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Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Радмила Чичковић, дипломирани економиста, разрје-
шава се дужности директора Републичког завода за стати-
стику Републике Српске са  19.4.2018. године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-918/18 Предсједница
19. априла 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

650
На основу члана 6. став 5. Закона о биоцидима (“Слу-

жбени 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 за-
штите, 5. марта 2018. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О СПИСКУ АКТИВНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ СУ 
ДОЗВОЉЕНЕ У БИОЦИДНОМ ПРОИЗВОДУ

Члан 1.
Овим правилником утврђује се Списак активних суп-

станци које су дозвољене у биоцидним производима.

Члан 2.
Списак активних супстанци које су дозвољене у био-

цидном производу чини:
1) Листа I, која садржи списак активних супстанци које 

су као такве евалуиране у Европској унији (у даљем тексту: 
ЕУ), а које су претходно биле на листи ревизије,

2) Листа Ia, која садржи списак активних супстанци 
које су дозвољене у биоцидном производу мањег ризика,

3) Листа Iб, која садржи основне супстанце са условима 
за употребу у биоцидном производу,

4) Списак активних супстанци у биоцидним производи-
ма које су укључене у програм ревизије у ЕУ, a који садржи 
списак активних супстанци које су у употреби у биоцидним 
производима, али као такве још нису евалуиране и могу се 
користити све док надлежни орган не изврши евалуацију.

Члан 3.
(1) Листе активних супстанци из члана 2. овог правил-

ника садрже сљедеће податке:

1) уобичајени назив активне супстанце и назив те суп-
станце на енглеском језику,

2) IUPAC назив,
3) идентификационе бројеве (EC и CAS број),
4) минималан ниво чистоће активне супстанце (гдје је 

примјенљиво),
5) датум укључивања активне супстанце на листе из 

члана 2. овог правилника (гдје је примјенљиво),
6) датум престанка укључивања активне супстанце на 

листе из члана 2. овог правилника,
7) врсту биоцидног производа у којем је дозвољена ак-

тивна супстанца.
(2) Списак активних супстанци из члана 2. тачка 4) овог 

правилника садржи сљедеће податке:
1) уобичајени назив активне супстанце,
2) идентификационе бројеве (EC и CAS број),
3) врсту биоцидног производа у којем је дозвољена ак-

тивна супстанца.

Члан 4.
Листе и списак из члана 2. овог правилника ажурирају 

се по потреби, у складу са регулативом ЕУ која уређује ак-
тивне супстанце у биоцидним производима.

Члан 5.
(1) Листа I, Листа Ia и Листа Iб налазе се у Прилогу 1 

овог правилника, који чини његов саставни дио.
(2) Списак активних супстанци у биоцидним произво-

дима које су укључене у програм ревизије на нивоу ЕУ 
налази се у Прилогу 2 овог правилника, који чини његов 
саставни дио.

(3) Супстанце укључене на списак из става 2. овог чла-
на дозвољене су за употребу у наведеним врстама, осим ако 
су забрањене прописом којим се уређује списак активних 
супстанци које нису дозвољене у биоцидним производима.

Члан 6.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о списку активних супстанци које су дозвоље-
не у биоцидном производу (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 32/10, 72/11, 85/12, 14/15 и 24/16).

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/07-020-1/18
5. марта 2018. године Министар,
Бањалука Др Драган Богданић, с.р.

ПРИЛОГ 1

Листа I

Редни 
бр.

Уобичајени назив ак-
тивне супстанце и на-
зив на енглеском језику

IUPAC назив и иденти-
фикациони бројеви

Минималан 
ниво чисто-
ће активне 
супстанце у 
биоцидном 
производу

Датум 
укључивања 
активне суп-
станце у ЕУ 
на Листу

Датум 
престанка 
укључивања 
активне суп-
станце у ЕУ 
на Листу

Врста 
биоцид-
ног про-
извода

Услови под којима може бити до-
нијет акт за стављање у промет и 
коришћење биоцидног производа у 
односу на ризик који активна суп-
станца представља на здравље људи 
и животну средину (у даљем тексту: 
услови за стављање у промет и 

коришћење биоцидног производа)
1. сулфурил-флуорид

sulfuryl
fl uoride

sulfuril difl uorid

EC број: 220-281-5
CAS број: 2699-79-8

> 994 g/kg 1. јануар 
2009.

31. децембар 
2018.

8 Биоцидни производ се продаје 
искључиво обученим професионал-
ним корисницима и само они могу 
да га користе. С циљем заштите 
професионалних корисника и 
осталих присутних лица морају да 
се примиjене одговарајуће мjере за 
смањење ризика.
Концентрације сулфурил-флуорида 
у ваздуху у тропосфери морају се 
пратити.

2. сулфурил-флуорид

sulfuryl
fl uoride

sulfuril difl uorid

EC број: 220-281-5
CAS број: 2699-79-8

994 g/kg 1. јул 2011. 30. јун 2021. 18 Биоцидни производ се продаје 
искључиво обученим професионал-
ним корисницима и само они могу 
да га користе.
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С циљем заштите професионалних 
корисника и осталих присутних 
лица у току фумигације морају да се 
примиjене одговарајуће мjере, те од-
говарајућа вентилација третираног 
или других затворених простора.
Етикета, односно безбједносно-тех-
нички лист биоцидног производа 
мора да садржи информацију да 
се прије фумигације затвореног 
простора мора уклонити сва храна 
и производи који су у вези са упо-
требом хране.
Концентрације сулфурил-флуорида 
у ваздуху у тропосфери морају се 
пратити. Мјерења се врше уколико 
je концентрација најмање 0,5 ppt 
(еквивалентно количини од 2,1 ng 
сулфурил-флуорид/m3 тропосфере).

3. дихлофлуанид

dichlofl uanid

N-dihlorfl uormetiltio-N’,N’-
dimetil-N- fenilsulfamid

EC број: 214-118-7
CAS број: 1085-98-9

> 96% m/m 1. март 2009. 28. фебруар 
2019.

8 Биоцидни производ за индустриј-
ско, односно професионално 
коришћење мора да се користи уз 
одговарајућу личну заштитну опре-
му. С циљем заштите земљишта 
морају да се предузму одговарајуће 
мjере за смањење ризика.
Етикета, односно безбједносно-тех-
нички лист биоцидног производа 
за индустријско коришћење мора 
да садржи информацију да свjеже 
третирана дрвена грађа мора бити 
ускладиштена на непропусној чвр-
стој подлози да би се спријечило 
директно испуштање у земљиште, 
као и информацију да се остаци 
биоцидног производа морају са-
купити ради поновног коришћења 
или одлагања.

4. клотианидин

clothianidin

(E)-1-(2-hlor-1,3- tiazol-
5-ilmetil)-3-metil-2-
nitrogvanidin

EC број: 433-460-1
CAS број: 210880-92-5

950 g/kg 1. фебруар 
2010.

31. јануар 
2020.

8 При давању одобрења за биоцидни 
производ процјењују се они начини 
коришћења или сценарији изло-
жености, односно ризици по по-
пулацију која може бити изложена 
биоцидном производу, а који нису 
разматрани при процјени ризика 
активне супстанце. Биоцидни 
производ ће се одобрити уколико 
се докаже да је начин коришћења 
истог такав да се ризик своди на 
прихватљив ниво. С циљем заштите 
земљишта, површинских и под-
земних водених токова, биоцидни 
производ не смије да се користи 
за третирање дрвета које ће се 
користити у отвореном простору, 
осим ако се доставе подаци који 
указују на то да ће примјеном одго-
варајућих мјера за смањење ризика 
биоцидни производ испунити усло-
ве прописане за стављање у промет.
Етикета, односно безбједносно-тех-
нички лист биоцидног производа 
за индустријско коришћење мора 
да садржи информацију да свјеже 
третирана дрвена грађа мора бити 
ускладиштена на непропусној чвр-
стој подлози да би се спријечило 
директно испуштање у земљиште, 
као и информацију да се остаци 
биоцидног производа морају саку-
пити ради поновног коришћења или 
одлагања.

5. дифетиалон

difethialone

3-(3-(4’-brom-(1,1’-
bifenil)-4-il)-1,2,3,4-
tetra hidro-1-naftil)-4-
hidroksibenzotiopiran-2-on

EC број: -
CAS број: 104653-34-1

976 g/kg

Специфи-
кација за 
чистоћу 
темељи се на 
комбинованој 
концентрацији 
обају диасте-
реоизомера 
(цис и транс).

1. новембар 
2009.

30. јун 2024. 14 Имајући у виду да особине активне 
супстанце указују на то да се ради 
о супстанци која је перзистентна, 
биоакумулативна, токсична (ПБТ), 
односно веома перзистентна, 
веома биоакумулативна (вПвБ), 
за активну супстанцу је потребно 
урадити компаративну анализу 
ризика прије обнављања статуса 
дозвољене супстанце. Номинална 
концентрација активне супстанце 
у биоцидном производу не смије 
бити већа од 0,0025% w/w. Биоцид-
ни производ мора да буде у облику 
готових мамака.
Биоцидни производ мора да садржи 
аверзивни агенс за одбијање и, када 
је то потребно, пигмент.
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Биоцидни производ не смије да се 
користи у облику праха за праћење.
Како би се смањила примарна и се-
кундарна изложеност људи, нециљ-
них животиња и животне средине, 
морају да се размотре и примијене 
одговарајуће доступне мјере за 
смањење ризика код употребе био-
цидног производа. Те мјере, између 
осталог, обухватају ограничење 
коришћења биоцидног производа 
искључиво за професионалне 
кориснике, дефинисање највеће 
величине паковања и утврђивање 
обавезе да се биоцидни производ 
користи у кутијама за мамке које 
су отпорне на оштећења и добро 
затворене.

6. етофенпрокс

etofenprox

3-fenoksibenzil-2-(4-
etoksifenil)-2-metilpropil-
eter

EC број: 407-980-2
CAS број: 80844-07-1

970 g/kg 1. фебруар 
2010.

31. јануар 
2020.

8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
ризици по популацију која може 
бити изложена биоцидном произво-
ду, као и начини коришћења или 
сценарији изложености који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце.
С циљем заштите радника, биоцид-
ни производ не смије да се користи 
током цијеле године, осим ако се 
доставе подаци о испитивању ап-
сорпције преко коже који указују на 
то да при хроничној изложености 
биоцидном производу не постоје 
неприхватљиви ризици по здравље. 
Биоцидни производ за индустриј-
ску употребу мора да се користи 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему.

7. етофенпрокс

etofenprox

3-fenoksibenzil-2-(4-
etoksifenil)-2-metilpropil-
eter

EC број: 407-980-2
CAS број: 80844-07-1

970 kg  1. јул 2015.  30. јун 2025. 18 За све начине коришћења биоцид-
ног производа који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце врши се процјена изло-
жености, ризика и ефикасности.
За индустријске и професионалне 
кориснике биоцидног производа 
морају се успоставити систем, 
процедуре и упутства за безбједан 
рад, у складу са прописима којима 
се уређују безбједност и здравље на 
раду. Биоцидни производ мора да 
се користи уз одговарајућу личну 
заштитну опрему, осим ако се изло-
женост може смањити на прихва-
тљив ниво на неки други начин.
За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или хра-
ни за животиње мора да се провјери 
да ли је потребно да се утврде нове 
или измијене постојеће максимал-
но дозвољене количине остатака 
(MRLs), у складу са прописима 
којима се уређује безбједност хра-
не, те да се примијене одговарајуће 
мјере за смањење ризика да се не 
би прекорачиле максимално дозво-
љене количине остатака (MRLs) 
биоцидног производа.

8. тебуконазол

tebuconazole

1-(4-hlorfenil)-4,4-dimetil-
3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)
pentan-3-ol

EC број: 403-640-2
CAS број: 107534-96-3

950 g/kg 1. април 
2010.

31. март 
2020.

8 С циљем заштите земљишта и воде-
не средине, морају да се примијене 
одговарајуће мјере за смањење 
ризика. Етикета, односно безбјед-
носно-технички лист биоцидног 
производа за индустријску употре-
бу мора да садржи информацију да 
свјеже третирана дрвена грађа мора 
бити ускладиштена испод настре-
шнице или на непропусној чврстој 
подлози да би се спријечило ди-
ректно испуштање у земљиште 
или воду, као и информацију да 
се остаци биоцидног производа 
морају сакупити ради поновног 
коришћења или одлагања.
Биоцидни производ не смије да се 
користи за in situ третирање дрвета 
у отвореном простору или за трети-
рање дрвета које ће бити у сталном 
контакту са водом, осим ако се до-
ставе подаци који указују на то да 
ће примјеном одговарајућих мјера 
за смањење ризика биоцидни про-
извод испунити прописане услове 
за стављање у промет.



26.4.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 35 5
9. тебуконазол

tebuconazole

1-(4-hlorfenil)-4,4-dimetil-
3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)
pentan-3-ol

EC број: 403-640-2
CAS број: 107534-96-3

950 g/kg  1. јул 2015. 30. јун 2025. 7 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се процјена 
изложености, ризика и ефикасности.
У складу са прописима којима се 
уређују безбједност и здравље на 
раду, морају да се успоставе систем, 
процедуре и упутства за безбједан 
рад за индустријске кориснике. 
Биоцидни производ мора да се кори-
сти уз одговарајућу личну заштитну 
опрему, осим ако се изложеност 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин.

10. тебуконазол

tebuconazole

1-(4-hlorfenil)-4,4-dimetil-
3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)
pentan-3-ol

EC број: 403-640-2
CAS број: 107534-96-3

950 g/kg  1. јул 2015. 30. јун 2025. 10 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се про-
цјена изложености, ризика и ефи-
касности.
За индустријске или професио-
налне кориснике морају да се 
успоставе систем, процедуре и 
упутства за безбједан рад, у складу 
са прописима којима се уређују 
безбједност и здравље на раду. Био-
цидни производ мора да се користи 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему, осим ако се изложеност 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин.
С циљем заштите земљишта, те-
буконазол не смије да се користи у 
смјешама за заптивање које ће се 
користити за заптивање вертикал-
них састава на спољашњим стам-
беним фасадама (нпр. између двије 
куће), осим ако се доставе подаци 
који указују на то да се ризици могу 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин.

11. угљен-диоксид

carbon dioxide

ugljen dioksid

EC број: 204-696-9
CAS број: 124-38-9

990 ml/l 1. новембар 
2009.

31. октобар 
2019.

14 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
ризици по популацију која може 
бити изложена биоцидном произво-
ду, као и начини коришћења или 
сценарији изложености који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце.

12. угљен-диоксид

carbon dioxide

ugljen dioksid

EC број: 204-696-9
CAS број: 124-38-9

990 ml/l 1. новембар 
2012.

31. октобар 
2022.

18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и попу-
лацију који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
Биоцидни производ се продаје 
искључиво посебно обученим про-
фесионалним корисницима и само 
они могу да га користе. Морају да 
се предузму одговарајуће мјере за 
смањење ризика с циљем заштите 
корисника, укључујући коришћење 
опреме за личну заштиту ако је то 
потребно. Морају да се предузму 
одговарајуће мјере с циљем зашти-
те осталих присутних лица као што 
је онемогућавање приступа трети-
раном простору током фумигације.

13. пропиконазол

propiconazole

1-[[2-(2,4-dihlorfenil)-4-
propil-1,3-dioksolan-2-il]
metil]-1H-1,2,4-triazol

EC број: 262-104-4
CAS број: 60207-90-1

930 g/kg 1. април 
2010.

31. март 
2020.

8 Биоцидни производ за индустријско, 
односно професионално коришћење 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се доставе подаци који указују на 
то да се ризик који биоцидни про-
извод представља на индустријске, 
односно професионалне кориснике 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин.
С циљем заштите земљишта и водене 
средине морају да се примијене одго-
варајуће мјере за смањење ризика.
Етикета, односно безбједносно-тех-
нички лист биоцидног производа 
за индустријско коришћење мора 
да садржи информацију да свјеже 
третирана дрвена грађа мора бити 
ускладиштена испод настрешнице 
или на непропусној чврстој подлози 
да би се спријечило директно испу-
штање у земљиште или воду, као и 
информацију да се остаци биоцид-
ног производа морају сакупити ради 
поновног коришћења или одлагања.
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Биоцидни производ не смије да 
се користи за in situ третирање 
дрвета у отвореном простору или 
за третирање дрвета које ће бити 
изложено утицају временских при-
лика, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да ће примјеном 
одговарајућих мјера за смањење 
ризика биоцидни производ испуни-
ти прописане услове за стављање 
у промет.

14. пропиконазол

propiconazole

1-[[2-(2,4-dihlorfenil)-4-
propil-1,3-dioksolan-2-il]
metil]-1H-1,2,4-triazol

EC број: 262-104-4
CAS број: 60207-90-1

930 kg  1. јун 2015. 31. мај 2025. 9 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се про-
цјена изложености, ризика и ефи-
касности.
За индустријске, односно профе-
сионалне кориснике биоцидног 
производа морају да се успоставе 
систем, процедуре и упутства за 
безбједан рад, у складу са пропи-
сима којима се уређују безбједност 
и здравље на раду. Биоцидни 
производ мора да се користи уз 
одговарајућу опрему за личну 
заштиту, осим ако се изложеност 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин.
Када је производ третиран пропи-
коназолом или га садржи и, када 
је то потребно, због могућности 
контакта са кожом или испуштања 
пропиконазола под уобичајеним 
условима коришћења, лице одго-
ворно за стављање у промет трети-
раног производа мора да обезбиједи 
да етикета тог производа садржи 
информацију да постоји ризик од 
сензибилизације коже, као и друге 
податке у складу са прописима 
којима се уређује стављање био-
цидног производа у промет.

15. дифенакум

difenacoum

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-
tetrahidro-1 -naftil)-4-
hidroksikumarin

EC број: 259-978-4
CAS број: 56073-07-5

960 g/kg

Збир изомера 
у омјеру од 
50% до 80%
цис-изомера 
и 20% до 50% 
транс-изо-
мера.

1. април 
2010.

30. јун 2024. 14 Номинална концентрација активне 
супстанце у биоцидном производу 
не смије бити већа од 75 mg/kg.
Биоцидни производ мора да буде у 
облику готовог производа.
Биоцидни производ мора да садржи 
аверзивни агенс за одбијање и, када 
је то потребно, пигмент.
Биоцидни производ не смије да 
се користи као прах за праћење. 
Морају да се размотре и примијене 
одговарајуће доступне мјере за 
смањење ризика да би се смањила 
примарна и секундарна изложе-
ност људи, нециљних животиња и 
животне средине. Те мјере, између 
осталог, обухватају ограничење 
коришћења биоцидног производа 
искључиво за професионалне ко-
риснике, као и дефинисање највеће 
величине паковања и утврђивање 
обавезе да се биоцидни производ 
користи у кутијама за мамке које 
су отпорне на оштећења и добро 
затворене.

16. K-HDO

K-HDO

cikloheksilhidroksidiazen-1-
oksid, kalijumova so

EC број: n/a
CAS број: 66603-10-9 
(односи се и на хидриране 
форме K-HDO)

977 g/kg 1. јул 2010. 30. јун 2020. 8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
ризици по популацију која може 
бити изложена биоцидном произво-
ду, као и начини коришћења или 
сценарији изложености који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце.
Биоцидни производ може да се 
користи само у индустријским, 
потпуно аутоматизованим и за-
твореним системима, осим ако се 
доставе подаци који указују на то 
да се ризик који биоцидни производ 
представља на животну средину и 
раднике може смањити на прихва-
тљив ниво.
Биоцидни производ мора да се 
користи уз одговарајућу опрему 
за личну заштиту, осим ако се до-
ставе подаци који указују на то да 
се ризик који биоцидни производ 
представља на кориснике може 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин.
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Биоцидни производ не смије да 
се користи за третирање дрвета са 
којим одојчад и дјеца могу доћи у 
директан контакт.

17. IPBC

IPBC

3-jod-2-propinil-
butilkarbamat

EC број: 259-627-5
CAS број: 55406-53-6

980 g/kg 1. јул 2010. 30. јун 2020. 8 Биоцидни производ за индустриј-
ско, односно професионално 
коришћење мора да се користи уз 
одговарајућу опрему за личну за-
штиту, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да се ризик који 
биоцидни производ представља на 
индустријске, односно професио-
налне кориснике може смањити 
на прихватљив ниво на неки други 
начин.
С циљем заштите земљишта и воде-
не средине морају да се примијене 
одговарајуће мјере за смањење 
ризика.
Етикета, односно безбједносно-тех-
нички лист биоцидног производа 
за индустријско коришћење мора 
да садржи информацију да свјеже 
третирана дрвена грађа мора бити 
ускладиштена испод настрешнице 
или на непропусној чврстој подло-
зи да би се спријечило директно 
испуштање у земљиште или воду, 
као и информацију да се остаци 
биоцидног производа морају са-
купити ради поновног коришћења 
или одлагања.

