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У прилогу ове потврде налазе се: 
1. попис свих животиња на имању, 
2. копије лабораторијских налаза,
3. ТБЦ списак, 
4. списак бројева ушних маркица животиња на којима су спроведене прописане мјере са негативним резултатом,
5. списак бројева ушних маркица животиња на којима су спроведене прописане мјере са позитивним резултатом,
6. списак бројева ушних маркица животиња које се налазе на имању, а на којима нису спроведене прописане мјере.
Разлог за неспровођење мјера на животињама са списка животиња на којима нису спроведене прописане мјере је: _________________
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На основу члана 5. Закона о биоцидима (“Службени гласник Републике Српске”, број 37/09) и члана 82. став 2. Закона 

о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), 
министар здравља и социјалне заштите, 29. марта 2018. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ВРСТАМА БИОЦИДА

Члан 1.
Овим правилником прописује се разврставање биоцида у групе и врсте биоцида зависно од њихове намјене.

Члан 2.
Биоциди се разврставају у четири главне групе, односно на 22 врсте биоцидних производа.

Члан 3.
(1) Главну групу 1. биоцида чине средства за дезинфекцију, а из ове групе производа искључују се средства за чишћење 

која нису произведена с намјером изазивања биоцидног ефекта, укључујући течности за прање, прашкове и сличне про-
изводе.

(2) Главну групу 2. биоцида чине средства за заштиту, а (ако није другачије наведено) ове врсте производа обухватају 
само производе за спречавање развоја микроба и алги.

(3) Главну групу 3. биоцида чине производи за заштиту од наметника.
(4) Главну групу 4. биоцида чине остали биоцидни производи.
(5) Врсте биоцида, односно 22 врсте биоцидних производа наведене су у Прилогу 1 овог правилника, који чини његов 

саставни дио.

Члан 4.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о врстама биоцида (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 3/10).

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/07-020-13/18
22. марта 2018. године Министар,
Бањалука Др Драган Богданић, с.р.

ПРИЛОГ 1

ГЛАВНА ГРУПА 1: Средства за дезинфекцију
Врста производа 1: Биоцидни производи за личну хигијену људи

PT1 Производи из ове групе су биоцидни производи који се употребљавају за потребе личне хигијене људи, наношењем на 
кожу или у контакту с кожом или кожом главе, с основном намјером дезинфекције коже или коже главе.

Врста производа 2: Дезинфекцијска средства и алгациди који нису намијењени за директну употребу на људима или животињама

PT2

Производи који се употребљавају за дезинфекцију површина, материјала, прибора и намјештаја који нису у директном 
контакту с храном или храном за животиње. Подручја примјене укључују, inter alia: базене, акваријуме, воде за купање и 
друге воде; системе за климатизацију; зидове и подове у приватним, јавним и индустријским просторима, те у другим про-
сторима у којима се одвијају професионалне активности.
Производи који се употребљавају за дезинфекцију ваздуха, воде коју не користе за конзумацију људи и животиње, хе-
мијских тоалета, отпадних вода, болничког отпада и тла.
Производи који се употребљавају као алгациди за базене, акваријуме и друге воде и за санацију грађевинског материјала.
Производи који се употребљавају за уградњу у текстиле, хигијенски папир, маске, боје и друге артикле или материјале како 
би произведени артикл имао дезинфекцијска својства.
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Врста производа 3: Биоцидни производи у ветеринарској хигијени

PT3
Производи који се употребљавају за потребе ветеринарске хигијене, као што су дезинфекцијска средства, дезинфекцијски 
сапуни, производи за оралну хигијену или хигијену тијела или производи с антимикробиолошким учинком.
Производи који се употребљавају за дезинфекцију материјала и површина на којима животиње живе или се транспортују.

Врста производа 4: Дезинфекцијска средства на подручју хране и хране за животиње

PT4

Производи који се употребљавају за дезинфекцију опреме, амбалаже, прибора за конзумацију, површина или цјевовода 
повезаних с производњом, транспортом, складиштењем или конзумацијом хране или хране за животиње (укључујући и 
воду за пиће) за људе и животиње.
Производи који се употребљавају за импрегнацију материјала који би могли доћи у контакт с храном.

Врста производа 5: Дезинфекцијска средства за воду за пиће
PT5 Производи који се користе за дезинфекцију воде за пиће за људе и животиње.
ГЛАВНА ГРУПА 2: Средства за заштиту
Врста производа 6: Конзерванси за производе код складиштења

PT6
Производи који се употребљавају за заштиту готових производа, осим хране и хране за животиње, козметике или медицин-
ских производа или медицинских уређаја, контролом микробног кварења у сврху продужења њихове трајности.
Производи који се користе као конзерванси за складиштење или употребу родентицида, инсектицида или других мамаца.

