начин из члана 

12. став 3. ове уредбе.  

 Уколико се уништење не може обавити услед квара на систему у правном лицу, 

заплењене ПКС враћају се  у складиште, поштујући њихов интегритет где  се депоноју 

до новог термина за уништење.  

Члан 19. 

 О свакој обустави процеса уништавања Комисија обавештава надлежни орган 

који је изрекао меру уништења. 

Члан 20. 

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о начину и 

поступку уништавања ПКС психоактивних контролисаних супстанци одузетих на 

основу одлуке надлежног органа („Службени гласник РС”, бр. 46/12 и 132/14). 

Психоактивне контролисане супстанце  одузете пре ступања на снагу ове 

уредбе уништавају се у складу са  раније важећим прописима.  

Члан 21. 

 Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

број:  

У Београду,               2021                       ВЛАДА                           

 

 

 

 

 