18. IPBC

IPBC

3-jod-2-propinil-
butilkarbamat

EC број: 259-627-5
CAS број: 55406-53-6

980 g/kg  1. јул 2015. 30. јун 2025. 6 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризи-
ка активне супстанце врши се 
процјена изложености, ризика и 
ефикасности.
За безбједан рад за индустријске и 
професионалне кориснике биоцид-
ног производа морају да се успо-
ставе систем, процедуре и упут-
ства у складу са прописима којима 
се уређују безбједност и здравље 
на раду. Биоцидни производ мора 
да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се изложеност може смањити на 
прихватљив ниво на неки други 
начин.
Када је третирани производ трети-
ран са IPBC или га садржи и, када 
је то потребно, због могућности 
контакта са кожом или испуштања 
IPBC под уобичајеним условима 
коришћења, лице одговорно за 
стављање у промет третираног 
производа мора да обезбиједи да 
етикета тог производа садржи 
информацију да постоји ризик од 
сензибилизације коже, као и друге 
податке у складу са прописима 
којима се уређује стављање био-
цидног производа у промет.

19. хлорофацинон

chlorophacinone

hlorofacinon

EC број: 223-003-0
CAS број: 3691-35-8

978 g/kg 1. јул 2011. 30. јун 2024. 14 Номинална концентрација активне 
супстанце у биоцидном производу 
који није прах за праћење не смије 
бити већа од 50 mg/kg.
Биоцидни производ мора бити у 
облику готовог производа.
Биоцидни производ који ће се кори-
стити као прах за праћење продаје 
се искључиво посебно обученим 
професионалним корисницима и 
само они могу да га користе.
Биоцидни производ мора да садржи 
аверзивни агенс за одбијање и, када 
је то потребно, пигмент.
Како би се смањила примарна и се-
кундарна изложеност људи, нециљ-
них животиња и животне средине, 
морају да се размотре и примијене 
одговарајуће доступне мјере за 
смањење ризика. Те мјере, између 
осталог, обухватају ограничење 
коришћења биоцидног производа 
искључиво за професионалне ко-
риснике, као и дефинисање највеће 
величине паковања и утврђивање 
обавезе да се биоцидни производ 
користи у кутијама за мамке које 
су отпорне на оштећења и добро 
затворене.
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20. тиабендазол

thiabendazole

2-tiazol-4-il-1H-
benzoimidazol

EC број: 205-725-8
CAS број: 148-79-8

985 g/kg 1. јул 2010. 30. јун 2020. 8 Биоцидни производ за индустриј-
ско, односно професионално 
коришћење у процесу у коме се 
користи двоструки вакуум и врши 
потапање мора да се користи уз 
одговарајућу опрему за личну за-
штиту, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да се ризик који 
биоцидни производ представља на 
индустријске, односно професио-
налне кориснике може смањити 
на прихватљив ниво на неки други 
начин.
С циљем заштите земљишта и воде-
не средине морају да се примијене 
одговарајуће мјере за смањење ри-
зика. Етикета, односно безбједно-
сно-технички лист биоцидног про-
извода за индустријско коришћење 
мора да садржи информацију да 
свјеже третирана дрвена грађа мора 
бити ускладиштена испод настре-
шнице или на непропусној чврстој 
подлози да би се спријечило ди-
ректно испуштање у земљиште 
или воду, као и информацију да 
се остаци биоцидног производа 
морају сакупити ради поновног 
коришћења или одлагања.
Биоцидни производ не смије да 
се користи за in situ третирање 
дрвета у отвореном простору или 
за третирање дрвета које ће бити 
изложено утицају временских при-
лика, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да ће примјеном 
одговарајућих мјера за смањење 
ризика биоцидни производ испуни-
ти прописане услове за стављање 
у промет.

21. тиаметоксам

thiamethoxam

tiametoksam

EC број: 428-650-4
CAS број: 153719-23-4

980 g/kg 1. јул 2010. 30. јун 2020. 8 Биоцидни производ за индустријско, 
односно професионално коришћење 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се доставе подаци који указују на 
то да се ризик који биоцидни про-
извод представља на индустријске, 
односно професионалне кориснике 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин.
За смањење ризика с циљем 
заштите земљишта и водене 
средине морају да се примијене 
одговарајуће мјере. Етикета, 
односно безбједносно-технички 
лист биоцидног производа за 
индустријско коришћење мора да 
садржи информацију да свјеже 
третирана дрвена грађа мора бити 
ускладиштена испод настрешнице 
или на непропусној чврстој подло-
зи да би се спријечило директно 
испуштање у земљиште или воду, 
као и информацију да се остаци 
биоцидног производа морају са-
купити ради поновног коришћења 
или одлагања. Биоцидни производ 
не смије да се користи за in situ 
третирање дрвета у отвореном 
простору или за третирање дрвета 
које ће бити изложено утицају 
временских прилика, осим ако се 
доставе подаци који указују на то 
да ће примјеном одговарајућих 
мјера за смањење ризика биоцидни 
производ испунити прописане 
услове за стављање у промет.

22. тиаметоксам

thiamethoxam

tiametoksam

EC број: 428-650-4
CAS број: 153719-23-4

980 g/kg 1. фебруар 
2015.

31. јануар 
2025.

18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце.
Биоцидни производ не смије да 
се користи наношењем четком, 
осим ако се доставе подаци који 
указују на то да ће примјеном 
одговарајућих мјера за смањење 
ризика биоцидни производ испуни-
ти прописане услове за стављање 
у промет.
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За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или хра-
ни за животиње мора да се провјери 
да ли је потребно да се утврде нове 
или измијене постојеће максимал-
но дозвољене количине остатака 
(MRLs) у складу са прописима 
којима се уређује безбједност хра-
не, те да се примијене одговарајуће 
мјере за смањење ризика да се не 
би прекорачиле максимално дозво-
љене количине остатака (MRLs) 
биоцидног производа.
Биоцидни производ не смије да се 
ставља у промет ако не може да 
се спријечи његово испуштање у 
постројењe за третман отпадних 
вода или директно у површинске 
воде, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да ће примјеном 
одговарајућих мјера за смањење 
ризика биоцидни производ испуни-
ти прописане услове за стављање 
у промет.
Биоцидни производ за профе-
сионално коришћење мора да се 
користи уз одговарајућу опрему за 
личну заштиту, осим ако се доставе 
подаци који указују на то да се ри-
зик који биоцидни производ пред-
ставља на професионалне корисни-
ке може смањити на прихватљив 
ниво на неки други начин.
Када је то потребно, морају да се 
предузму мјере за заштиту пчела.

23. алфахлоралоза

alphachloralose

(R)-1,2-O-(2,2,2- 
trihloroetiliden)-α-D-
glukofuranoza

EC број: 240-016-7
CAS број: 15879-93-3

825 g/kg 1. јул 2011. 30. јун 2021. 14 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
ризици по популацију која може 
бити изложена биоцидном произво-
ду, као и начини коришћења или 
сценарији изложености који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце.
Биоцидни производ не смије да 
се користи у отвореном простору, 
осим ако се доставе подаци који 
указују на то да ће примјеном 
одговарајућих мјера за смањење 
ризика биоцидни производ испуни-
ти прописане услове за стављање 
у промет.
Номинална концентрација активне 
супстанце у биоцидном производу 
не смије бити већа од 40 g/kg.
Биоцидни производ мора да садр-
жи аверзивни агенс за одбијање и 
пигмент.
Биоцидни производ мора да се 
користи у кутијама за мамке које 
су отпорне на оштећења и добро 
затворене.

24. бродифакум

brodifacoum

3-[3-(4’-brombifenil-4-il)-
1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4- 
hidroksikumarin

EC број: 259-980-5
CAS број: 56073-10-0

950 g/kg 1. фебруар 
2012.

30. јун 2024. 14 Номинална концентрација активне 
супстанце у биоцидном производу 
не смије бити већа од 50 mg/kg.
Биоцидни производ мора да буде у 
облику готовог производа.
Биоцидни производ мора да садржи 
аверзивни агенс за одбијање и, када 
је то потребно, пигмент.
Биоцидни производ не смије да се 
користи као прах за праћење.
Како би се смањила примарна и се-
кундарна изложеност људи, нециљ-
них животиња и животне средине, 
морају да се размотре и примијене 
одговарајуће доступне мјере за 
смањење ризика. Те мјере, између 
осталог, обухватају ограничење 
коришћења биоцидног производа 
искључиво за професионалне ко-
риснике, као и дефинисање највеће 
величине паковања и утврђивање 
обавезе да се биоцидни производ 
користи у кутијама за мамке које 
су отпорне на оштећења и добро 
затворене.
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25. бромадиолон

bromadiolone

3-[3-(4′-brom[1,1′-bifenil]-4-
il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-
4-hidroksi-2-benzopiron

EC број: 249-205-9
CAS број: 28772-56-7

969 g/kg 1. јул 2011. 30. јун 2024. 14 Номинална концентрација активне 
супстанце у биоцидним производи-
ма не смије бити већа од 50 mg/kg.
Биоцидни производ мора да буде у 
облику готовог производа.
Биоцидни производ мора да садржи 
аверзивни агенс за одбијање и, када 
је то потребно, пигмент.
Биоцидни производ не смије да се 
користи као прах за праћење.
Како би се смањила примарна 
и секундарна изложеност људи, 
нециљних животиња и животне 
средине, морају да се размотре и 
примијене одговарајуће доступне 
мјере за смањење ризика. Те мјере, 
између осталог, обухватају ограни-
чење коришћења биоцидног про-
извода искључиво за професионалне 
кориснике, као и дефинисање највеће 
величине паковања и утврђивање 
обавезе да се биоцидни производ 
користи у кутијама за мамке које 
су отпорне на оштећења и добро 
затворене.

26. тиаклоприд

thiacloprid

(Z)-3-(6-hlor-3-piridilmetil)-
1,3-tiazolidin-2-
ilidencijanamid

EC број: n.a.
CAS број: 111988-49-9

975 g/kg 1. јануар 
2010.

31. децембар 
2019.

8 Процјењују се ризици по популацију 
која може бити изложена биоцидном 
производу, као и начини коришћења 
или сценарији изложености који нису 
размотрени при процјени ризика ак-
тивне супстанце ако је то релевантно 
за конкретан биоцидни производ,.
Биоцидни производ за индустријско, 
односно професионално коришћење 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се доставе подаци који указују на 
то да се ризик који биоцидни про-
извод представља на индустријске, 
односно професионалне кориснике 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин.
С циљем заштите земљишта 
и водене средине морају да се 
примијене одговарајуће мјере за 
смањење ризика. Етикета, односно 
безбједносно-технички лист био-
цидног производа за индустријско 
коришћење мора да садржи инфор-
мацију да свјеже третирана дрвена 
грађа мора бити ускладиштена 
испод настрешнице, односно на не-
пропусној чврстој подлози како би 
се спријечило директно испуштање 
у земљиште или воду, као и ин-
формацију да се остаци биоцидног 
производа морају сакупити ради 
поновног коришћења или одлагања.
Биоцидни производ не смије да се 
користи за in situ третирање дрвета 
у близини воде ако се не може 
спријечити директно испуштање у 
водену средину или за третирање 
дрвета које ће бити у контакту са 
површинском водом, осим ако се 
доставе подаци који указују на то 
да ће примјеном одговарајућих 
мера за смањење ризика биоцидни 
производ испунити прописане 
услове за стављање у промет.

27. индоксакарб
(енантиомерна реакцио-
на маса S: R 75 : 25)

indoxacarb (enantiomeric 
reaction mass S:R 75 
: 25)

реакциона маса 
metil(S)- и metil(R)-7-
hlor-2,3,4a,5-tetrahidro-
2-[metoksikarbonil-(4-
trifl uormetoksifenil) 
karbonil]indeno[1,2-e][1,3,4] 
oksadiazin-4a-karboksilat

(односи се и на 75 : 25 
реакциону масу S и R 
енантиомера)

EC број: n.a.
CAS број:
S-енантиомер:
173584-44-6 и
R-енантиомер:
185608-75-7)

796 g/kg 1. јануар 
2010.

31. децембар 
2019.

18 Процењују се ризици по популацију 
која може бити изложена биоцидном 
производу, као и начини коришћења 
или сценарији изложености који нису 
размотрени при процјени ризика ак-
тивне супстанце ако је то релевантно 
за конкретан биоцидни производ.
Како би се смањила потенцијална 
изложеност људи, нециљних орга-
низама и водене средине, морају да 
се примијене одговарајуће мјере за 
смањење ризика.
Етикета, односно безбједносно-тех-
нички лист биоцидног производа 
мора да садржи информацију да 
биоцидни производ не смије да се 
ставља на мјеста која су доступна 
одојчади, дјеци и кућним љубим-
цима и у близини спољашњих 
одводних цијеви, као и да се неиск-
оришћени биоцидни производ мора 
одложити на прописан начин и да 
не смије да се испира у одводе.
Биоцидни производ за општу упо-
требу мора да буде у облику готовог 
производа.
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28. алуминијум-фосфид

(који ослобађа фосфин)

aluminium phosphide 
releasing phosphine

aluminijum fosfi d

EC број: 244-088-0
CAS број: 20859-73-8

830 g/kg 1. септембар 
2011.

31. август 
2021.

14 Процјењују се ризици по попу-
лацију која може бити изложена 
биоцидном производу, као и начини 
коришћења или сценарији изложе-
ности који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце 
ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ.
Биоцидни производ не смије да се 
користи у затвореном простору, 
осим ако се доставе подаци који 
указују на то да ће примјеном 
одговарајућих мјера за смањење 
ризика биоцидни производ испуни-
ти прописане услове за стављање 
у промет.
Биоцидни производ се продаје 
искључиво посебно обученим про-
фесионалним корисницима и само 
они могу да га користе. С циљем 
заштите корисника морају да се 
примијене одговарајуће мјере за 
смањење ризика, између осталог, 
морају да се користе одговарајућа 
опрема за личну заштиту и
апликатори, а биоцидни производ 
мора да буде у облику којим се 
изложеност корисника смањује на 
прихватљив ниво.
Морају да се примијене одгова-
рајуће мјере за смањење ризика с 
циљем заштите копнених нециљ-
них организама, између осталог, 
биоцидни производ не смије да се 
користи за третирање подручја у 
коме се налазе други сисари који 
живе у јазбинама, а који нису циљ-
ни организми.

алуминијум-фосфид
(који ослобађа фосфин)

aluminium phosphide 
releasing phosphine

aluminijum fosfi d

EC број: 244-088-0
CAS број: 20859-73-8

830 g/kg 1. фебруар 
2012.

31. јануар 
2022.

18 Процјењују се они начини ко-
ришћења или сценарији изложе-
ности, као и ризици на сегменте 
животне средине и популацију 
који нису размотрени при процјени 
ризика активне супстанце ако је то 
релевантно за конкретан биоцидни 
производ.
Биоцидни производ се продаје 
искључиво посебно обученим про-
фесионалним корисницима и само 
они могу да га користе.
Биоцидни производ мора бити у 
облику готовог производа.
Одговарајуће мјере за смањење 
ризика с циљем заштите корисника 
морају да се примијене. Између 
осталог, морају да се користе одго-
варајућа опрема за личну заштиту, 
заштитне маске и апликатори, а 
биоцидни производ мора да буде у 
облику којим се изложеност кори-
сника смањује на прихватљив ниво. 
При коришћењу у затвореном про-
стору морају да се примијене и мје-
ре за заштиту корисника и радника 
током самог поступка фумигације, 
за заштиту радника при поновном 
уласку у третирани простор (након 
фумигације), као и осталих присут-
них лица од испуштања гаса.
Етикета, односно безбједносно-тех-
нички лист биоцидног производа 
чије коришћење може довести до 
појаве његових остатака у храни 
или храни за животиње, мора да 
садржи упутства за употребу, као 
што су поштовање периода забране 
приступа третираном простору, да 
би се обезбиједила усаглашеност 
са прописима којима се уређује 
безбједност хране.

алуминијум-фосфид
(који ослобађа фосфин)

aluminium phosphide 
releasing phosphine

aluminijum fosfi d

EC број: 244-088-0
CAS број: 20859-73-8

830 g/kg  1. јул 2015. 30. јун 2025. 20 При процјени ризика активне суп-
станце врши се процјена изложе-
ности, ризика и ефикасности за све 
оне начине коришћења биоцидног 
производа који нису размотрени. 
Биоцидни производ се продаје 
искључиво посебно обученим про-
фесионалним корисницима и само 
они могу да га користе.
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С циљем заштите корисника морају 
да се примијене мјере за смањење 
ризика, између осталог, морају да 
се користе одговарајућа опрема 
за личну заштиту и апликатори, а 
биоцидни производ мора да буде у 
облику којим се изложеност кори-
сника смањује на прихватљив ниво.
С циљем заштите копнених не-
циљних организама морају да се 
примијене одговарајуће мјере за 
смањење ризика, између осталог, 
биоцидни производ не смије да се 
користи за третирање подручја у 
коме се налазе други сисари који 
живе у јазбинама, а који нису циљ-
ни организми.

29. фенпропиморф

fenpropimorph

cis-4-[3-(p-terc-butilfenil)-
2-metilpropil]-2,6-
dimetilmorfolin

EC број: 266-719-9
CAS број: 67564-91-4

930 g/kg 1. јул 2011. 30. јун 2021. 8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
ризици по популацију која може 
бити изложена биоцидном произво-
ду, као и начини коришћења или 
сценарији изложености који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце.
Биоцидни производ за индустријско 
коришћење мора да се користи уз 
одговарајућу опрему за личну за-
штиту, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да се ризик који 
биоцидни производ представља 
на индустријске кориснике може 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин. С циљем за-
штите земљишта и водене средине 
морају да се примијене одговарају-
ће мјере за смањење ризика.
Етикета, односно безбједносно-тех-
нички лист биоцидног производа 
за индустријско коришћење мора 
да садржи информацију да свјеже 
третирана дрвена грађа мора бити 
ускладиштена испод настрешнице, 
односно на непропусној чврстој по-
длози да би се спријечило директно 
испуштање у земљиште или воду, 
као и информацију да се остаци 
биоцидног производа морају са-
купити ради поновног коришћења 
или одлагања.

30. борна киселина

boric acid

borna kiselina

EC број: 233-139-2
CAS број: 10043-35-3

990 g/kg 1. септембар 
2011.

31. август 
2021.

8 Процјењују се ризици по попу-
лацију која може бити изложена 
биоцидном производу, као и начини 
коришћења или сценарији изложе-
ности који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце 
ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ.
Биоцидни производ за индустриј-
ско и професионално коришћење 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се доставе подаци који указују на 
то да се ризици на индустријске, 
односно професионалне кориснике 
могу смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин.
С циљем заштите земљишта и 
водене средине, биоцидни про-
извод не смије да се користи за in 
situ третирање дрвета у отвореном 
простору или за третирање дрвета 
које ће бити стално изложено ути-
цају временских прилика, осим ако 
се доставе подаци који указују на 
то да ће примјеном одговарајућих 
мјера за смањење ризика биоцидни 
производ испунити прописане 
услове за стављање у промет.
Етикета, односно безбједносно-тех-
нички лист биоцидног производа 
за индустријско коришћење мора 
да садржи информацију да свјеже 
третирана дрвена грађа мора бити 
ускладиштена испод настрешнице, 
односно на непропусној чврстој по-
длози да би се спријечило директно 
испуштање у земљиште или воду, 
као и информацију да се остаци 
биоцидног производа морају са-
купити ради поновног коришћења 
или одлагања.
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31. бор-оксид

boric oxide

dibor-trioksid

EC број: 215-125-8
CAS број: 1303-86-2

975 g/kg 1. септембар 
2011.

31. август 
2021.