Врста производа 7: Средства за заштиту површине

PT7

Производи који се употребљавају за заштиту површина или премаза од микробног кварења или раста алги у сврху одр-
жавања иницијалних особина површине материјала или предмета, као што су: боје, пластика, китови за бртвљење и лије-
пљење, љепила, везива, папири, умјетничка дјела.

Врста производа 8: Средства за заштиту дрвета

PT8
Производи који се употребљавају за заштиту дрвета, од фазе пилане и укључујући фазу пилане, или производа од дрвета, 
заштитом од организама који разарају или деформишу дрво, укључујући инсекте.
Ова врста производа укључује и превентивне и куративне производе.

Врста производа 9: Средства за заштиту влакана, коже, гуме и полимеризованих материјала

PT9

Производи који се употребљавају за заштиту влакнастих или полимеризованих материјала, као што су производи од коже, 
гуме или папира или производи од текстила, од микробног кварења.
Ова врста производа укључује биоцидне производе који спречавају насељавање микроорганизама на површину материјала 
и тиме ометају или спречавају развој мириса и/или нуде друге врсте користи.

Врста производа 10: Средства за заштиту грађевинских материјала

PT10 Производи који се употребљавају за заштиту зидарских производа, композитних материјала или других грађевинских мате-
ријала, осим дрвета, од микробиолошког кварења и напада алги.

Врста производа 11: Средства за заштиту текућина у расхладним и радним системима

PT11
Производи који се употребљавају за заштиту воде и других течности у расхладним и радним системима од штетних орга-
низама, као што су микроби, алге и мекушци.
Производи који се употребљавају за дезинфекцију воде за пиће или воде за базене не налазе се у овој врсти производа.

Врста производа 12: Слимициди (средства против настајања слузи)

PT12
Производи који се употребљавају за спречавање или контролу настанка слузи на материјалима, опреми и конструкцијама 
који се употребљавају у индустријским процесима, нпр. на дрвеној и папирној пулпи, на порозним пјешчаним слојевима 
код екстракције нафте.

Врста производа 13: Средства за заштиту течности која се користи при обради или резању материјала

PT13 Производи који се употребљавају за заштиту течности за обраду или резање метала, стакла или других материјала од мик-
робног кварења.

ГЛАВНА ГРУПА 3: Заштита од наметника
Врста производа 14: Родентициди
PT14 Средства за сузбијање мишева, штакора или других глодара на други начин, осим тјерањем или привлачењем.
Врста производа 15: Авициди
PT15 Средства за сузбијање птица на други начин, осим тјерањем или привлачењем.
Врста производа 16: Молускициди, вермициди и производи за сузбијање других бескичмењака

PT16 Средства за сузбијање мекушаца, црва и бескичмењака која нису обухваћена другим врстама производа на други начин, 
осим тјерањем или привлачењем.

Врста производа 17: Средства за сузбијање риба (пискициди)
PT17 Производи за сузбијање риба на други начин, осим тјерањем или привлачењем.
Врста производа 18: Инсектициди, акарициди и производи за сузбијање других чланконожаца
PT18 Производи за сузбијање чланконожаца (нпр. инсеката, паукова и ракова) на други начин, осим тјерањем или привлачењем.
Врста производа 19: Репеленти (одбојна средства) и мамци

PT19
Производи за тјерање или намамљивање/привлачење штетних организама (бескичмењака, као што су буве, кичмењака, као 
што су птице, рибе и глодари), укључујући и оне који се директно или индиректно употребљавају за хигијену људи или 
животиња, било директно на кожи или индиректно у околини људи или животиња.

Врста производа 20: Средства за заштиту од осталих кичмењака

PT20 Производи за сузбијање кичмењака, осим оних који су већ обухваћени другим врстама производа у овој основној групи, на 
други начин, осим тјерањем или привлачењем.

ГЛАВНА ГРУПА 4: Остали биоцидни производи
Врста производа 21: Производи за сузбијање обрастања

PT21 Производи за сузбијање раста и насељавања организама који обрастају (микроба и виших облика биљних или живо-
тињских врста) бродове, опрему за аквакултуру или друге структуре у води.

Врста производа 22: Течности за балзамовање и препарирање
PT22 Производи за дезинфекцију и конзервирање људских или животињских лешева/остатака или њихових дијелова.




