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Укупно

Име и потпис лица које уноси 
податке: Датум испуњавања евиденције:

СПИСАК ОПШТИНА НА КОЈИМА СЕ БИОЦИД КОРИСТИО Образац 4в.

Општина на чијој је територији 
употријебљен биоцид Сврха употребе Kоличина употријебљеног 

биоцида (kg или L)

Укупно

Име и потпис лица које уноси податке: Датум испуњавања евиденције:

1458
На основу члана 56. Закона о биоцидима (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 37/09) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 
министар здравља и социјалне заштите  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О БИОЦИДИМА

Члан 1.
Овим правилником уређују се начин вођења евиденција 

о промету нарочито опасних биоцида, начин достављања 
података из тих евиденција и рок чувања података.

Члан 2.
(1) Евиденцију о промету нарочито опасних биоцида 

обавезни су да воде:
а) правна лица носиоци дозволе за стављање нарочито 

опасног биоцида на тржиште,
б) правна лица носиоци Рјешења о упису нарочито 

опасног биоцида у Програм достављања техничког досијеа,
в) дистрибутери нарочито опасних биоцида.
(2) Нарочито опасни биоциди су биоциди који су пре-

ма правилнику којим се уређују класификација, паковање и 
обиљежавање хемикалија класификовани у најмање једну 
од сљедећих класа опасности:

а) акутна токсичност категорије 1, 2 или 3, карциногенo 
категорије 1А или 1Б, мутагенo категорије 1А или 1Б, ток-
сично по репродукцију категорије 1А или 1Б, специфична 
токсичност за циљни орган – једнократна изложеност ка-
тегорије 1, специфична токсичност за циљни орган – ви-
шекратна изложеност категорије 1, у складу са GHS/CLP 
системом или

б) веома токсичнo, токсичнo, карциногенo категорије 1 
или 2, мутагенo категорије 1 или 2, токсично по репродук-
цију категорије 1 или 2, у складу са DSD/DPD системом.

(3) Биоциди из става 2. овог члана могу да се продају 
само професионалним корисницима.

Члан 3.
(1) Евиденције о нарочито опасним биоцидима из члана 

2. став 2. овог правилника воде се у књизи евиденције о 
нарочито опасним хемикалијама.

(2) Књига евиденције о нарочито опасним хемикалија-
ма из става 1. овог члана води се на начин прописан правил-
ником којим се уређује област евиденција о хемикалијама.

Члан 4.
Збирни извјештај о потрошњи и промету нарочито 

опасних биоцида доставља се у складу са правилником 
којим се уређује област евиденција о хемикалијама.

Члан 5.
Евиденције о биоцидима чувају се најмање пет годи-

на од дана посљедње производње стављања у промет или 
употребе.

Члан 6.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину вођења евиденције о биоцидима 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 96/11).

Члан 7.
Овај правилник објављује се у “Службеном гласнику 

Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2014. го-
дине.

Број: 11/07-020-26/13
20. септембра 2013. године Министар,
Бања Лука Др Драган Богданић, с.р.

1459
На основу члана 10. Закона о биоцидима (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 37/09) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 
министар здравља и социјалне заштите  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ОСНОВНИХ 

ПОДАТАКА О БИОЦИДНОМ ПРОИЗВОДУ

Члан 1.
У Правилнику о садржају основних података о биоцид-

ном производу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 32/10) у члану 2. у ставу 1. Прилог 1. замјењује се но-
вим Прилогом 1. овог правилника, који чини саставни дио.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/07-020-27/13
20. септембра 2013. године Министар,
Бања Лука  Др Драган Богданић, с.р.