8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
ризици по популацију која може 
бити изложена биоцидном произво-
ду, као и начини коришћења или 
сценарији изложености који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце.
Биоцидни производ за индустриј-
ско и професионално коришћење 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се доставе подаци који указују на 
то да се ризици на индустријске, 
односно професионалне кориснике 
могу смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин.
С циљем заштите земљишта и во-
дене средине, биоцидни производ 
не смије да се користити за in situ 
третирање дрвета у отвореном 
простору или за третирање дрвета 
које ће бити стално изложено ути-
цају временских прилика, осим 
ако се доставе подаци који указују 
на то да ће примјеном одгова-
рајућих мјера за смањење ризика 
биоцидни производ испунити 
прописане услове за стављање у 
промет.
Етикета, односно безбједносно-тех-
нички лист биоцидног производа 
за индустријско коришћење мора 
да садржи информацију да свјеже 
третирана дрвена грађа мора бити 
ускладиштена испод настрешнице, 
односно на непропусној чврстој по-
длози да би се спријечило директно 
испуштање у земљиште или воду, 
као и информацију да се остаци 
биоцидног производа морају са-
купити ради поновног коришћења 
или одлагања.

32. динатријум-тетраборат

disodium tetraborate

dinatrijum-tetraborat, 
bezvodni

EC број: 215-540-4
CAS број (anhidrid): 1330-
43-4
CAS број (pentahidrat): 
12267-73-1
CAS број (dekahidrat): 
1303-96-4

990 g/kg 1. септембар 
2011.

31. август 
2021.

8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
ризици по популацију која може 
бити изложена биоцидном произво-
ду, као и начини коришћења или 
сценарији изложености који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце.
Биоцидни производ за индустриј-
ско и професионално коришћење 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се доставе подаци који указују на 
то да се ризик који биоцидни про-
извод представља на индустријске, 
односно професионалне кориснике 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин.
С циљем заштите земљишта и 
водене средине, биоцидни про-
извод не смије да се користи за in 
situ третирање дрвета у отвореном 
простору или за третирање дрвета 
које ће бити изложено утицају 
временских прилика, осим ако се 
доставе подаци који указују на то 
да ће примјеном одговарајућих 
мјера за смањење ризика биоцидни 
производ испунити прописане 
услове за стављање у промет.
Етикета, односно безбједносно-тех-
нички лист биоцидног производа 
за индустријско коришћење мора 
да садржи информацију да свјеже 
третирана дрвена грађа мора бити 
ускладиштена испод настрешнице, 
односно на непропусној чврстој по-
длози да би се спријечило директно 
испуштање у земљиште или воду, 
као и информацију да се остаци 
биоцидног производа морају са-
купити ради поновног коришћења 
или одлагања.

33. динатријум-октаборат-
тетрахидрат

disodium octaborate 
tetrahydrate

dinatrijum-oktaborat-
tetrahidrat

EC број: 234-541-0
CAS број: 12280-03-4

975 g/kg 1. септембар 
2011.

31. август 
2021.

8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
ризици по популацију која може 
бити изложена биоцидном произво-
ду, као и начини коришћења или 
сценарији изложености који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце.
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Биоцидни производ за индустриј-
ско и професионално коришћење 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се доставе подаци који указују на 
то да се ризик који биоцидни про-
извод представља на индустријске, 
односно професионалне кориснике 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин. С циљем 
заштите земљишта и водене сре-
дине, биоцидни производ не смије 
да се користи за in situ третирање 
дрвета у отвореном простору или 
за третирање дрвета које ће бити 
изложено утицају временских при-
лика, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да ће примјеном 
одговарајућих мјера за смањење 
ризика биоцидни производ испуни-
ти прописане услове за стављање 
у промет.
Етикета, односно безбједносно-тех-
нички лист биоцидног производа 
за индустријско коришћење мора 
да садржи информацију да свјеже 
третирана дрвена грађа мора бити 
ускладиштена испод настрешнице, 
односно на непропусној чврстој по-
длози да би се спријечило директно 
испуштање у земљиште или воду, 
као и информацију да се остаци 
биоцидног производа морају са-
купити ради поновног коришћења 
или одлагања.

34. магнезијум-фосфид
(који ослобађа фосфин)

magnesium phosphide 
releasing phosphine

trimagnezijum-difosfi d

EC број: 235-023-7
CAS број: 12057-74-8

880 g/kg 1. фебруар 
2012.

31. јануар 
2022.

18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и попу-
лацију који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
Биоцидни производ продаје се 
искључиво посебно обученим про-
фесионалним корисницима и само 
они могу да га користе.
Биоцидни производ мора да буде у 
облику готовог производа.
С циљем заштите корисника морају 
да се примијене одговарајуће мјере 
за смањење ризика. Између осталог, 
морају да се користе одговарајућа 
опрема за личну заштиту, заштитне 
маске и апликатори, а биоцидни 
производ мора да буде у облику 
којим се изложеност корисника 
смањује на прихватљив ниво.
При коришћењу у затвореном про-
стору морају да се примијене и мје-
ре за заштиту корисника и радника 
током самог поступка фумигације, 
за заштиту радника при поновном 
уласку у третирани простор (након 
фумигације), као и осталих присут-
них лица од испуштања гаса.
Етикета, односно безбједносно-тех-
нички лист биоцидног производа 
чије коришћење може довести до 
појаве његових остатака у храни 
или храни за животиње, мора да 
садржи упутства за употребу, као 
што је поштовање периода забране 
приступа третираном простору, да 
би се обезбиједила усаглашеност 
са прописима којима се уређује 
безбједност хране.

35. азот

nitrogen

azot

EC број: 231-783-9
CAS број: 7727-37-9

999 g/kg 1. септембар 
2011.

31. август 
2021.

18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
ризици по популацију која може 
бити изложена биоцидном произво-
ду, као и начини коришћења или 
сценарији изложености који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце.
Биоцидни производ се продаје 
искључиво посебно обученим про-
фесионалним корисницима и само 
они могу да га користе. С циљем 
смањења ризика морају да се успо-
ставе систем, процедуре и упутства 
за безбједан рад у складу са пропи-
сима којима се уређују безбједност и 
здравље на раду, укључујући, када је 
то потребно, и доступност опреме за 
личну заштиту.
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36. куматетралил

coumatetralyl

kumatetralil

EC број: 227-424-0
CAS број: 5836-29-3

980 g/kg 1. јул 2011. 30. јун 2024. 14 Номинална концентрација активне 
супстанце у биоцидном производу 
који није прах за праћење не смије 
бити већа од 375 mg/kg. Биоцидни 
производ мора да буде у облику 
готовог производа.
Биоцидни производ мора да садржи 
аверзивни агенс за одбијање и, када 
је то потребно, пигмент.
Како би се смањила примарна и се-
кундарна изложеност људи, нециљ-
них животиња и животне средине, 
морају да се размотре и примијене 
одговарајуће доступне мјере за 
смањење ризика. Те мјере, између 
осталог, обухватају ограничење 
коришћења биоцидног производа 
искључиво за професионалне ко-
риснике, као и дефинисање највеће 
величине паковања и утврђивање 
обавезе да се биоцидни производ 
користи у кутијама за мамке које 
су отпорне на оштећења и добро 
затворене.

37. толилфлуанид

tolylfl uanid

dihlor-N-[(dimetilamino)
sulfonil] fl uor-N-(p-tolil) 
metansulfenamid

EC број: 211-986-9
CAS број: 731-27-1

960 g/kg 1. октобар 
2011.

30. септем-
бар 2021.

8 Биоцидни производ не смије да се 
користи за in situ третирање дрвета 
у отвореном простору или за трети-
рање дрвета које ће бити изложено 
утицају временских прилика.
Биоцидни производ за индустријско 
или професионално коришћење 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се доставе подаци који указују на то 
да се ризик који биоцидни производ 
представља на индустријске или 
професионалне кориснике може 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин.
С циљем заштите земљишта и воде-
не средине морају да се примијене 
одговарајуће мјере за смањење 
ризика.
Етикета, односно безбједносно-тех-
нички лист биоцидног производа за 
индустријско или професионално 
коришћење мора да садржи инфор-
мацију да свјеже третирана дрвена 
грађа мора бити ускладиштена 
испод настрешнице, односно на 
непропусној чврстој подлози да би 
се спријечило директно испуштање 
у земљиште или воду, као и ин-
формацију да се остаци биоцидног 
производа морају сакупити ради 
поновног коришћења или одлагања.

38. акролеин

acrolein

akrilaldehid

EC број: 203-453-4
CAS број: 107-02-8

913 g/kg 1. септембар 
2010.

31. август 
2020.

12 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
ризици по популацију која може 
бити изложена биоцидном произво-
ду, као и начини коришћења или 
сценарији изложености који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце.
Отпадне воде које садрже акролеин 
морају да се прате прије испушта-
ња, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да се ризици по 
животну средину могу смањити 
на неки други начин. Када је то 
потребно, с циљем заштите морске 
животне средине, отпадне воде 
морају да се држе у одговарајућим 
танковима или резервоарима или да 
се на одговарајући начин третирају 
прије испуштања.
Биоцидни производ за индустриј-
ско, односно професионално 
коришћење мора да се користи 
уз одговарајућу опрему за личну 
заштиту и морају да се успоставе 
процедуре и упутства за безбједан 
рад у складу са прописима којима 
се уређују безбједност и здравље 
на раду, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да се ризик који 
биоцидни производ представља на 
индустријске, односно професио-
налне кориснике може смањити 
на прихватљив ниво на неки други 
начин.
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39. флокумафен

fl ocoumafen

4-hidroksi-3-
[(1RS,3RS;1RS,3RS)- 
1,2,3,4-tetrahidro-3- 
[4-(4-trifl uorometil-
benziloksi)fenil]-1- naftil]
kumarin

EC број: 421-960-0
CAS број: 90035-08-8

955 g/kg

(збир изомера 
у омјеру
од 50% до 
80% цис-изо-
мера и
20% до 50% 
транс-изо-
мера)

1. октобар 
2011.

30. јун 2024. 14 Номинална концентрација активне 
супстанце у биоцидним производи-
ма не смије бити већа од 50 mg/kg.
Биоцидни производ мора да буде у 
облику готовог производа.
Биоцидни производ мора да садржи 
аверзивни агенс за одбијање и, када 
је то потребно, пигмент.
Биоцидни производ не смије да се 
користи као прах за праћење.
Како би се смањила примарна и се-
кундарна изложеност људи, нециљ-
них животиња и животне средине, 
морају да се размотре и примијене 
одговарајуће доступне мјере за 
смањење ризика. Те мјере, између 
осталог, обухватају ограничење 
коришћења биоцидног производа 
искључиво за професионалне ко-
риснике, као и дефинисање највеће 
величине паковања и утврђивање 
обавезе да се биоцидни производ 
користи у кутијама за мамке које 
су отпорне на оштећења и добро 
затворене.

40. варфарин

warfarin

(RS)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-
fenilbutil)-2H- hromen-2-on

EC број: 201-377-6
CAS број: 81-81-2

990 g/kg 1. фебруар 
2012.

30. јун 2024. 14 Номинална концентрација активне 
супстанце у биоцидним производи-
ма не смије бити већа од 790 mg/kg. 
Биоцидни производ мора да буде у 
облику готовог производа.
Биоцидни производ мора да садржи 
аверзивни агенс за одбијање и, када 
је то потребно, пигмент.
Како би се смањила примарна и се-
кундарна изложеност људи, нециљ-
них животиња и животне средине, 
морају да се размотре и примијене 
одговарајуће доступне мјере за 
смањење ризика. Те мјере, између 
осталог, обухватају ограничење 
коришћења биоцидног производа 
искључиво за професионалне ко-
риснике, као и дефинисање највеће 
величине паковања и утврђивање 
обавезе да се биоцидни производ 
користи у кутијама за мамке које 
су отпорне на оштећења и добро 
затворене.

41. натријум-варфарин

warfarin sodium

natrijum-2-okso-3-(3-okso-
1-fenilbutil)hromen-4-oat

EC број: 204-929-4
CAS број: 129-06-6

910 g/kg 1. фебруар 
2012.

31. јануар 
2017.

14 Номинална концентрација активне 
супстанце у биоцидним производи-
ма не смије бити већа од 790 mg/kg. 
Биоцидни производ мора да буде у 
облику готовог производа.
Биоцидни производ мора да садржи 
аверзивни агенс за одбијање и, када 
је то потребно, пигмент.
Како би се смањила примарна и се-
кундарна изложеност људи, нециљ-
них животиња и животне средине, 
морају да се размотре и примијене 
одговарајуће доступне мјере за 
смањење ризика. Те мјере, између 
осталог, обухватају ограничење 
коришћења биоцидног производа 
искључиво за професионалне ко-
риснике, као и дефинисање највеће 
величине паковања и утврђивање 
обавезе да се биоцидни производ 
користи у кутијама за мамке које 
су отпорне на оштећења и добро 
затворене.

42. дазомет

dazomet

tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-
tiadiazin-2-tion

EC број: 208-576-7
CAS број: 533-74-4

960 g/kg 1. август 
2012.

31. јул 2022. 8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и попу-
лацију који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
Биоцидни производ за индустриј-
ско, односно професионално 
коришћење мора да се користи уз 
одговарајућу опрему за личну за-
штиту, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да се ризик који 
биоцидни производ представља на 
индустријске, односно професио-
налне кориснике може смањити 
на прихватљив ниво на неки други 
начин. 
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43. N,N-диетил-мета-толу-

амид (DEET)

N,N-diethyl-meta-
toluamide (DEET)

N,N-dietil-meta-toluamid

EC број: 205-149-7
CAS број: 134-62-3

970 g/kg 1. август 
2012.

31. јул 2022. 19 Примарна изложеност људи мора 
да се смањи на најмању могућу мје-
ру разматрањем и примјеном одго-
варајућих мјера за смањење ризика 
које обухватају, када је то потребно, 
и упутства о дози и учесталости 
примјене биоцидног производа на 
кожу људи.
Етикета биоцидног производа који 
се наноси на кожу људи, косу или 
одјећу мора да садржи информа-
цију да је производ намијењен 
искључиво за ограничену употребу 
на дјеци узраста између двије и 
12 година и да није намијењен за 
употребу на дјеци млађој од двије 
године, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да ће биоцидни 
производ испунити прописане 
услове за стављање у промет.
Биоцидни производ мора да садржи 
састојке који чине укус биоцидног 
производа непријатним и тиме 
одвраћају од његовог уношења 
оралним путем.

44. метофлутрин

metofl uthrin

RTZ изомер:
2,3,5,6-tetrafl uor-4-
(metoksimetil)benzil-
(1R,3R)-2,2-dimetil-
3-(Z)-(prop-1-enil)
ciklopropankarboksilat

EC број: n.a.
CAS број: 240494-71-7

Збир свих изомера:
2,3,5,6-tetrafl uor-4-
(metoksimetil)benzil 
(EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)- 
2,2-dimetil-3-prop-1-
enilciklopropankarboksilat.

EC број: n.a.
CAS број: 240494-70-6

Активна суп-
станца треба 
да буде у 
сагласности са 
оба сљедећа 
минимална 
нивоа чи-
стоће:
RTZ изомер:
754 g/kg
Збир свих 
изомера:
930 g/kg.

1. мај 2011. 30. април 
2021.

18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и попу-
лацију који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.

45. спиносад

spinosad

EC број: 434-300-1
CAS број: 168316-95-8

Спиносад је смјеша
50% до 95% спиносина A
и 5% до 50% спиносина D.

Spinosin A (2R,3aS,5aR,
5bS,9S,13S,14R,16aS,16
bR)-2-[(6-deoksi-2,3,4-tri-
O- metil-α-L-manopiranozil)
oksi]- 13-[[(2R,5S,6R)-5-
(dimetilamino)tetrahidro-
6-metil-2H-piran-2-il]
oksi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b
,6,9,10,11,12,13,14,16a
,16b-tetradekahidro-14-
metil-1H-as-indacen[3,2-d]
oksaciklododecin-7,15-dion

CAS број: 131929-60-7
Spinosin D
(2S,3aR,5aS,5bS,9S,1
3S,14R,16aS,16bS)-2-
[(6-deoksi-2,3,4-tri-O-
metil-α-L-manopiranozil)
oksi]-13-[[(2R,5S,6R)-5-
(dimetilamino)tetrahidro-6-
metil-2H-piran-2-il]oksi]-9-
etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,
12,13,14,16a,16b-
tetradekahidro-4,14-dimetil-
1H-as-indacen[3,2-d]
oksaciklododecin-7,15-dion

CAS број: 131929-63-0

850 g/kg 1. новембар 
2012.

31. октобар 
2022.

18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и попу-
лације који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
Одговарајуће мјере за смањење 
ризика морају да се примијене, 
између осталог, професионално 
коришћење биоцидног производа 
прскањем мора да се врши примје-
ном одговарајуће опреме за личну 
заштиту, осим ако се доставе по-
даци који указују на то да се ризик 
који биоцидни производ предста-
вља на професионалне кориснике 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин.
За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или хра-
ни за животиње мора да се провјери 
да ли је потребно да се утврде нове 
или измијене постојеће максимал-
но дозвољене количине остатака 
(MRLs), у складу са прописима 
којима се уређује безбједност хра-
не. Морају да се примијене одгова-
рајуће мјере за смањење ризика да 
се не би прекорачиле примијењене 
максимално дозвољене количине 
остатака (MRLs) биоцидног про-
извода.
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46. бифентрин

bifenthrin

2-metilbifenil-3-ilmetil 
(1RS)-cis-3-[(Z)-2-hlor-
3,3,3-trifl uorprop-1-enil]-
2,2-dimetilciklo-
propankarboksilat
EC број: n.a.
CAS број: 82657-04-3

911 g/kg 1. фебруар 
2013.

31. јануар 
2023.

8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сценарији 
изложености, као и ризици на сегмен-
те животне средине и популацију који 
нису размотрени при процјени ризика 
активне супстанце. Биоцидни про-
извод ставља се у промет искључиво 
за индустријско или професионално 
коришћење, осим ако се доставе пода-
ци који указују на то да се ризици које 
производ представља када се користи 
за општу намјену могу смањити на 
прихватљив ниво.
Биоцидни производ за индустријско 
или професионално коришћење 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се доставе подаци који указују на то 
да се ризик који биоцидни производ 
представља на индустријске или 
професионалне кориснике може 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин.
С циљем заштите земљишта и воде-
не средине морају да се примијене 
одговарајуће мјере за смањење 
ризика. Етикета и, ако се доставља, 
безбједносно-технички лист био-
цидног производа морају да садрже 
информацију да свјеже третирана 
дрвена грађа мора бити ускладиште-
на испод настрешнице, односно на 
непропусној чврстој подлози да би 
се спријечило директно испуштање 
у земљиште или воду, као и ин-
формацију да се остаци биоцидног 
производа морају сакупити ради 
поновног коришћења или одлагања. 
Биоцидни производ не смије да се 
користи за in situ третирање дрвета 
у отвореном простору, за третирање 
дрвета које ће бити стално изложено 
утицају временских прилика или 
које ће бити заштићено од споља-
шњих утицаја, али изложено честом 
квашењу, осим ако се доставе 
подаци који указују на то да ће 
примјеном одговарајућих мјера за 
смањење ризика биоцидни производ 
испунити прописане услове за ста-
вљање у промет.

47. (Z,E)-тетрадека-9,12-
диенил ацетат (ZE-
TDA)

(Z,E)-tetradeca-9,12-
dienyl acetate (ZE-TDA)

(9Z,12E)-tetradeka-9,12-
dien-1-il acetat

EC број: n.a.
CAS број: 30507-70-1

977 g/kg 1. фебруар 
2013.

31. јануар 
2023.

19 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и попу-
лацију који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
Етикета биоцидног производа мора 
да садржи информацију да тај 
производ не смије да се користи у 
простору у коме се чува распакова-
на храна или храна за животиње.

48. феноксикарб

fenoxycarb

Etil [2-(4-fenoksifenoksi)
etil]karbamat

EC број: 276-696-7
CAS број: 72490-01-8

960 g/kg 1. фебруар 
2013.

31. јануар 
2023.

8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и станов-
ништво који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
С циљем заштите земљишта и водене 
средине, морају да се примијене од-
говарајуће мјере за смањење ризика.
Етикета и, ако се доставља, безбјед-
носно-технички лист биоцидног 
производа морају да садрже инфор-
мацију да свјеже третирана дрвена 
грађа мора бити ускладиштена 
испод настрешнице, односно на 
наткривеној непропусној чврстој 
подлози да би се спријечило директ-
но испуштање у земљиште или воду, 
као и информацију да се остаци био-
цидног производа морају сакупити 
ради поновног коришћења или одла-
гања. Биоцидни производ не смије 
да се користи за третирање дрвета 
које ће се користити за грађевинске 
конструкције у отвореном простору 
у близини или изнад воде, осим ако 
се доставе подаци који указују на 
то да ће примјеном одговарајућих 
мјера за смањење ризика биоцидни 
производ испунити прописане усло-
ве за стављање у промет.
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49. нонанонска киселина, 

пеларгонска киселина

nonanoic acid, pelargonic 
acid

nonanonska kiselina

EC број: 203-931-2
CAS број: 112-05-0

896 g/kg 1. фебруар 
2013.

31. јануар 
2023.

19 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и попу-
лацију који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.

50. нонанонска киселина, 
пеларгонска киселина

nonanoic acid, pelargonic 
acid

nonanonska kiselina

EC број: 203-931-2
CAS број: 112-05-0

896 g/kg  1. октобар 
2015.

30. септем-
бар 2025.

2 Врши се процјена изложености, 
ризика и ефикасности за све оне 
начине коришћења биоцидног про-
извода који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
Упутство за употребу биоцидног 
производа мора да садржи инфор-
мацију о томе како да се смањи 
изложеност производу када је он у 
облику аеросола, а амбалажа био-
цидног производа за општу употре-
бу мора да буде таквог дизајна да 
се изложеност корисника смањи на 
најмању могућу мјеру, осим ако се 
доставе подаци који указују на то 
да се ризик на здравље људи може 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин.
Када се биоцидни производ кори-
сти као алгицид за санацију грађе-
винских конструкција на отвореном 
простору, морају да се примијене 
процедуре и упутства за безбједан 
рад у складу са прописима којима 
се уређују безбједност и здравље, 
као и мјере за смањење ризика с 
циљем заштите животне средине.

51. имидаклоприд /
1-(6-хлорпиридин-
3-илметил)-N-нитро-
имидазолидин-2-илиде-
намин /

imidacloprid /
1-[(6-chloropyridin-3-yl)
methyl]-N-
nitroimidazolidin-2- 
imine /

1-(6-hlorpiridin-3-ilmetil)-
N-nitroimidazolidin-2-
ilidenamin

EC број: 428-040-8
CAS број: 138261-41-3

970 g/kg 1. јул 2013. 30. јун 2023. 18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и станов-
ништво који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
Биоцидни производ не смије да се 
користи у објектима у којима се 
чувају животиње ако не може да 
се спријечи његово испуштање у 
постројење за третман отпадних 
вода или директно испуштање у 
површинске воде, осим ако се до-
ставе подаци који указују на то да 
ће примјеном одговарајућих мјера 
за смањење ризика биоцидни про-
извод испунити прописане услове 
за стављање у промет.
Одговарајуће мјере за смањење 
ризика морају да се примијене, 
нарочито да би се смањила могућа 
изложеност одојчади и дјеце.
За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или хра-
ни за животиње мора да се провјери 
да ли је потребно да се утврде нове 
или измијене постојеће максимал-
но дозвољене количине остатака 
(MRLs), у складу са прописима 
којима се уређује безбједност 
хране. Како се не би прекорачиле 
примијењене максимално дозво-
љене количине остатака (MRLs) 
биоцидног производа, морају да се 
примијене одговарајуће мјере за 
смањење ризика.

52. абамектин
(смјеша
авермектина Б1а; > 
80%,
и авермектина Б1б; < 
20%)

аbamectin

abamektin n.a.
avermektin B1a:
(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,
5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,2
0R,21R,24S)-6’-[(S)-sek-
butil]-21,24-dihidroksi-
5’,11,13,22-tetrametil-2-
okso-3,7,19-trioksatetraciklo-
[15.6.1.14,8.020,24]
pentakoza-10,14,16,22-
tetraen-6-spiro-2’-(5’,6’-
dihidro-2’H-piran)-12-il 
2,6-dideoksi-4-O-(2,6-
dideoksi-3-O-metil-α-L-
arabino-heksopiranozil)-
3-O-metil-α-L-arabino-
heksopiranozid

abamektin:
минимум
900 g/kg

avermektin 
B1a:
минимум
830 g/kg

avermektin 
B1b:
максимум
80 g/kg

1. јул 2013. 30. јун 2023. 18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце.
Биоцидни производ који се користи 
тако да не може да се спријечи 
његово испуштање у постројење 
за третман отпадних вода не смије 
да се користи у дозама за које је 
у поступку процјене активне суп-
станце утврђено да представљају 
неприхватљив ризик, осим ако се 
доставе подаци који указују на то 
да ће примјеном одговарајућих 
мјера за смањење ризика биоцидни 
производ испунити прописане 
услове за стављање у промет.
Одговарајуће мјере за смањење 
ризика морају да се примијене, 
нарочито да би се смањила могућа 
изложеност одојчади и дјеце.
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avermektin B1b:
(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,
5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R
,21R,24S)-21,24-dihidroksi-
6’-izopropil-5’,11,13,22-
tetrametil-2-okso-3,7,19-
trioksatetraciklo[15.6.
1.14,8.020,24]pentakoza-
10,14,16,22-tetraen-6-spiro-
2’-(5’,6’-dihidro-2’H-piran)-
12-il
2,6-dideoksi-4-O-(2,6-
dideoksi-3-O-metil-α-L-
arabino-heksopiranozil)-
3-O-metil-α-L-arabino-
heksopiranozid

EC бр.:
265-610-3
265-611-9
CAS бр.:
71751-41-2
65195-55-33
65195-56-4

53. DCOIT
(4,5-дихлор-2-ок-
тил-2H-изотиазол-3-он)

DCOIT (4,5-Dichloro-
2-octyl-2H-isothiazol-3- 
one)

4,5-dihlor-2-oktil-2H-
izotiazol-3-on

EC број: 264-843-8
CAS број: 64359-81-5

950 g/kg 1. јул 2013. 30. јун 2023. 8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце.
Биоцидни производ не смије да се 
користи за третирање дрвета које ће 
бити стално изложено утицају вре-
менских прилика или које ће бити 
заштићено од спољашњих утицаја, 
али изложено честом квашењу или 
које ће бити у контакту са слатком 
водом, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да ће примјеном 
одговарајућих мјера за смањење 
ризика биоцидни производ испуни-
ти прописане услове за стављање 
у промет.
Биоцидни производ за инду-
стријско или професионално 
коришћење мора да се користи 
уз одговарајућу опрему за личну 
заштиту и морају да се успоставе 
процедуре и упутства за безбједан 
рад у складу са прописима којима 
се уређују безбједност и здра-
вље на раду, осим ако се доставе 
подаци који указују на то да се 
ризик који биоцидни производ 
представља на индустријске или 
професионалне кориснике може 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин.
Етикета и, ако се доставља, безбјед-
носно-технички лист биоцидног 
производа морају да садрже инфор-
мацију да свјеже третирана дрвена 
грађа мора бити ускладиштена 
испод настрешнице, односно на 
наткривеној непропусној чврстој 
подлози да би се спријечило ди-
ректно испуштање у земљиште 
или воду, као и информацију да 
се остаци биоцидног производа 
морају сакупити ради поновног 
коришћења или одлагања.

54. креозот

creosote

IUPAC назив: n.a.

EC број: 232-287-5
CAS број: 8001-58-9

Kреозот класе 
Б или Ц је
у складу са 
стандардом
BAS EN 
13991.

1. мај 2013. 31. октобар 
2020.

8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и попу-
лацију који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
Креозот се може користити само 
у складу са прописом којим се 
уређују ограничења и забране 
производње, стављања у промет и 
коришћења хемикалија.
Креозот не смије да се користи за 
третман дрвета супротно одред-
бама прописа којим се уређују 
ограничења и забране производње, 
стављања у промет и коришћења 
хемикалија.



26.4.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 35 21
С циљем заштите радника, укљу-
чујући даље кориснике, морају да 
се примијене одговарајуће мјере за 
смањење ризика од изложености 
током третирања и руковања трети-
раном грађом у складу са прописи-
ма којима се уређују хемикалије и 
безбједност и здравље на раду.
С циљем заштите земљишта и воде-
не средине, морају да се примијене 
одговарајуће мјере за смањење 
ризика.
Етикета, и ако се доставља безбјед-
носно-технички лист биоцидног 
производа морају да садрже инфор-
мацију да свјеже третирана дрвена 
грађа мора бити ускладиштена 
испод настрешнице, односно на 
непропусној чврстој подлози да би 
се спријечило директно испуштање 
у земљиште или воду, као и ин-
формацију да се остаци биоцидног 
производа морају сакупити ради 
поновног коришћења или одлагања.

55. bacillus thuringiensis 
subsp. Israelensis Serotip 
H14

bacillus thuringiensis 
subsp. Israelensis Serotip 
H14

IUPAC назив: n.a.

EC број: n.a.
CAS број: n.a.

Нема зна-
чајних нечи-
стоћа.

1. октобар 
2013.

30. септем-
бар
2023.

18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и станов-
ништво који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
Биоцидни производ за профе-
сионално коришћење мора да се 
користи уз одговарајућу опрему за 
личну заштиту, осим ако се доставе 
подаци који указују
на то да се ризик који биоцидни про-
извод представља на професионалне 
кориснике може смањити на прихва-
тљив ниво на неки други начин.
За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или храни 
за животиње мора да се провјери 
да ли је потребно да се утврде нове 
или измијене постојеће максимал-
но дозвољене количине остатака 
(MRLs), у складу са прописима 
којима се уређује безбједност хране. 
Морају да се примијене одговарају-
ће мјере за смањење ризика да се не 
би прекорачиле примијењене макси-
мално дозвољене количине остатака 
(MRLs) биоцидног производа.

56. фипронил

fi pronil

(±)-5-amino-1-(2,6-
dihloro-α,α,α,-
trifl uoro-p-tolil)-4-
trifl uorometilsulfi nilpirazol-
3-karbon itril (1 : 1)

EC број: 424-610-5
CAS број: 120068-37-3

950 g/kg 1. октобар 
2013.

30. септем-
бар 2023.

18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце.
Биоцидни производ ставља се 
у промет за професионално ко-
ришћење у затвореном простору.
Биоцидни производ не смије да се 
користи за третирање површина 
које су доступне људима и домаћим 
животињама.

57. смјеша:
алфа-цијано-3-фенокси-
бензил (Z)-(1R,3R)-[(S)-
3-(2-хлор-3,3,3-трифлу-
орпроп-1-енил)]-2,2-ди-
метилцикло пропанкар-
боксилат;
алфа-цијано-3-фенокси-
бензил-(Z)-(1S,3S)-[(R)-
3-(2-хлор-3,3,3-трифлу-
орпроп-1-енил)]-2,2-
диметилциклопропан-
карбоксилат / ламбда 
цихалотрин

alfa-cijano-3-fenoksibenzil
(Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-
hlor-3,3,3-trifl uorprop-
1-enil)]-2,2-dimetilciklo 
propankarboksilat; alfa-
Cijano-3-fenoksibenzil-
(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-
hlor-3,3,3-trifl uorprop-
1-enil)]-2,2-dimetil-
ciklopropankarboksilat

EC број: 415-130-7
CAS број: 91465-08-6

900 g/kg 1. октобар 
2013.

30. септем-
бар 2023.

18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце.
Биоцидни производ не смије да се 
ставља у промет ако његово испу-
штање у постројењe за третман от-
падних вода не може да се сприје-
чи, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да ће примјеном 
одговарајућих мјера за смањење 
ризика биоцидни производ испуни-
ти прописане услове за стављање 
у промет. Биоцидни производ за 
професионално коришћење мора да 
се користи уз одговарајућу опрему 
за личну заштиту, осим ако се до-
ставе подаци који указују на то да 
се ризик који биоцидни производ 
представља на професионалне 
кориснике може смањити на при-
хватљив ниво на неки други начин.
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reaction mass of (R)-α-
cyano-
3-phenoxybenzyl 
(1S,3S)-3-[(Z)-2-
chloro-3,3,3-trifl uoropro-
penyl]-2,2-
dimethylcyclopropan-
ecar 
boxylate and (S)-α-
cyano-3-phenoxy 
benzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-
chloro-3,3,3-
trifl uoropropenyl]-2,2-
dimethylcyclopropan-
ecarboxylate (1 : 1)

За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или хра-
ни за животиње мора да се провјери 
да ли је потребно да се утврде нове 
или измијене постојеће максимал-
но дозвољене количине остатака 
(MRLs), у складу са прописима 
којима се уређује безбједност хра-
не. Морају да се примијене одгова-
рајуће мјере за смањење ризика да 
се не би прекорачиле примијењене 
максимално дозвољене количине 
остатака (MRLs) биоцидног про-
извода.

58. делтаметрин /
(S) алфа-цијано-
3-феноксибензил 
[1R-[1.алфа. (S*),3.
алфа.]]-3-(2,2-дибром-
винил)-2,2-диметилцик-
лопропанкарбоксилат /

deltamethrin /(S)-α-
cyano-3-phenoxybenzyl
(1R,3R)-3-(2,2-
dibromovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane 
carboxylate

(S) alfa-cijano-3-
fenoksibenzil [1R-[1.
alfa. (S*),3.alfa.]]-3-
(2,2-dibrom-vinil)-2,2-
dimetilciklopropan-
karboksilat

EC broj: 258-256-6
CAS-broj: 52918-63-5

985 g/kg 1. oктобар 
2013.

30. септем-
бар 2023.

18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте
животне средине и становништво 
који нису размотрени при процјени 
ризика активне супстанце.
Биоцидни производ не смије да се 
користи у затвореном простору ако 
долази до његовог испуштања у по-
стројењe за третман отпадних вода у 
обиму за који је у поступку процјене 
активне супстанце утврђено да пред-
ставља неприхватљив ризик, осим 
ако се доставе подаци који указују 
на то да ће примјеном одговарајућих 
мјера за смањење ризика биоцидни 
производ испунити прописане усло-
ве за стављање у промет.

59. бакар-дихидроксид

copper
hydroxide

bakar (II) hidroksid

EC број: 243-815-9
CAS број: 20427-59-2

965 g/kg 1. фебруар 
2014.

31. јануар 
2024.

8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и станов-
ништво који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
Биоцидни производ не смије да 
се користи потапањем, осим ако 
се доставе подаци који указују на 
то да ће примјеном одговарајућих 
мјера за смањење ризика биоцидни 
производ испунити прописане 
услове за стављање у промет. 
Етикета, и ако се доставља безбјед-
носно-технички лист биоцидног 
производа морају да садрже инфор-
мацију да свјеже третирана дрвена 
грађа мора бити ускладиштена на 
непропусној чврстој подлози да би 
се спријечило директно испуштање 
у земљиште или воду, као и ин-
формацију да се остаци биоцидног 
производа морају сакупити ради 
поновног коришћења или одлагања.
Биоцидни производ не смије да се 
користи за третирање дрвета које 
ће се користити за грађевинске 
конструкције у отвореном простору 
у близини или изнад воде, осим ако 
се доставе подаци који указују на 
то да ће примјеном одговарајућих 
мјера за смањење ризика биоцидни 
производ испунити прописане 
услове за стављање у промет.

60. бакар оксид

copper (II) oxide

bakar (II) oksid

EC број: 215-269-1
CAS број: 1317-38-0

976 g/kg 1. фебруар 
2014.

31. јануар 
2024.

8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце.
Биоцидни производ за индустриј-
ско коришћење мора да се користи 
уз одговарајућу опрему за личну 
заштиту и морају да се успоставе 
процедуре и упутства за безбједан 
рад у складу са прописима којима 
се уређују безбједност и здравље 
на раду, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да се ризик који 
биоцидни производ представља 
на индустријске кориснике може 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин.
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Етикета и, ако се доставља, безбјед-
носно-технички лист биоцидног 
производа морају да садрже инфор-
мацију да свјеже третирана дрвена 
грађа мора бити ускладиштена 
испод настрешнице, односно на 
непропусној чврстој подлози да би 
се спријечило директно испуштање 
у земљиште или воду, као и ин-
формацију да се остаци биоцидног 
производа морају сакупити ради 
поновног коришћења или одлагања.
Биоцидни производ не смије да се 
користи за третирање дрвета које 
ће се користити за грађевинске 
конструкције у отвореном просто-
ру у близини или изнад воде или 
које ће бити у контакту са слатком 
водом, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да ће примјеном 
одговарајућих мјера за смањење 
ризика биоцидни производ испуни-
ти прописане услове за стављање 
у промет.

61. бакар (II) карбонат,
бакар (II) хидроксид 
(1 : 1)

basic copper carbonate 
(copper (II) carbonate, 
copper (II) hydroxide 
(1 : 1))

bakar (II) karbonat
bakar (II) hidroksid

EC број: 235-113-6
CAS број: 12069-69-1

957 g/kg 1. фебруар 
2014.

31. јануар 
2024.

8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце.
Биоцидни производ не смије да се 
користи потапањем, осим ако се до-
ставе подаци који указују на то да 
ће примјеном одговарајућих мјера 
за смањење ризика биоцидни про-
извод испунити прописане услове 
за стављање у промет.
Биоцидни производ за индустриј-
ско коришћење мора да се користи 
уз одговарајућу опрему за личну 
заштиту и морају да се успоставе 
процедуре и упутства за безбједан 
рад у складу са прописима којима 
се уређују безбједност и здравље 
на раду, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да се ризик који 
биоцидни производ представља 
на индустријске кориснике може 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин.
Етикета и, ако се доставља, 
безбједносно-технички лист 
биоцидног производа морају да 
садрже информацију да свјеже 
третирана дрвена грађа мора бити 
ускладиштена испод настрешнице, 
односно на непропусној чврстој 
подлози да би се спријечило ди-
ректно испуштање у земљиште 
или воду, као и информацију да 
се остаци биоцидног производа 
морају сакупити ради поновног 
коришћења или одлагања.
Биоцидни производ не смије да се 
користи за третирање дрвета које 
ће се користити за грађевинске 
конструкције у отвореном простору, 
у близини или изнад воде или које 
ће бити у директном контакту са 
слатком водом, осим ако се доставе 
подаци који указују на то да ће 
примјеном одговарајућих мјера за 
смањење ризика биоцидни про-
извод испунити прописане услове 
за стављање у промет.

62. бендиокарб

bendiocarb

2,2-dimetil-1,3-
benzodioksol-4-il
metilkarbamat

CAS број: 22781-23-3
EC број: 245-216-8

970 g/kg 1. фебруар 
2014.

31. јануар 
2024.

18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце. Биоцидни производ 
не смије да се користи за третман 
површина које су изложене честом 
мокром чишћењу, осим за третман 
шупљина и пукотина или малих 
површина, осим ако се доставе 
подаци који указују на то да ће 
примјеном одговарајућих мјера за 
смањење ризика биоцидни про-
извод испунити прописане услове 
за стављање у промет.
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Биоцидни производ за индустријско 
или професионално коришћење 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се доставе подаци који указују на то 
да се ризик који биоцидни производ 
представља на индустријске или 
професионалне кориснике може 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин.
Када је то потребно, морају да се 
предузму мјере које ће спријечити 
да пчеле приступе третираном 
гнијезду, и то уклањањем саћа или 
блокирањем улаза у гнијездо.

63. undekan-2-on /
metil-nonil-keton

undecan-2-one
/methyl nonyl
ketone

undekan-2-on

CAS број: 112-12-9
EC број: 203-937-5

975 g/kg 1. мај 2014. 30. април 
2024.

19 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце.

64. маргоза екстракт

margosa extract

IUPAC назив: нема

опис: azadirachta indica, 
екстракт

CAS број: 84696-25-3
EC број: 283-644-7

1000 g/kg 1. мај 2014. 30. април 
2024.

18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце.
С циљем заштите површинских 
вода, земљишта и нециљних 
зглавкара морају да се примијене 
одговарајуће мјере за смањење 
ризика.

65. хлороводонична ки-
селина

hydrochloric
acid

hlorovodonična kiselina

CAS број: нема
EC број: 231-595-7

999 g/kg 1. мај 2014. 30. април 
2024.

2 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују 
се они начини коришћења или 
сценарији изложености, као и 
ризици на сегменте животне сре-
дине и становништво који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце. Биоцидни 
производ ставља се у промет за 
општу употребу ако је амбалажа 
тог производа таквог дизајна да се 
изложеност корисника смањи на 
најмању могућу мјеру, осим ако се 
доставе подаци који указују на то 
да се ризик на здравље људи може 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин.

66. 1-(4-(2-хлор-a,a,a-
p-толилокси)-
2-флуорфенил)-3-(2,6-
дифлуорбензолил) 
уреа /
луфеноксурон

1-(4-(2-chloro-
alpha,alpha,alpha-
para-tolyiloxi)-2-
fl uorophenil)-3-(2,6-
difl uorobenzoyl) urea / 
fl ufenoksuron

1-(4-(2-hlor-a,a,a-p-
toliloksi)-2-fl uorfenil)-3-
(2,6-difl uorbenzolil) urea

CAS број: 101463-69-8
EC број: 417-680-3

960 g/kg 1. фебруар 
2014.

31. јануар 
2017.

8 Процјењују се они начини ко-
ришћења или сценарији изложено-
сти који нису размотрени при про-
цјени ризика активне супстанце.
Биоцидни производ се користи 
само за третирање дрвета које ће се 
користити у затвореном простору.
Биоцидни производ за индустријско 
или професионално коришћење 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту и морају 
да се успоставе процедуре и упут-
ства за безбједан рад у складу са 
прописима којима се уређују бе-
збједност и здравље на раду, осим 
ако се доставе подаци који указују 
на то да се ризик који биоцидни 
производ представља на индустриј-
ске или професионалне кориснике 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин.
С циљем заштите земљишта и воде-
не средине морају да се примијене 
одговарајуће мјере за смањење 
ризика.
Етикета и, ако се доставља, безбјед-
носно-технички лист биоцидног 
производа морају да садрже инфор-
мацију да свјеже третирана дрвена 
грађа мора бити ускладиштена 
испод настрешнице, односно на 
непропусној чврстој подлози да би 
се спријечило директно испуштање 
у земљиште или воду, као и ин-
формацију да се остаци биоцидног 
производа морају сакупити ради 
поновног коришћења или одлагања.
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67. DDA карбонат

DDACarbonate

смјеша:
N,N-didecil-N,N-
dimetilamonijum
karbonata и
N,N-didecil-N,N-
dimetilamonijum bikarbonata

EC број: n.a.
CAS број: 894406-76-9

сува материја:
740 g/kg

1. фебруар 
2013.

31. јануар 
2023.

8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и станов-
ништво који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
Биоцидни производ за индустриј-
ско коришћење мора да се користи 
уз одговарајућу опрему за личну 
заштиту и морају да се успоставе 
процедуре и упутства за безбједан 
рад у складу са прописима којима 
се уређују безбједност и здравље 
на раду, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да се ризици могу 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин.
Етикета и, ако се доставља, бе-
збједносно-технички лист биоцид-
ног производа морају да садрже 
информацију да се индустријско 
коришћење мора вршити унутар 
изолованог простора или на ограђе-
ној непропусној чврстој подлози, 
да свјеже третирана дрвена грађа 
мора бити ускладиштена испод 
настрешнице, односно на непро-
пусној чврстој подлози да би се 
спријечило директно испуштање 
у земљиште или воду, као и ин-
формацију да се остаци биоцидног 
производа морају сакупити ради 
поновног коришћења или одлагања.
Биоцидни производ не смије да се 
користи за третирање дрвета које ће 
бити у контакту са слатком водом 
или ће се користити за грађевинске 
конструкције у отвореном простору 
у близини или изнад воде, као и 
за третирање дрвета потапањем 
уколико ће то дрво бити стално 
изложено утицају временских при-
лика или честом квашењу, осим ако 
се доставе подаци који указују на 
то да ће примјеном одговарајућих 
мјера за смањење ризика биоцидни 
производ испунити прописане 
услове за стављање у промет.

68. цис-трикос-9-ен

cis-Tricos-9-ene 
(Muskalur)

cis-Tricos-9-ene;
(Z)-Tricos-9-ene

EC број: 248-505-7
CAS број: 27519-02-4

801 kg  1. октобар 
2014.

30. септем-
бар 2024.

19 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и станов-
ништво који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или храни 
за животиње мора да се провјери да 
ли је потребно да се утврде нове или 
измијене постојеће максимално до-
звољене количине остатака (MRLs), 
у складу са прописима којима се 
уређује безбједност хране.
Како се не би прекорачиле при-
мијењене максимално дозвољене 
количине остатака (MRLs) био-
цидног производа, морају да се 
примијене одговарајуће мјере за 
смањење ризика.

69. цијановодонична ки-
селина

hydrogen cyanide

hidrogen-cijanid

EC број: 200-821-6
CAS број: 74-90-8

976 g/kg 1. октобар 
2014.

30. септем-
бар 2024.

8, 4, 18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце.
Биоцидни производ се продаје 
искључиво посебно обученим про-
фесионалним корисницима и само 
они могу да га користе.
У складу са прописима којима се 
уређују безбједност и здравље на 
раду, морају да се успоставе проце-
дуре и упутства за безбједан рад за 
кориснике и остала лица присутна 
у току фумигације и вентилације 
простора.
Биоцидни производ мора да се 
користи уз одговарајућу опрему за 
личну заштиту, укључујући, када је 
то могуће, апарат за дисање и 
гас-непропусно одијело.
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Поновни улазак у третирани про-
стор мора да се забрани све док се 
вентилацијом не достигне концен-
трација фумиганта у ваздуху која 
је безбједна за кориснике и остала 
присутна лица.
Прекорачење дозвољених вријед-
ности изложености корисника и 
осталих присутних лица током и 
након вентилације простора мора 
да се спријечи успостављањем 
издвојене зоне надзора.
Сва храна и сав порозни материјал 
који може да апсорбује активну 
супстанцу, осим дрвета које ће се 
третирати, морају прије фумигације 
да се уклоне из простора који ће се 
третирати или да се на неки други 
начин заштите од апсорпције. Про-
стор који ће се третирати мора да се 
заштити од случајног запаљења.

70. дидецилдиметил-амо-
нијум-хлорид (DDAC)

didecyldimethyl-
ammonium Chloride 
(DDAC)

N,N-didecil-
N,N-dimetilamonijum hlorid

EC број: 230-525-2
CAS број: 7173-51-5

сува материја:
870 kg

 1. фебруар 
2015.

31. јануар 
2025.

8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте
животне средине и становништво 
који нису размотрени при процјени 
ризика активне супстанце.
Биоцидни производ за индустријско 
или професионално коришћење 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту и морају да 
се успоставе процедуре и упутства 
за безбједан рад у складу са пропи-
сима којима се уређују безбједност и 
здравље на раду, осим ако се доставе 
подаци који указују на то да се ри-
зици могу смањити на прихватљив 
ниво на неки други начин.
Биоцидни производ не смије да 
се користи за третирање дрвета са 
којим дјеца могу доћи у директан 
контакт, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да се ризици могу 
смањити на прихватљив ниво.
Етикета и, ако се доставља, бе-
збједносно-технички лист биоцид-
ног производа морају да садрже 
информацију да ће се индустријско 
или професионално коришћење 
вршити унутар изолованог про-
стора или на ограђеној чврстој 
непропусној подлози и да свјеже 
третирана дрвена грађа мора бити 
ускладиштена на непропусној чвр-
стој подлози да би се спријечило 
директно испуштање у земљиште 
или воду, као и информацију да 
се остаци биоцидног производа 
морају сакупити ради поновног 
коришћења или одлагања.
Биоцидни производ не смије да се 
користи за третирање дрвета које ће 
бити у контакту са слатком водом 
или ће се користити за грађевинске 
конструкције у отвореном простору у 
близини или изнад воде, које ће бити 
стално изложено утицају временских 
прилика или честом квашењу, осим 
ако се доставе подаци који указују 
на то да ће примјеном одговарајућих 
мјера за смањење ризика биоцидни 
производ испунити прописане услове 
за стављање у промет.

71. 2-(1-метил-2-(4-
феноксифенокси)-
етокси)-пиридин / 
пирипроксифен

pyriproxyfen

4-fenoksifenil (RS)-2-(2-
piridiloksi)propil etar

EC број: 429-800-1
CAS број: 95737-68-1

970 g/kg  1. фебруар 
2015.

31. јануар 
2025.

18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и станов-
ништво који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или храни 
за животиње мора се провјерити да 
ли је потребно да се утврде нове или 
измијене постојеће максимално до-
звољене количине остатака (MRLs), 
у складу са прописима којима се 
уређује безбједност хране.
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Да се не би прекорачиле при-
мијењене максимално дозвољене 
количине остатака (MRLs) био-
цидног производа, морају да се 
примијене одговарајуће мјере за 
смањење ризика.
Биоцидни производ за профе-
сионално коришћење мора да се 
користи уз одговарајућу опрему за 
личну заштиту, осим ако се доставе 
подаци који указују на то да се ри-
зик може смањити на прихватљив 
ниво на неки други начин.
Биоцидни производ не смије да 
се користи за директно третирање 
површинских вода, осим ако се до-
ставе подаци који указују на то да се 
ризик може смањити на прихватљив 
ниво. Када се биоцидни производ 
користи у постројењима за третман 
отпада, морају да се примијене од-
говарајуће мјере за смањење ризика 
да би се спријечила контаминација 
области изван постројења.

72. N-[[(4-хлорфенил)
амино]карбонил]-2,6-
дифлуорбензамид / 
дифлубензурон

difl ubenzuron

1-(4-hlorfenil)-3-(2,6-
difl uorobenzoil)urea

EC број: 252-529-3
CAS број: 35367-38-5

960 g/kg  1. фебруар 
2015.

31. јануар 
2025.

18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце.
За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или 
храни за животиње мора да се 
провјери да ли је потребно да се 
утврде нове или измијене постојеће 
максимално дозвољене количине 
остатака (MRLs), у складу са про-
писима којима се уређује безбјед-
ност хране. Посебна пажња мора 
да се посвети разматрању in vivo 
генотоксичног метаболита PCA. Да 
се не би прекорачиле примијењене 
максимално дозвољене количине 
остатака (MRLs) биоцидног про-
извода, морају да се примијене 
одговарајуће мјере за смањење 
ризика.
Професионални корисници морају 
да носе одговарајућу опрему за 
личну заштиту, осим ако се доставе 
подаци који указују на то да се 
ризици могу смањити на прихва-
тљив ниво.
Етикета биоцидног производа 
мора да садржи информацију да 
се производ мора користити само 
за третирање осушеног стајског 
ђубрива и да се то ђубриво, прије 
примјене на обрадиво земљиште, 
мора подвргнути поступку потпу-
ног аеробног компостирања.
Биоцидни производ не смије да се 
користи у воденим системима.

73. квартенерна амонијум 
једињења, бензил-C12-
16-алкилдиметил, хло-
риди / ADBAC

alkyl(c12-16)
dimethylbenzyl 
ammonium chloride-
C12-16/ADBAC

IUPAC: n.a.

EC број: 270-325-2
CAS број: 68424-85-1

сува материја:
940 g/kg

 1. фебруар 
2015.

31. јануар 
2025.

8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце.
Биоцидни производ за индустријско 
или професионално коришћење 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту и морају да 
се успоставе процедуре и упутства 
за безбједан рад у складу са пропи-
сима којима се уређују безбједност и 
здравље на раду, осим ако се доставе 
подаци који указују на то да се ри-
зици могу смањити на прихватљив 
ниво на неки други начин.
Биоцидни производ не смије да 
се користи за третирање дрвета са 
којим дјеца могу доћи у директан 
контакт, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да се ризици могу 
смањити на прихватљив ниво.
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Етикета и, ако се доставља, бе-
збједносно-технички лист биоцид-
ног производа морају да садрже 
информацију да се индустријско 
или професионално коришћење 
мора вршити унутар изолованог 
простора или на ограђеној непро-
пусној чврстој подлози и да свјеже 
третирана дрвена грађа мора бити 
ускладиштена на непропусној чвр-
стој подлози да би се спријечило 
директно испуштање у земљиште 
или воду, као и информацију да 
се остаци биоцидног производа 
морају сакупити ради поновног 
коришћења или одлагања.
Биоцидни производ не смије да се 
користи за третирање дрвета које ће 
бити у контакту са слатком водом 
или ће се користити за грађевинске 
конструкције у отвореном простору у 
близини или изнад воде, које ће бити 
стално изложено утицају временских 
прилика или честом квашењу, осим 
ако се доставе подаци који указују 
на то да ће примјеном одговарајућих 
мјера за смањење ризика биоцидни 
производ испунити прописане услове 
за стављање у промет.

74. хлофенапир

chlorfenapyr

4-brom-2-(4-hlorfenil)-1-
etoksimetil-5-
trifl uormetilpirol-3-
karbonitril

EC број: n.a.
CAS број: 122453-73-0

940 kg 1. мај 2015. 30. април 
2025.

8 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце.
Биоцидни производ за индустријско 
или професионално коришћење 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту и морају 
да се успоставе процедуре и упут-
ства за безбједан рад у складу са 
прописима којима се уређују бе-
збједност и здравље на раду, осим 
ако се доставе подаци који указују 
на то да се ризици могу смањити на 
прихватљив ниво.
Биоцидни производ не смије да се 
користи за општу употребу, осим 
ако се доставе подаци који указују 
на то да се ризици могу смањити на 
прихватљив ниво.
Етикета и, ако се доставља, бе-
збједносно-технички лист биоцид-
ног производа морају да садрже 
информацију да се индустријско 
или професионално коришћење 
мора вршити унутар изолованог 
простора или на ограђеној непро-
пусној чврстој подлози и да свјеже 
третирана дрвена грађа мора бити 
ускладиштена на непропусној чвр-
стој подлози да би се спријечило 
директно испуштање у земљиште 
или воду, као и информацију да 
се остаци биоцидног производа 
морају сакупити ради поновног 
коришћења или одлагања.
Биоцидни производ не смије да се 
користи за третирање дрвета које ће 
се користити у отвореном простору, 
осим ако се доставе подаци који 
указују на то да ће примјеном одго-
варајућих мјера за смањење ризика 
биоцидни производ испунити про-
писане услове за стављање у промет.

75. 1R-трансфенотрин

1R-trans phenotrin

3-fenoksi-benzil(1R,3R)-2,2-
dimetil-3-(2-
metilprop-1-enil)
ciklopropankarboksilat

EC број: 247-431-2
CAS број: 26046-85-5

89% 1. септембар 
2015.

31. август 
2025.

18 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце.
Биоцидни производ мора да се 
користи уз одговарајућу опрему 
за личну заштиту и морају да се 
успоставе процедуре за безбједан 
рад у складу са прописима којима 
се уређују безбједност и здравље 
на раду приликом ULV примјене 
биоцидног производа, осим ако се 
доставе подаци који указују на то 
да се ризици могу смањити на при-
хватљив ниво на неки други начин.
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smeša svih izomera:
(3-fenoksifenil)metil 
2,2-dimetil-3-(2-
metilprop-1-enil)
ciklopropan-1-
karboksilat

EC број: 247-404-5
CAS број: 26002-80-2

95,5%
(смјеша свих
изомера)

За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или храни 
за животиње мора да се провјери да 
ли је потребно да се утврде нове или 
измијене постојеће максимално до-
звољене количине остатака (MRLs) 
у складу са прописима којима се 
уређује безбједност хране. Како се 
не би прекорачиле примијењене 
максимално дозвољене количине 
остатака (MRLs) биоцидног про-
извода, морају да се примијене одго-
варајуће мјере за смањење ризика.
Када је то потребно, морају да се 
предузму мјере за заштиту пчела.

76. мљевени клип кукуруза 
/ кочанка

powedered corn cob

IUPAC: n.a.
EC број: n.a.
CAS број: n.a.

1000 g/kg 1. фебруар 
2015.

31. јануар 
2025.

14 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сцена-
рији изложености, као и ризици на 
сегменте животне средине и станов-
ништво који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.

77. бензоева киселина

benzoic acid

benzoeva kiselina

EC број: 200-618-2
CAS број: 65-85-0

990 g/kg  1. јул 2015. 30. јун 2025. 3 Процјена изложености, ризика и 
ефикасности врши се за све оне 
начине коришћења биоцидног про-
извода који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
У складу са прописима којима се 
уређују безбједност и здравље на 
раду, морају да се успоставе систем, 
процедуре и упутства за безбједан 
рад за индустријске или профе-
сионалне кориснике биоцидног 
производа. Биоцидни производ 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се изложеност може смањити на 
прихватљив ниво на неки други 
начин. За биоцидне производе чије 
коришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или храни 
за животиње мора да се провјери 
да ли је потребно да се утврде нове 
или измијене постојеће максимал-
но дозвољене количине остатака 
(MRLs), у складу са прописима 
којима се уређује безбједност хране. 
Морају да се примијене одговарају-
ће мјере за смањење ризика да се не 
би прекорачиле примијењене макси-
мално дозвољене количине остатака 
(MRLs) биоцидног производа.

78. бензоева киселина

benzoic acid

benzoeva kiselina

EC број: 200-618-2
CAS број: 65-85-0

990 g/kg  1. јул 2015. 30. јун 2025. 4 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се про-
цјена изложености, ризика и ефи-
касности.
У складу са прописима којима се 
уређују безбједност и здравље на 
раду, морају да се успоставе систем, 
процедуре и упутства за безбједан 
рад за индустријске или професио-
налне кориснике биоцидног про-
извода. Биоцидни производ мора да 
се користи уз одговарајућу опрему 
за личну заштиту, осим ако се изло-
женост може смањити на прихва-
тљив ниво на неки други начин.
За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или хра-
ни за животиње мора да се провјери 
да ли је потребно да се утврде нове 
или измијене постојеће максимал-
но дозвољене количине остатака 
(MRLs), у складу са прописима 
којима се уређује безбједност 
хране. Како се не би прекорачиле 
примијењене максимално дозво-
љене количине остатака (MRLs) 
биоцидног производа, морају да се 
примијене одговарајуће мјере за 
смањење ризика.
Биоцидни производ не смије да 
буде садржан у материјалима и 
предметима чија је намјена таква да 
долазе у контакт са храном у смислу 
прописа којима се уређује здрав-
ствена исправност предмета опште 
употребе, као и прописа којима се 
уређује безбједност хране, осим ако 
је тим прописима утврђена специ-
фична миграција бензоеве киселине 
у храну или је утврђено да таква 
ограничења нису потребна.
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79. бакар-сулфат-пента-
хидрат

copper sulphate 
pentahydrate

bakar sulfat pentahidrat

EC број: 231-847-6
CAS број: 7758-98-7

999 g/kg  1. јул 2015. 30. јун 2025. 2 Врши се процјена изложености, 
ризика и ефикасности за све оне 
начине коришћења биоцидног про-
извода који нису размотрени при 
процјени ризика активне супстанце.
У складу са прописима којима се 
уређују безбједност и здравље 
на раду, морају да се успоставе 
систем, процедуре и упутства за 
безбједан рад за индустријске или 
професионалне кориснике биоцид-
ног производа. Биоцидни производ 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се изложеност може смањити на 
прихватљив ниво на неки други 
начин.

80. алфа-цијано-3-фенокси-
бензил 3-(2,2-дихлорви-
нил)-2,2-
диметилциклопропан-
карбоксилат / ципер-
метрин

cypermethrin

cipermetrin cis:trans/
40 : 60
(RS)-α-cijano-
3fenoksibenzil-(1RS)-
cis, trans- 
3-(2,2-dihlorvinil)-2,2- 
dimetilciklopropan-
karboksilat

EC број: 257-842-9
CAS број: 52315-07-8

920 g/kg  1. јун 2015. 31. мај 2025. 8 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се про-
цјена изложености, ризика и ефи-
касности.
У складу са прописима којима се 
уређују безбједност и здравље 
на раду, морају да се успоставе 
систем, процедуре и упутства за 
безбједан рад за индустријске или 
професионалне кориснике биоцид-
ног производа. Биоцидни производ 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се изложеност може смањити на 
прихватљив ниво на неки други 
начин.
С циљем заштите земљишта и воде-
не средине, морају да се примијене 
одговарајуће мјере за смањење 
ризика.
Етикета и, ако се доставља, бе-
збједносно-технички лист биоцид-
ног производа морају да садрже 
информацију да се индустријско 
коришћење мора вршити унутар 
изолованог простора или на ограђе-
ној непропусној чврстој подлози, 
да свјеже третирана дрвена грађа 
мора бити ускладиштена испод 
настрешнице, односно на непро-
пусној чврстој подлози да би се 
спријечило директно испуштање 
у земљиште или воду, као и ин-
формацију да се остаци биоцидног 
производа морају сакупити ради 
поновног коришћења или одлагања.
Биоцидни производ не смије да се 
користи за индустријско третирање 
дрвета потапањем или прскањем 
уколико ће то дрво бити изложе-
но утицају временских прилика, 
осим ако се доставе подаци који 
указују на то да ће примјеном 
одговарајућих мјера за смањење 
ризика биоцидни производ испуни-
ти прописане услове за стављање 
у промет.
Биоцидни производ не смије да се 
користи за третирање грађевинских 
конструкција у отвореном простору 
у близини или изнад воде или за 
третирање дрвета које ће се кори-
стити за грађевинске конструкције 
у отвореном простору у близини 
или изнад воде, осим ако се доставе 
подаци који указују на то да ће 
примјеном одговарајућих мјера за 
смањење ризика биоцидни про-
извод испунити прописане услове 
за стављање у промет.

81. бром-сирћетна кисе-
лина

bromoacetic acid

2-brom-etanska kiselina

EC број: 201-175-8
CAS број: 79-08-3

946 g/kg 1. јул 2015. 30. јун 2025. 4 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се про-
цјена изложености, ризика и ефи-
касности. У складу са прописима 
којима се уређују безбједност и 
здравље на раду, морају да се успо-
ставе систем, процедуре и упутства 
за безбједан рад за индустријске 
или професионалне кориснике 
биоцидног производа. Биоцидни 
производ мора да се користи уз 
одговарајућу опрему за личну 
заштиту, осим ако се изложеност 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин.
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За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или хра-
ни за животиње мора да се провјери 
да ли је потребно да се утврде нове 
или измијене постојеће максимал-
но дозвољене количине остатака 
(MRLs), у складу са прописима 
којима се уређује безбједност 
хране. Како се не би прекорачиле 
примијењене максимално дозво-
љене количине остатака (MRLs) 
биоцидног производа, морају да се 
примијене одговарајуће мјере за 
смањење ризика.
Биоцидни производ не смије да 
буде садржан у материјалима и 
предметима чија је намјена таква 
да долазе у контакт са храном у 
смислу прописа којима се уређује 
здравствена исправност предмета 
опште употребе, као и прописа 
којима се уређује безбједност 
хране, осим ако је тим прописима 
утврђена специфична миграција 
бром-сирћетне киселине у храну 
или је утврђено да таква ограни-
чења нису потребна.
Када је третирани производ тре-
тиран бром-сирћетном киселином 
или је садржи и када је то потреб-
но због могућности контакта са ко-
жом или испуштања бром-сирћет-
не киселине под уобичајеним усло-
вима коришћења, лице одговорно 
за стављање у промет третираног 
производа мора да обезбиједи да 
етикета тог производа садржи 
информацију да постоји ризик од 
сензибилизације коже, као и друге 
податке у складу са прописима 
којима се уређује стављање био-
цидног производа у промет.

82. Cu-HDO

Cu-HDO

bis(N-cikloheksil-diazenium-
dioksi)-
bakar

EC број: n.a.
CAS број: 312600-89-8

981 g/kg 1. септембар 
2015.

31. август 
2025.

8 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се про-
цјена изложености, ризика и ефи-
касности. У складу са прописима 
којима се уређују безбједност 
и здравље на раду, морају да се 
успоставе систем, процедуре и 
упутства за безбједан рад за ин-
дустријске или професионалне 
кориснике биоцидног производа. 
Биоцидни производ мора да се 
користи уз одговарајућу опрему за 
личну заштиту, осим ако се изло-
женост може смањити на прихва-
тљив ниво на неки други начин. С 
циљем заштите земљишта, морају 
да се примијене одговарајуће 
мјере за смањење ризика.
Етикета и, ако се доставља, 
безбједносно-технички лист 
биоцидног производа морају да 
садрже информацију да се инду-
стријско коришћење мора вршити 
унутар изолованог простора или 
на ограђеној непропусној чврстој 
подлози, да свјеже третирана дрве-
на грађа мора бити ускладиштена 
испод настрешнице, односно на 
непропусној чврстој подлози да 
би се спријечило директно испу-
штање у земљиште или воду, као 
и информацију да се остаци био-
цидног производа морају сакупити 
ради поновног коришћења или 
одлагања.

83. зинеб (цинеб)

zineb

cink etilenbis(ditiokarbamat) 
(polimerni)

EC број: 235-180-1
CAS број: 12122-67-7

940 kg  1. јануар 
2016.

31. децембар 
2025.

21 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризи-
ка активне супстанце врши се 
процјена изложености, ризика и 
ефикасности. Биоцидни производ 
за општу употребу мора да се 
ставља у промет са одговарајућим 
рукавицама.
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У складу са прописима којима се 
уређују безбједност и здравље 
на раду, морају да се успоставе 
систем, процедуре и упутства за 
безбједан рад за индустријске или 
професионалне кориснике био-
цидног производа. Биоцидни про-
извод мора да се користи уз одго-
варајућу опрему за личну зашти-
ту, осим ако се изложеност може 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин. Етикета и, ако 
се доставља, безбједносно-тех-
нички лист биоцидног производа 
морају да садрже информацију 
да се дјеци мора онемогућити 
приступ третираној површини све 
док се она не осуши.
Етикета и, ако се доставља, бе-
збједносно-технички лист морају 
да садрже информацију да се 
примјена, одржавање и поправка 
мора вршити унутар изолованог 
простора, на ограђеној непропусној 
чврстој подлози или на тлу прекри-
веном непропусним материјалом 
да би се спријечило испуштање и 
смањиле емисије у животну среди-
ну, као и информацију да се остаци 
биоцидног производа или отпад 
који садржи цинеб морају сакупити 
ради поновног коришћења или 
одлагања.
За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или хра-
ни за животиње мора да се провјери 
да ли је потребно да се утврде нове 
или измијене постојеће максимал-
но дозвољене количине остатака 
(MRLs), у складу са прописима 
којима се уређује безбједност 
хране. Како се не би прекорачиле 
примијењене максимално дозво-
љене количине остатака (MRLs) 
биоцидног производа, морају да се 
примијене одговарајуће мјере за 
смањење ризика.
Када је третирани производ 
третиран цинебом или га садр-
жи и, када је то потребно, због 
могућности контакта са кожом 
или испуштања цинеба под уоби-
чајеним условима коришћења, 
лице одговорно за стављање у 
промет третираног производа 
мора да обезбиједи да етикета тог 
производа садржи информацију да 
постоји ризик од сензибилизације 
коже, као и друге податке у складу 
са прописима којима се уређује 
стављање биоцидног производа 
у промет.

84. S-метопрен

S-methoprene

izopropil-(2E,4E,7S)-11-
metoksi-3,7,11-
trimetil-2,4-dodekadienoat

EC број: n.a.
CAS број: 65733-16-6

950 g/kg 1. септембар 
2015.

31. август 
2025.

18 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се про-
цјена изложености, ризика и ефи-
касности. За биоцидне производе 
чије коришћење може довести до 
појаве његових остатака у храни 
или храни за животиње мора да 
се провјери да ли је потребно 
да се утврде нове или измијене 
постојеће максимално дозвољене 
количине остатака (MRLs), у 
складу са прописима којима се 
уређује безбједност хране. Како се 
не би прекорачиле примијењене 
максимално дозвољене количине 
остатака (MRLs) биоцидног про-
извода, морају да се примијене 
одговарајуће мјере за смањење 
ризика.
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85. октанска киселина

octanoic acid

n-oktanska kiselina

EC број: 204-677-5
CAS број: 124-07-2

993 g/kg 1. септембар 
2015.

31. август 
2025.

4 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се процјена 
изложености, ризика и ефикасно-
сти. У складу са прописима којима 
се уређују безбједност и здравље 
на раду, морају да се успоставе 
систем, процедуре и упутства за 
безбједан рад за индустријске или 
професионалне кориснике биоцид-
ног производа. Биоцидни производ 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се изложеност може смањити на 
прихватљив ниво на неки други 
начин. За биоцидне производе чије 
коришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или храни 
за животиње мора да се провјери да 
ли је потребно да се утврде нове или 
измијене постојеће максимално до-
звољене количине остатака (MRLs), 
у складу са прописима којима се 
уређује безбједност хране. Како се 
не би прекорачиле примијењене 
максимално дозвољене количине 
остатака (MRLs) биоцидног про-
извода, морају да се примијене 
одговарајуће мјере за смањење 
ризика. Биоцидни производ не смије 
да буде садржан у материјалима и 
предметима чија је намјена таква да 
долазе у контакт са храном у смислу 
прописа којима се уређује здрав-
ствена исправност предмета опште 
употребе, као и прописа којима се 
уређује безбједност хране, осим ако 
је тим прописима утврђена специ-
фична миграција октанске киселине 
у храну или је утврђено да таква 
ограничења нису потребна.

86. октанска киселина

octanoic acid

n-oktanska kiselina

EC број: 204-677-5
CAS број: 124-07-2

993 g/kg 1. септембар 
2015.

31. август 
2025.

18 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се процје-
на изложености, ризика и ефика-
сности. Биоцидни производ ставља 
се у промет за општу употребу ако 
је амбалажа тог производа таквог 
дизајна да се изложеност корисника 
смањи на најмању могућу мјеру, 
осим ако се доставе подаци који 
указују на то да се ризик на здра-
вље људи може смањити на прихва-
тљив ниво на неки други начин.
За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или хра-
ни за животиње мора да се провјери 
да ли је потребно да се утврде нове 
или измијене постојеће максимал-
но дозвољене количине остатака 
(MRLs), у складу са прописима 
којима се уређује безбједност 
хране. Како се не би прекорачиле 
примијењене максимално дозво-
љене количине остатака (MRLs) 
биоцидног производа, морају да се 
примијене одговарајуће мјере за 
смањење ризика.

87. деканска киселина

decanoic acid

n-dekanska kiselina

EC број:206-376-4
CAS број: 334-48-5

985 g/kg 1. септембар 
2015.

31. август 
2025.

4 За све оне начине коришћења био-
цидног производа који нису ра-
змотрени при процјени ризика ак-
тивне супстанце врши се процјена 
изложености, ризика и ефикасно-
сти. У складу са прописима којима 
се уређују безбједност и здравље 
на раду, морају да се успоставе 
систем, процедуре и упутства за 
безбједан рад за индустријске или 
професионалне кориснике биоцид-
ног производа. Биоцидни производ 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту, осим ако 
се изложеност може смањити на 
прихватљив ниво на неки други 
начин. За биоцидне производе чије 
коришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или хра-
ни за животиње мора да се провјери 
да ли је потребно да се утврде нове 
или измијене постојеће максимал-
но дозвољене количине остатака 
(MRLs), у складу са прописима 
којима се уређује безбједност хране. 



 

34 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 35 26.4.2018.

Како се не би прекорачиле при-
мијењене максимално дозвољене 
количине остатака (MRLs) био-
цидног производа, морају да се 
примијене одговарајуће мјере за 
смањење ризика. Биоцидни про-
извод не смије да буде садржан у 
материјалима и предметима чија је 
намјена таква да долазе у контакт 
са храном у смислу прописа којима 
се уређује здравствена исправност 
предмета опште употребе, као и 
прописа којима се уређује безбјед-
ност хране, осим ако је тим пропи-
сима утврђена специфична мигра-
ција деканске киселине у храну или 
је утврђено да таква ограничења 
нису потребна.

88. деканска киселина

decanoic acid

n-dekanska kiselina

EC број: 206-376-4
CAS број: 334-48-5

985 g/kg 1. септембар 
2015.

31. август 
2025.

18 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се процје-
на изложености, ризика и ефика-
сности. Биоцидни производ ставља 
се у промет за општу употребу ако 
је амбалажа тог производа таквог 
дизајна да се изложеност корисника 
смањи на најмању могућу мјеру, 
осим ако се доставе подаци који 
указују на то да се ризик на здра-
вље људи може смањити на прихва-
тљив ниво на неки други начин.
За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или хра-
ни за животиње мора да се провјери 
да ли је потребно да се утврде нове 
или измијене постојеће максимал-
но дозвољене количине остатака 
(MRLs), у складу са прописима 
којима се уређује безбједност 
хране. Како се не би прекорачиле 
примијењене максимално дозво-
љене количине остатака (MRLs) 
биоцидног производа, морају да се 
примијене одговарајуће мјере за 
смањење ризика.

89. деканска киселина

decanoic acid

n-dekanska kiselina

EC број:206-376-4
CAS број: 334-48-5

985 g/kg 1. септембар 
2015.

31. август 
2025.

19 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се про-
цјена изложености, ризика и ефи-
касности.

90. динтетички аморфни
силицијум-диоксид 
(нано)

synthetic amorphous 
silicon dioxide (nano)

silicijum dioksid
EC No: 231-545-4
CAS No: 112926-00-8

(Одобрење обухвата синте-
тички аморфни силицијум-
диоксид као
наноматеријал у облику 
стабилних
агрегатних честица
величине > 1 μm, са
примарним честицама 
нановеличине.
Структурне карактери-
стике:
− величина стабилних 
агрегатних честица
> 1 μm;
− величина примарних 
честица
< 25 nm;
− специфична површина по 
јединици
запремине > 600 m/cm.)

800 g/kg 1. новембар 
2015.

31. октобар 
2025.

18 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се про-
цјена изложености, ризика и ефи-
касности.

91. јод
(укључујући поливи-
нилпиролидон јод)

iodine (including 
polyvinylpyrrolidone 
iodine)

jod

EC број: 231-442-4
CAS број: 7553-56-2

polivinilpirolidon jod
EC број: n.a.
CAS број: 25655-41-8

995 g/kg

јод у
поливинил-
пиролидон
јоду: 995 g/kg

1. септембар 
2015.

31. август 
2025.

1 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се про-
цјена изложености, ризика и ефи-
касности.
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92. јод

(укључујући поливи-
нилпиролидон јод)

iodine (including 
polyvinylpyrrolidone 
iodine)

jod

EC број: 231-442-4
CAS број: 7553-56-2

polivinilpirolidon jod
EC број: n.a.
CAS број: 25655-41-8

995 g/kg

јод у
поливинил-
пиролидон
јоду: 995 g/kg

1. септембар 
2015.

31. август 
2025.

3 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се процјена 
изложености, ризика и ефикасности.
За биоцидне производе чије ко-
ришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или храни 
за животиње мора да се провјери да 
ли је потребно да се утврде нове или 
измијене постојеће максимално до-
звољене количине остатака (MRLs), 
у складу са прописима којима се 
уређује безбједност хране. Како се 
не би прекорачиле примијењене 
максимално дозвољене количине 
остатака (MRLs) биоцидног про-
извода, морају да се примијене одго-
варајуће мјере за смањење ризика.

93. јод
(укључујући поливи-
нил-пиролидон јод)

iodine (including 
polyvinylpyrrolidone 
iodine)

jod

EC број:231-442-4
CAS број:7553-56-2

polivinilpirolidon jod
EC број: n.a.
CAS број:25655-41-8

995 g/kg

јод у
поливинилпи-
ролидон
јоду: 995 g/kg

1. септембар 
2015.

31. август 
2025.

4 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се процјена 
изложености, ризика и ефикасно-
сти. За биоцидне производе чије 
коришћење може довести до појаве 
његових остатака у храни или храни 
за животиње мора да се провјери да 
ли је потребно да се утврде нове или 
измијене постојеће максимално до-
звољене количине остатака (MRLs), 
у складу са прописима којима се 
уређује безбједност хране. Како се 
не би прекорачиле примијењене 
максимално дозвољене количине 
остатака (MRLs) биоцидног про-
извода, морају да се примијене одго-
варајуће мјере за смањење ризика.
Биоцидни производ не смије да 
буде садржан у материјалима и 
предметима чија је намјена таква 
да долазе у контакт са храном у 
смислу прописа којима се уређује 
здравствена исправност предмета 
опште употребе, као и прописа 
којима се уређује безбједност 
хране, осим ако је тим прописима 
утврђена специфична миграција 
јода у храну или је утврђено да 
таква ограничења нису потребна.

94. jod
(укључујући поливи-
нил-пиролидон јод)

iodine (including 
polyvinylpyrrolidone 
iodine)

jod

EC број:231-442-4
CAS број:7553-56-2

polivinilpirolidon jod
EC број: n.a.
CAS број: 25655-41-8

995 g/kg

јод у поливи-
нилпиролидон 
јоду: 995 g/kg

1. септембар 
2015.

31. август 
2025.

22 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се про-
цјена изложености, ризика и ефи-
касности. У складу са прописима 
којима се уређују безбједност и 
здравље на раду, морају да се успо-
ставе систем, процедуре и упутства 
за безбједан рад за професионалне 
кориснике биоцидног производа.
Биоцидни производ мора да се 
користи уз одговарајућу опрему за 
личну заштиту, осим ако се изложе-
ност може смањити на прихватљив 
ниво на неки други начин.

95. етил-бутилацетил-ами-
нопропионат

ethyl butylacetyl-
aminopropionate

3-(N-acetil-N-butil)
aminopropionska kiselina, 
ethil estar
EC број: 257-835-0
CAS број: 52304-36-6

990 g/kg 1. новембар 
2015.

31. октобар 
2025.

19 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се процјена 
изложености, ризика и ефикасности.
Примарна изложеност људи мора 
да се смањи на најмању могућу мје-
ру разматрањем и примјеном одго-
варајућих мјера за смањење ризика 
које обухватају, када је то потребно, 
и упутства о дози и учесталости 
примјене биоцидног производа на 
кожу људи.

96. трансфлутрин

transfl uthrin

2,3,5,6-tetrafl uorobenzil(1R, 
3S)-3-(2,2-
dihlorvinil)-2,2-
dimetilciklopropan-
karboksilat
ili
2,3,5,6-tetrafl uoro-
benzil(1R)- trans-3-
(2,2-dihlorvinil)-2,2-
dimetilciklopropan-
karboksilat

EC број: 405-060-5
CAS број: 118712-89-3

965 g/kg
1R транскон-
фигурација

1. новембар 
2015.

31. октобар 
2025.

18 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се про-
цјена изложености, ризика и ефи-
касности.
С циљем заштите воде, седимента и 
земљишта, трансфлутрин не смије 
да се користи у испаривачима за 
употребу у затвореном простору 
или инсектицидним спиралама, 
осим ако се доставе подаци који 
указују на то да се ризици могу 
смањити на прихватљив ниво.
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97. лауринска киселина

lauric acid

dodekanska kiselina

EC број: 205-582-1
CAS број: 143-07-7

980 g/kg 1. новембар 
2015.

31. октобар 
2025.

19 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се про-
цјена изложености, ризика и ефи-
касности.

98. 4,5-дихлор-2-октилизо-
тиазол-3(2H)-он

4,5-Dichloro-2-octyl-2H-
isothiazol-3-one

4,5-dihlor-2-oktilizotiazol-
3(2H)-on

EC број: 264-843-8
CAS број: 64359-81-5

950 g/kg 1. јануар 
2016.

31. децембар 
2015.

21 Ако је то релевантно за конкретан 
биоцидни производ, процјењују се 
они начини коришћења или сце-
нарији изложености, као и ризици 
на сегменте животне средине и 
становништво који нису размотре-
ни при процјени ризика активне 
супстанце.
Биоцидни производ не смије да се 
користи за третирање дрвета које 
ће бити стално изложено утицају 
временских прилика или које ће бити 
заштићено од спољашњих утицаја, 
али изложено честом квашењу или 
које ће бити у контакту са слатком 
водом, осим ако се доставе подаци 
који указују на то да ће примјеном од-
говарајућих мјера за смањење ризика 
биоцидни производ испунити пропи-
сане услове за стављање у промет.
Биоцидни производ за индустријско 
или професионално коришћење 
мора да се користи уз одговарајућу 
опрему за личну заштиту и морају 
да се успоставе процедуре и упут-
ства за безбједан рад у складу са 
прописима којима се уређују бе-
збједност и здравље на раду, осим 
ако се доставе подаци који указују 
на то да се ризик који биоцидни 
производ представља на индустриј-
ске или професионалне кориснике 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин.
Етикета и, ако се доставља, безбјед-
носно-технички лист биоцидног 
производа морају да садрже инфор-
мацију да свјеже третирана дрвена 
грађа мора бити ускладиштена 
испод настрешнице, односно на 
наткривеној непропусној чврстој 
подлози да би се спријечило ди-
ректно испуштање у земљиште 
или воду, као и информацију да 
се остаци биоцидног производа 
морају сакупити ради поновног 
коришћења или одлагања.

99. ципроконазол

cyproconazole

(2RS, 3RS; 2RS, 3SR)-2-(4-
hlorofenil)-3-
ciklopropil-1-(1H- 
1,2,4-triazol-1-
il)butan-2-ol

EC број: N/A
CAS број: 94361-06-5

Ципроконазол има два 
диастереомера.

Diastereomer A: пар енанти-
омера, при
чему се 2-хидрокси група и
3-водоник
налазе на истој страни
(2S, 3S и 2R, 3R).

Diastereomer B: пар енанти-
омера, при
чему се 2-хидрокси група и
3-водоник
налазе на супротним 
странама
(2R, 3S и 2S, 3R).
Технички ципроконазол
је смјеша два
диастереомера у односу
око 1 : 1, од којих је
сваки смјеша енантиомера 
у односу тачно1 : 1.

940 g/kg
ципроконазол 
има два диа-
стереомера

(диастерео-
мер A:
430 g/kg до
500 g/kg)

(диастерео-
мер Б:
470 g/kg до
550 g/kg)

1. новембар 
2015.

31. октобар 
2020.

8 За све оне начине коришћења 
биоцидног производа који нису 
размотрени при процјени ризика 
активне супстанце врши се про-
цјена изложености, ризика и ефи-
касности. У складу са прописима 
којима се уређују безбједност и 
здравље на раду, морају да се успо-
ставе систем, процедуре и упутства 
за безбједан рад за индустријске 
или професионалне кориснике 
биоцидног производа.
Биоцидни производ мора да се 
користи уз одговарајућу опрему за 
личну заштиту, осим ако се изложе-
ност може смањити на прихватљив 
ниво на неки други начин.
Биоцидни производ не смије да се 
ставља у промет за индустријско 
коришћење у процесу у коме се 
користи двоструки вакуум, осим 
ако се доставе подаци који указују 
на то да биоцидни производ неће 
представљати неприхватљив ризик 
уз примјену одговарајућих мјера за 
смањење ризика.
Морају да се примијене одгова-
рајуће мјере за смањење ризика с 
циљем заштите земљишта и водене 
средине.
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Етикета и, ако се доставља, бе-
збједносно-технички лист биоцид-
ног производа морају да садрже 
информацију да се индустријско 
коришћење мора вршити унутар 
изолованог простора или на ограђе-
ној непропусној чврстој подлози, 
да свјеже третирана дрвена грађа 
мора бити ускладиштена испод 
настрешнице, односно на непро-
пусној чврстој подлози да би се 
спријечило директно испуштање 
у земљиште или воду, као и ин-
формацију да се остаци биоцидног 
производа морају сакупити ради 
поновног коришћења или одлагања.
Биоцидни производ не смије да 
се користи за индустријско трети-
рање дрвета које ће бити изложено 
утицају временских прилика или 
за третирање дрвета које ће се 
користити за грађевинске конструк-
ције у отвореном простору, осим 
ако се доставе подаци који указују 
на то да биоцидни производ неће 
представљати неприхватљив ризик 
уз примјену одговарајућих мјера за 
смањење ризика.

100. перметрин

permethrin

3-fenoksibenzil
(1RS,3RS; 1RS,3SR)-
3-(2,2-dihlorovinil)-
2,2-dimetilciklopropan-
karboksilat

EC број.: 258-067-9
CAS број.: 52645-53-1
Омјер цисизомера и тран-
сизомера
износи 25 : 75.

930 g/kg 1. мај 2016. 30. април 
2026.

8 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности повезаних 
с употребом биоцидног производа 
на коју се односи одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика на нивоу Уније.
Издавање одобрења за биоцидни 
производ подлијеже сљедећим 
условима:
(1) За индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједне радне процедуре и 
одговарајуће организацијске мјере.
Уколико се изложеност не може 
смањити на прихватљиву мјеру, 
производи се морају користити уз 
одговарајућу заштитну опрему.
(2) Потребно је предузети одго-
варајуће мјере смањења ризика 
ради заштите еко-система (вода и 
земљиште).
Посебно: на етикетама одобрених 
производа и на, ако се доставља, 
безбједносно-техничком листу, 
мора бити наведено да ће се инду-
стријска употреба вршити у затво-
реном простору или на ограђеној 
непропусној тврдој подлози, да 
се свјеже обрађено дрво након 
обраде чува испод крова и/или на 
непропусној тврдој подлози да 
би се спријечило директно испи-
рање у земљиште или воду, те да 
се евентуални остаци производа 
прикупљају за поновљену употребу 
или одлагање.
(3) Производи не смију бити одо-
брени за третирање дрвета које је 
изложено временским условима, 
осим ако се доставе подаци да ће 
ризик бити прихватљив уз примје-
ну одговарајућих мјера за смањење 
ризика, примјеном посебног пропи-
са који ову област уређује.
(4) Производи не смију бити 
одобрени за обраду вањских кон-
струкција у близини или изнад воде 
или за обраду дрвета које ће се 
користити за вањске конструкције 
у близини или изнад воде, осим 
ако се доставе подаци да производ 
неће представљати неприхватљиве 
ризике, према потреби уз примјену 
одговарајућих мјера за смањење 
ризика.
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На третиране производе примјењује 
се сљедећи услов: ако је производ 
третиран перметрином или га 
намјерно садржи и, по потреби, 
због могућег додира с кожом или 
испуштања перметрина у животну 
средину у нормалним условима 
употребе, лице одговорно за ста-
вљање производа на тржиште мора 
обезбиједити да су на етикети наве-
дене информације о ризику повеза-
ном с преосјетљивошћу коже, као 
и остале важне информације, а у 
складу са важећим прописима.

101. перметрин

permethrin

3-fenoksibenzil
(1RS,3RS; 1RS,3SR)-
3-(2,2-dihlorovinil)-
2,2-dimetilciklopropan-
karboksilat

EC број: 258-067-9
CAS број: 52645-53-1
Омјер цисизомера и тран-
сизомера
износи 25 : 75.

930 g/kg 1. мај 2016. 30. април 
2026.

18 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности повезаних 
с употребом биоцидног производа 
на коју се односи одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика на нивоу Уније.
Издавање одобрења за биоцидни 
производ подлијеже сљедећим 
условима:
(1) За индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједне радне процедуре и 
одговарајуће организацијске мјере.
Уколико се изложеност не може 
смањити на прихватљиву мјеру, 
производи се морају користити уз 
одговарајућу заштитну опрему.
(2) Потребно је предузети одго-
варајуће мјере смањења ризика 
ради заштите еко-система (вода и 
земљиште).
Посебно: на етикетама одобрених 
производа и на, ако се доставља, 
безбједносно-техничком листу, 
морају бити наведене те мјере.
Посебно: на одобреним производи-
ма за примјену на текстилна влакна 
или друге материјале за контролу 
штете од инсеката мора бити наве-
дено да се свјеже обрађена влакна и 
други одговарајући материјали чу-
вају како би се спријечило директно 
испирање у земљиште или воду, те 
да се евентуални остаци производа 
скупљају за поновљену употребу 
или одлагање.
На третиране производе примјењује 
се сљедећи услов:
- уколико је производ третиран 
перметрином или га намјерно 
садржи и, по потреби, због могућег 
додира с кожом или испуштања 
перметрина у животну средину при 
нормалним условима употребе лице 
одговорно за стављање производа 
на тржиште мора обезбиједити 
да су на етикети наведене инфор-
мације о ризику повезаном с пре-
осјетљивошћу коже, као и остале 
важне информације, а у складу са 
важећим прописима.

102. тралопирил

tralopyril

4-bromo-2-(4-hlorofenil)-5-
(trifl uorometil)-1H-pirol-3-
karbonitril
EC број: n. a.
CAS број: 122454-29-9

975 g/kg 1. април 
2015.

31. март 
2025.

21 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности повезаних 
с употребом биоцидног производа 
на коју се односи одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика на нивоу Европске уније.
Ако се производи који садрже 
тралопирил накнадно одобре за 
употребу у непрофесионалним про-
изводима за сузбијање обрастања, 
лице које ставља на тржиште про-
изводе који садрже тралопирил за 
непрофесионалне кориснике морају 
осигурати да су уз производе при-
ложене и одговарајуће рукавице.
Одобрења подлијежу сљедећим 
условима:
(1) За индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједне радне процедуре и 
одговарајуће организацијске мјере.
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Уколико се изложеност не може 
смањити на прихватљиву мјеру, 
производи се морају користити уз 
одговарајућу заштитну опрему.
(2) На етикети, а ако је доступно, 
у упутству за употребу мора бити 
наведено да се дјеци забрањује 
приступ третираним површинама 
док се не осуше.
(3) На етикети и, ако је доступан, у 
безбједносно-техничком листу мора 
бити наведено да ће се активности 
примјене, одржавања и поправки 
вршити у затвореном простору, 
на ограђеној и непропусној тврдој 
подлози или на земљишту покри-
веном непропусним материјалом 
како би се спријечило испирање и 
минимизирале емисије у животну 
средину, те да се сви остаци или 
отпад који садржи тралопирил 
прикупљају за поновљену употребу 
или одлагање.
(4) За препарате који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности мак-
сималног резидуа (MRLs), у складу 
са посебним прописима о храни и 
храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика да би се спријечило пре-
корачење прописане вриједности 
максималног резидуума.

103. толилфлуанид

tolylfl uanid

N-(dihlorofl uorometiltio)-N′, 
N′-dimetil-N-p-tolilsulfamid
EC број: 211-986-9
CAS број: 731-27-1

960 g/kg 1. јул 2016. 31. децембар 
2025.

21 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Ако производи који садрже то-
лилфлуанид накнадно буду одобре-
ни за употребу непрофесионалним 
корисницима, лица која стављају 
производе који садрже толилфлуа-
нид на тржиште за непрофесионал-
не кориснике морају обезбиједити 
да уз производе буду приложене и 
одговарајуће рукавице.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) Производи који садрже то-
лилфлуанид не смију бити одобре-
ни или коришћени за сузбијање 
раста и насељавање организама 
који обрастају на пловилима која се 
користе на копненим водама.
(2) За индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организационе мјере. 
Ако се изложеност не може на 
други начин смањити на прихва-
тљив ниво, производи се морају 
користити уз одговарајућу личну 
заштитну опрему.
(3) На декларацијама и, ако је 
доступно, у упутству за употребу 
мора бити наведено да се производ 
мора чувати изван дохвата дјеце 
док се третиране површине не 
осуше.
(4) На етикетама и, ако су доступ-
ни, у безбједносно-техничким 
листовима мора бити наведено да 
ће се активности примјене, одр-
жавања и поправки вршити у за-
твореном простору, на ограђеној и 
непропусној тврдој подлози или на 
земљишту покривеном непропус-
ним материјалом да би се спријечи-
ло испирање и на најмању могућу 
мјеру смањиле емисије у животну 
средину, те да се сви остаци или 
отпад, који садржи толилфлуанид, 
морају прикупљати за поновну 
употребу или одлагање.
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(5) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности мак-
сималног резидуума (MRLs) у скла-
ду са посебним прописима о храни 
и храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика да би било спријечено пре-
корачење прописане вриједности 
максималног резидуума.
На третиране производе примјењује 
се сљедећи услов:
- ако је производ третиран једним 
или више биоцидних производа 
који садрже толилфлуанид или су 
му намјерно додани такви про-
изводи и, по потреби, због могућег 
додира с кожом или испуштања 
толилфлуанида у нормалним усло-
вима употребе третираног произво-
да, лице одговорно за стављање 
производа на тржиште мора осигу-
рати да на етикети буду наведене 
информације о ризицима иритације 
коже и друге информације у складу 
са важећим правилима о обиљежа-
вању таквог биоцидног производа.

104. bacillus sphaericus 2362,
серотип H5a5b,
сој ABTS 1743

bacillus sphaericus 2362 
serotype H5a5b, strain 
ABTS1743

Није примјенљиво. Нема зна-
чајних нечи-
стоћа.

1. јул 2016. 30. јун  2026. 18 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће органи-
зационе мјере. Ако се изложеност 
не може на други начин смањити 
на прихватљив ниво, производи се 
морају користити уз одговарајућу 
личну заштитну опрему.
(2) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности мак-
сималног резидуума (MRLs) у скла-
ду са посебним прописима о храни 
и храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика да би било спријечено пре-
корачење прописане вриједности 
максималног резидуума.

105. алфа-циперметрин

alpha-cypermethrin

смјеша
(S)-α-cijano-3-
fenoksibenzil-(1R, 
3R)-3-(2,2-dihlorovinil)-
2,2-dimetilciklopropan-
karboksilata i (R)-α-cijano-
3-fenoksibenzil-(1S, 
3S)-3-(2,2-dihlorovinil)-
2,2-dimetilciklopropan-
karboksilata
(1 : 1)

EC број: нема
CAS број: 67375-30-8

930 g/kg
сума изомера 
у омјеру 1 : 1

1. јул 2016. 30. јун  2026. 18 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће органи-
зационе мјере. Ако се изложеност 
не може на други начин смањити 
на прихватљив ниво, производи се 
морају користити уз одговарајућу 
личну заштитну опрему.
(2) Да би било избјегнуто угрожа-
вање водене животне средине, на 
површинама које се често перу во-
дом производ се смије употребља-
вати само за третирање пукотина и 
процијепа, осим ако се у захтјеву за 
одобрење производа докаже да се 
ризици за водену животну средину 
могу смањити на прихватљив ниво.

106. пропан-2-ол

propan-2-ol

2-propanol

EC број: 200-661-7
CAS број: 67-63

99% масеног 
удјела

1. јул 2016. 30. јун  2026. 1 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
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107. пропан-2-ол

propan-2-ol

2-propanol

EC број: 200-661-7
CAS број: 67-63

99% масеног 
удјела

1. јул 2016. 30. јун  2026. 2 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.

108. пропан-2-ол

propan-2-ol

2-propanol

EC број: 200-661-7
CAS број: 67-63

99% масеног 
удјела

1. јул 2016. 30. јун  2026. 4 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности мак-
сималног резидуума (MRLs) у скла-
ду са посебним прописима о храни 
и храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика да би било спријечено пре-
корачење прописане вриједности 
максималног резидуума.
(2) Производи који садрже пропан-
2-ол не уграђују се у материјале 
или предмете који долазе у дирек-
тан или индиректан контакт са хра-
ном, у складу с важећим прописима 
који уређују област хране, осим ако 
су посебним прописом утврђена 
ограничења миграције пропан-
2-ола у храну или је у складу с тим 
прописом одлучено да наведена 
ограничења нису потребна.

109. bacillus thuringiensis 
subsp. israelensis,
серотип H14,
сој SA3A

bacillus thuringiensis 
subsp. israelensis 
serotype H14, strain 
SA3A

Није примјенљиво. Нема зна-
чајних нечи-
стоћа.

1. јул 2016. 30. јун  2026. 18 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће органи-
зационе мјере. Ако се изложеност 
не може на други начин смањити 
на прихватљив ниво, производи се 
морају користити уз одговарајућу 
личну заштитну опрему.
(2) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.

110. динотефуран

dinotefuran

(RS)-1-metil-2-nitro-3-
(tetrahidro-3-furilmetil)
guanidin

EC број: нема
CAS број: 165252-70-0

991 g/kg 1. јун  2015. 31. мај 2022. 18 Динотефуран се сматра кандидатом 
за замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- За индустријске или професионал-
не кориснике морају се утврдити 
безбједни радни поступци и одго-
варајуће организационе мјере. Ако 
се изложеност не може на други 
начин смањити на прихватљив 
ниво, производи се морају користи-
ти уз одговарајућу личну заштитну 
опрему.



 

42 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 35 26.4.2018.

111. угљен-диоксид

carbon dioxide

ugljen-dioksid

EC број: 204-696-9
CAS број: 124-38-9

999 ml/l 1. јун  2015. 31. мај 2025. 15 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) Производи се испоручују 
само посебно обученим стручним 
лицима и само их они смију упо-
требљавати.
(2) За заштиту корисника морају 
се предузети одговарајуће мјере, 
укључујући, ако је то потребно, 
осигуравање личне заштитне 
опреме.
(3) За заштиту трећих лица морају 
бити предузете одговарајуће мјере 
као што је удаљавање из подручја 
које се третира.
(4) Упутство за употребу и коли-
чине које се употребљавају морају 
бити одговарајуће да би било оси-
гурано да се птице усмрћују, а да 
притом нису изложене непотребном 
болу и патњи.
(5) У условима за употребу мора 
бити јасно наведено да се угљен-
диоксид употребљава као крајња 
мјера, у контексту интегрисане 
стратегије за контролу штеточина, 
чији је циљ да се употреба таквог 
производа сведе на минимум.

112. фолпет

folpet

N-(trihlorometiltio)
ftalimid

EC број: 205-088-6
CAS број: 133-07-3

940 g/kg 1. јануар  
2016.

31. децембар
2025.

6 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
ционе мјере. Ако се изложеност не 
може на неки други начин смањити 
на прихватљив ниво, производи 
се употребљавају уз одговарајућу 
личну заштитну опрему.
(2) С обзиром на ризике за 
земљиште, на декларацијама и, 
ако су доступни, у безбједносно-
техничким листовима производа 
мора бити наведено да ће се током 
употребе конзервисаних мјешавина 
на отвореном предузети мјере за 
заштиту тла ради спречавања губи-
така и смањења емисија у околину 
на најмању могућу мјеру, осим ако 
се може доказати да ризици могу 
другим средствима бити смањени 
на прихватљив ниво.
(3) С обзиром на ризике за 
земљиште, производи се не одо-
бравају за конзервисање мјешавина 
које ће се распршивањем наносити 
на отвореном, осим ако се може 
доказати да ризици могу бити 
смањени на прихватљив ниво.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
- лице надлежно за стављање на 
тржиште одређеног производа који 
је третиран фолпетом или који 
садржи фолпет осигурава да на 
декларацији третираног производа 
буду наведени подаци у складу с 
прописима о обиљежавању биоцид-
ног производа.
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113. pythium oligandrum,

сој M1

pythium oligandrum 
strain M1

Није примјенљиво. Нема зна-
чајних нечи-
стоћа.

1. јануар  
2016.

31. децембар 
2025.

10 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- за индустријске или професионал-
не кориснике морају се утврдити 
безбједни радни поступци и одго-
варајуће организационе мјере. Ако 
се изложеност не може на други 
начин смањити на прихватљив 
ниво, производи се морају користи-
ти уз одговарајућу личну заштитну 
опрему.

114. водоник-пероксид

hydrogen peroxide

hidrogen-peroksid

EC број: 231-765-0
CAS број: 7722-84-1

Активна суп-
станца, како је 
произведена, 
је водени 
раствор који 
садржи 350 g/
kg до < 700 
g/kg (масени 
удио од 35% 
до < 70%) 
водоник-перо-
ксида.
Теоретска 
(израчуната) 
специфи-
кација суве 
твари:
најмања 
чистоћа водо-
ник-пероксида 
износи 995 
g/kg (масе-
ни удио од 
99,5%).

1. фебруар 
2017.

31. јануар  
2027.

1 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) Oдобрења за биоцидне произво-
де не доводе у питање прописе о 
стављању на тржиште и употреби 
прекурсора експлозива.
(2) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће органи-
зационе мјере за руковање концен-
трованим производима.

115. водоник-пероксид

hydrogen peroxide

hidrogen-peroksid

EC број: 231-765-0
CAS број: 7722-84-1

Активна суп-
станца, како је 
произведена, 
је водени 
раствор  који 
садржи 350 g/
kg до < 700 
g/kg (масени 
удио од 35% 
до < 70%) 
водоник-перо-
ксида.
Теоретска 
(израчуната) 
специфи-
кација суве 
твари:
најмања 
чистоћа водо-
ник-пероксида 
износи 995 
g/kg (масе-
ни удио од 
99,5%).

1. фебруар 
2017.

31. јануар  
2027.

2 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) Oдобрења за биоцидне произво-
де не доводе у питање прописе о 
стављању на тржиште и употреби 
прекурсора експлозива.
(2) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
ционе мјере.
Производи се морају употребљава-
ти уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на други начин смањити на прихва-
тљив ниво.

116. водоник-пероксид

hydrogen peroxide

hidrogen-peroksid

EC број: 231-765-0
CAS број: 7722-84-1

Активна суп-
станца, како је 
произведена, 
је водени 
раствор који 
садржи 350 g/
kg до < 700 
g/kg (масени 
удио од 35% 
до < 70%) 
водоник-перо-
ксида.
Теоретска 
(израчуната) 
специфи-
кација суве 
твари:
најмања 
чистоћа водо-
ник-пероксида 
износи 995 
g/kg (масе-
ни удио од 
99,5%).

1. фебруар 
2017.

31. јануар  
2027.

3 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) Oдобрења за биоцидне произво-
де не доводе у питање прописе о 
стављању на тржиште и употреби 
прекурсора експлозива.
(2) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
ционе мјере.
Производи се морају употребљава-
ти уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на други начин смањити на прихва-
тљив ниво.
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117. водоник-пероксид

hydrogen peroxide

hidrogen-peroksid

EC број: 231-765-0
CAS број: 7722-84-1

Активна суп-
станца, како је 
произведена, 
је водени 
раствор  који 
садржи
350 g/kg до < 
700 g/kg (ма-
сени удио од 
35% до < 70%) 
водоник-перо-
ксида.
Теоретска 
(израчуната) 
специфи-
кација суве 
твари:
најмања 
чистоћа водо-
ник-пероксида 
износи 995 
g/kg (масе-
ни удио од 
99,5%).

1. фебруар 
2017.

31. јануар  
2027.

4 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) Oдобрења за биоцидне произво-
де не доводе у питање прописе о 
стављању на тржиште и употреби 
прекурсора експлозива.
(2) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
ционе мјере. Производи се морају 
употребљавати уз одговарајућу 
личну заштитну опрему ако се 
изложеност не може на други начин 
смањити на прихватљив ниво.
(3) Производи који садрже водо-
ник-пероксид, у смислу важећих 
прописа који уређују област хране, 
не уграђују се у материјале или 
предмете који долазе у додир с хра-
ном, осим ако је прописом утврђено 
или посебно ограничење миграције 
водоник-пероксида у храну или је 
одлучено да наведена ограничења 
нису потребна.

118. водоник-пероксид

hydrogen peroxide

hidrogen-peroksid

EC број: 231-765-0
CAS број: 7722-84-1

Активна суп-
станца, како је 
произведена, 
је водени 
раствор који 
садржи
350 g/kg до < 
700 g/kg (ма-
сени удио од 
35% до < 70%) 
водоник-перо-
ксида.
Теоретска 
(израчуната) 
специфи-
кација суве 
твари:
најмања 
чистоћа водо-
ник-пероксида 
износи 995 
g/kg (масе-
ни удио од 
99,5%).

1. фебруар 
2017.

31. јануар  
2027.

5 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) Oдобрења за биоцидне произво-
де не доводе у питање прописе о 
стављању на тржиште и употреби 
прекурсора експлозива.
(2) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
ционе мјере. Производи се морају 
употребљавати уз одговарајућу 
личну заштитну опрему ако се 
изложеност не може на други начин 
смањити на прихватљив ниво.

119. водоник-пероксид

hydrogen peroxide

hidrogen-peroksid

EC број: 231-765-0
CAS број: 7722-84-1

Активна суп-
станца, како је 
произведена, 
је водени 
раствор који 
садржи
350 g/kg до < 
700 g/kg (ма-
сени удио од 
35% до < 70%) 
водоник-перо-
ксида.
Теоретска 
(израчуната) 
специфи-
кација суве 
твари:
најмања 
чистоћа водо-
ник-пероксида 
износи 995 
g/kg (масе-
ни удио од 
99,5%).

1. фебруар 
2017.

31. јануар  
2027.

6 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) Oдобрења за биоцидне произво-
де не доводе у питање прописе о 
стављању на тржиште и употреби 
прекурсора експлозива.
(2) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
ционе мјере. Производи се морају 
употребљавати уз одговарајућу 
личну заштитну опрему ако се 
изложеност не може на други начин 
смањити на прихватљив ниво.

120. формалдехид 
ослобођен из N,N’-
metilenbismorfolina (у 
даљем тексту: MBM).

formaldehyde 
released from N,N-
methylenebismorpholine 
(MBM)

N,N’-metilenbismorfolin

EC број: 227-062-3
CAS број: 5625-90-1

92,1% масеног 
удјела

1. април 
2017.

31. март 
2022.

6 MBM се сматра кандидатом за 
замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
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Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
ционе мјере. Производи се морају 
употребљавати уз одговарајућу лич-
ну заштитну опрему ако се изложе-
ност не може на неки други начин 
смањити на прихватљив ниво.
(2) Због ризика за професионалне 
кориснике, мијешање и додавање 
производа у резервоаре за форму-
лацију обављају се аутоматски, 
осим ако се може доказати да се 
потенцијална изложеност коже, 
очију и дисајних путева МBМ-u 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин.
Стављање на тржиште третираних 
предмета подлијеже сљедећем 
услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је третиран 
МBМ-om или који га садржи мора 
обезбиједити да на етикети тре-
тираног производа буду наведени 
подаци у складу са прописима 
о обиљежавању биоцидног про-
извода.

121. формалдехид 
ослобођен из N,N’-
metilenbismorfolina (у 
даљем тексту: MBM)

formaldehyde 
released from N,N-
methylenebismorpholine 
(MBM)

N,N’-metilenbismorfolin

EC број: 227-062-3
CAS број: 5625-90-1

92,1% масеног 
удјела

1. април 
2017.

31. март 
2022.

13 MBM се сматра кандидатом за 
замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
ционе мјере. Производи се морају 
употребљавати уз одговарајућу лич-
ну заштитну опрему ако се изложе-
ност не може на неки други начин 
смањити на прихватљив ниво.
(2) Због ризика за професионалне 
кориснике, мијешање и додавање 
производа у резервоаре за форму-
лацију обављају се аутоматски, 
осим ако се може доказати да се 
потенцијална изложеност коже, 
очију и дисајних путева МBМ-u 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин.
Стављање на тржиште третираних 
предмета подлијеже сљедећем 
услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је третиран 
МBМ-om или који га садржи мора 
обезбиједити да на етикети тре-
тираног производа буду наведени 
подаци у складу са прописима 
о обиљежавању биоцидног про-
извода.

122. глутаралдехид

glutaraldehyde

1,5-pentanedial

EC broj: 203-856-5
CAS broj: 111-30-8

950 g/kg суве 
материје 
(95%)

1. октобар 
2016.

30. септем-
бар 2026.

2 Глутаралдехид се сматра кандида-
том за замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организационе мјере. 
Производи се морају користити 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на неки други начин смањити на 
прихватљив ниво.
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(2) Због ризика за професионалне 
кориснике, производи се не смију 
наносити брисањем, осим ако се 
може доказати да се ризици могу 
смањити на прихватљив ниво.
Стављање на тржиште третираних 
предмета подлијеже сљедећем 
услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је трети-
ран глутаралдехидом или који га 
садржи мора обезбиједити да на 
етикети третираног производа буду 
наведени подаци у складу са про-
писима о обиљежавању биоцидног 
производа.

123. глутаралдехид

glutaraldehyde

1,5-pentanedial

EC brој: 203-856-5
CAS brој: 111-30-8

950 g/kg суве 
материје 
(95%)

1. октобар 
2016.

30. септем-
бар 2026.

3 Глутаралдехид се сматра кандида-
том за замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организационе мјере. 
Производи се морају користити 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на неки други начин смањити на 
прихватљив ниво.
(2) Наношење замагљивањем смију 
спроводити само обучена стручна 
лица.
(3) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности мак-
сималног резидуума (MRLs) у скла-
ду са посебним прописима о храни 
и храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика да би било спријечено пре-
корачење прописане вриједности 
максималног резидуума.
Стављање на тржиште третираних 
предмета подлијеже сљедећем 
услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је трети-
ран глутаралдехидом или који га 
садржи мора обезбиједити да на 
етикети третираног производа буду 
наведени подаци у складу са про-
писима о обиљежавању биоцидног 
производа.

124. глутаралдехид

glutaraldehyde

1,5-pentanedial

EC brој: 203-856-5
CAS brој: 111-30-8

950 g/kg суве 
материје 
(95%)

1. октобар 
2016.

30. септем-
бар 2026.

4 Глутаралдехид се сматра кандида-
том за замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организационе мјере. 
Производи се морају користити 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на неки други начин смањити на 
прихватљив ниво.
(2) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности мак-
сималног резидуума (MRLs) у скла-
ду са посебним прописима о храни 
и храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика да би било спријечено пре-
корачење прописане вриједности 
максималног резидуума.
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(3) Производи који садрже глу-
таралдехид не уграђују се у 
материјале или предмете који 
долазе у додир с храном, у складу 
с важећим прописима који уређују 
област хране, осим ако су посебним 
прописом утврђена ограничења 
миграције глутаралдехида у храну 
или је у складу с тим прописом 
одлучено да наведена ограничења 
нису потребна.
Стављање на тржиште третираних 
предмета подлијеже сљедећем 
услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је трети-
ран глутаралдехидом или који га 
садржи мора обезбиједити да на 
етикети третираног производа буду 
наведени подаци у складу са про-
писима о обиљежавању биоцидног 
производа.

125. глутаралдехид

glutaraldehyde

1,5-pentanedial

EC brој: 203-856-5
CAS brој: 111-30-8

950 g/kg суве 
материје 
(95%)

1. октобар 
2016.

30. септем-
бар 2026.

6 Глутаралдехид се сматра кандида-
том за замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организационе мјере. 
Производи се морају користити 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на неки други начин смањити на 
прихватљив ниво.
(2) С обзиром на ризике по здравље 
људи, производи намијењени за 
непрофесионалне кориснике не 
смију садржавати глутаралдехид 
у концентрацији због које би био 
разврстан као супстанца која изази-
ва преосјетљивост коже, осим ако 
се изложеност може смањити на 
прихватљив ниво на начин који не 
укључује ношење личне заштитне 
опреме.
(3) С обзиром на ризике у вези са 
заштитом животне средине, не 
одобравају се производи за чување 
течности за бушење и учвршћива-
ње, осим ако се може доказати да 
се ризици могу смањити на прихва-
тљив ниво.
Стављање на тржиште третираних 
предмета подлијеже сљедећим 
условима:
(1) Мјешавине које су третиране 
глутаралдехидом или га садрже не 
смију садржавати глутаралдехид 
у концентрацији због које би био 
разврстан као супстанца која изази-
ва преосјетљивост коже, осим ако 
се изложеност може смањити на 
прихватљив ниво на начин који не 
укључује ношење личне заштитне 
опреме.
(3) Лице одговорно за стављање 
на тржиште предмета који је тре-
тиран глутаралдехидом или који 
га садржи мора обезбиједити да на 
етикети третираног производа буду 
наведени подаци у складу са про-
писима о обиљежавању биоцидног 
производа.

126. глутаралдехид

glutaraldehyde

1,5-pentanedial

EC brој: 203-856-5
CAS brој: 111-30-8

950 g/kg суве 
материје 
(95%)

1. октобар 
2016.

30. септем-
бар 2026.

11 Глутаралдехид се сматра кандида-
том за замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
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Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организационе мјере. 
Производи се морају користити 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на неки други начин смањити на 
прихватљив ниво.
(2) Због ризика за земљиште и 
површинске воде, не одобравају 
се производи са глутаралдехидом 
за употребу у малим отвореним 
рециркулационим расхладним 
системима, осим ако се може дока-
зати да се ризици могу смањити на 
прихватљив ниво.
(3) С обзиром на ризике по заштиту 
животне средине, не одобравају се 
производи за чување воде за хидро-
тестирање, осим ако се може дока-
зати да се ризици могу смањити на 
прихватљив ниво.
Стављање на тржиште третираних 
предмета подлијеже сљедећем 
услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је трети-
ран глутаралдехидом или који га 
садржи мора обезбиједити да на 
етикети третираног производа буду 
наведени подаци у складу са про-
писима о обиљежавању биоцидног 
производа.

127. глутаралдехид

glutaraldehyde

1,5-pentanedial

EC brој: 203-856-5
CAS brој: 111-30-8

950 g/kg суве 
материје 
(95%)

1. октобар 
2016.

30. септем-
бар 2026.

12 Глутаралдехид се сматра кандида-
том за замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, повезаним 
с употребом биоцидног производа 
на који се односи одобрење, а који 
није проучен у оквиру процјене 
ризика на нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организационе мјере. 
Производи се морају користити 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на неки други начин смањити на 
прихватљив ниво.
(2) С обзиром на ризике по заштиту 
животне средине, не одобравају 
се производи за употребу у по-
стројењима за производњу целуло-
зе или папира који нису повезани 
с постројењем за пречишћавање 
отпадних вода, осим ако се може 
доказати да се ризици могу смањи-
ти на прихватљив ниво.
Стављање на тржиште третираних 
предмета подлијеже сљедећем 
услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је третиран 
глутаралдехидом или који га садржи 
мора обезбиједити да на етикети 
третираног производа буду наведени 
подаци у складу са прописима о 
обиљежавању биоцидног производа.

128. 5-хлоро-2-(4-хлорофе-
нокси)фенол (DCPP)

5-chloro-2-(4-
chlorophenoxy)phenol 
(DCPP)

5-hloro-2-(4-hlorofenoksi)
fenol

EC број: 429-290-0
CAS број: 3380-30-1

995 g/kg 1. децембар 
2016.

30. новембар 
2026.

1 DCPP се сматра кандидатом за 
замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, повезаним 
с употребом биоцидног производа 
на који се односи одобрење, а који 
није проучен у оквиру процјене 
ризика на нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је третиран 
DCPP-om или који га садржи мора 
обезбиједити да на етикети третира-
ног производа буду наведени подаци 
у складу са прописима о обиљежа-
вању биоцидног производа.
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129. 5-хлоро-2-(4-хлорофе-

нокси)фенол (DCPP)

5-chloro-2-(4-
chlorophenoxy)phenol 
(DCPP)

5-hloro-2-(4-hlorofenoksi)
fenol

EC број: 429-290-0
CAS број: 3380-30-1

995 g/kg 1. децембар 
2016.

30. новембар 
2026.

2 DCPP се сматра кандидатом за 
замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- за индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организационе мјере. 
Производи се морају користити 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на неки други начин смањити на 
прихватљив ниво.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је третиран 
DCPP-om или који га садржи мора 
обезбиједити да на етикети тре-
тираног производа буду наведени 
подаци у складу са прописима 
о обиљежавању биоцидног про-
извода.

130. 5-хлоро-2-(4-хлорофе-
нокси)фенол (DCPP)

5-chloro-2-(4-
chlorophenoxy)phenol 
(DCPP)

5-hloro-2-(4-hlorofenoksi)
fenol

EC број: 429-290-0
CAS број: 3380-30-1

995 g/kg 1. децембар 
2016.

30. новембар 
2026.

4 DCPP се сматра кандидатом за 
замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
(1) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика да би било 
спријечено прекорачење пропи-
сане вриједности максималног 
резидуума.
(2) Производи који садрже DCPP не 
уграђују се у материјале или пред-
мете који долазе у додир с храном, 
у складу с важећим прописима који 
уређују област хране, осим ако су 
посебним прописом утврђена огра-
ничења миграције DCPP-a у храну 
или је у складу са тим прописом 
одлучено да наведена ограничења 
нису потребна.
Стављање на тржиште третираних 
производа подлијеже сљедећем 
услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је третиран 
DCPP-om или који га садржи мора 
обезбиједити да на етикети тре-
тираног производа буду наведени 
подаци у складу са прописима 
о обиљежавању биоцидног про-
извода.

131. хексафлумурон

hexafl umuron

1-(3,5-dihloro-4-(1,1,2,2-
tetrafl uoroetoksi)fenil)-3-
(2,6-difl uorobenzoil)urea

EC број: 401-400-1
CAS број: 86479-06-3

984 g/kg 1. април 
2017.

31. март 
2022.

18 Хексафлумурон се сматра кандида-
том за замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
ционе мјере. Производи се морају 
користити уз одговарајућу личну 
заштитну опрему ако се изложе-
ност не може на неки други начин 
смањити на прихватљив ниво.
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(2) С обзиром на то да се хексафлу-
мурон сматра врло постојаним, 
врло биоакумулативним и отров-
ним, изложеност нециљних живо-
тиња и животне средине потребно 
је свести на минимални ниво 
разматрањем и примјеном свих 
одговарајућих мјера за смањење 
ризика. У оквиру тих мјера налази 
се и ограничење на искључиво 
професионалну употребу и обавеза 
употребе затворених мамаца.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је трети-
ран хексафлумуроном или који га 
садржи мора обезбиједити да на 
етикети третираног производа буду 
наведени подаци у складу са про-
писима о обиљежавању биоцидног 
производа.

132. фолпет

folpet

N-(trihlormetiltio) ftalimid

EC број: 205-088-6
CAS број: 133-07-3

940 g/kg 1. октобар 
2016.

30. септем-
бар 2026.

7 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организационе мјере. 
Производи се морају користити 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на неки други начин смањити на 
прихватљив ниво.
(2) С циљем отклањања ризика за 
земљиште, на етикети и, ако су до-
ступни, на безбједносно-техничким 
листовима производа мора бити 
назначено да се током употребе на 
отвореном морају предузети мјере 
за заштиту земљишта тако да се 
смјесе средстава за заштиту наносе 
четком ради спречавања губитака 
и смањења емисија у животну сре-
дину, осим ако се може доказати да 
се ризици могу другим средствима 
смањити на прихватљив ниво.
(3) С циљем отклањања ризика за 
земљиште, производи са фолпетом 
не смију бити одобрени за кон-
зервисање смјеса које се наносе 
прскањем на отвореном, осим ако 
се може доказати да се ризици за 
земљиште могу смањити на при-
хватљив ниво.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је третиран 
фолпетом или који га садржи мора 
обезбиједити да на етикети тре-
тираног производа буду наведени 
подаци у складу са прописима 
о обиљежавању биоцидног про-
извода.

133. фолпет

folpet

N-(trihlormetiltio) ftalimid

EC број: 205-088-6
CAS број: 133-07-3

940 g/kg 1. октобар 
2016.

30. септем-
бар 2026.

9 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- за индустријске или професионал-
не кориснике морају се утврдити 
безбједни радни поступци и одгова-
рајуће организационе мјере.
Производи се морају користити 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на неки други начин смањити на 
прихватљив ниво.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
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- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је третиран 
фолпетом или који га садржи мора 
обезбиједити да на етикети тре-
тираног производа буду наведени 
подаци у складу са прописима 
о обиљежавању биоцидног про-
извода.

134. IPBC

IPBC

3-jodo-2-
propinilbutilkarbamat

EC број: 259-627-5
CAS број: 55406-53-6

980 g/kg 1. децембар 
2016.

30. новембар 
2026.

13 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
ционе мјере. Производи се морају 
користити уз одговарајућу личну 
заштитну опрему ако се изложе-
ност не може на неки други начин 
смањити на прихватљив ниво.
(2) С обзиром на ризике за про-
фесионалне кориснике, додавање 
производа у течности за обраду 
метала мора се обављати полуау-
томатски или аутоматски, осим ако 
се може доказати да се ризици могу 
на други начин смањити на прихва-
тљив ниво.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је третиран 
са IPBC-om или који га садржи 
мора обезбиједити да на етикети 
третираног производа буду наведе-
ни подаци у складу са прописима 
о обиљежавању биоцидног про-
извода.

135. 2-метилизотиазол-
3(2H)-он

2-methylisothiazol-
3(2H)-one

2-metilizotiazol-3(2H)-on

EZ број: 220-239-6
CAS број: 2682-20-4

95% w/w 1. октобар 
2016.

30. септем-
бар 2026.

13 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
ционе мјере. Производи се морају 
користити уз одговарајућу личну 
заштитну опрему ако се изложе-
ност не може на неки други начин 
смањити на прихватљив ниво.
(2) С циљем отклањања ризика 
за професионалне кориснике, 
додавање производа у течности за 
обраду метала обавља се полуауто-
матски или аутоматски, осим ако се 
може доказати да се ризици могу 
на неки други начин смањити на 
прихватљив ниво.
(3) С циљем отклањања ризика 
за професионалне кориснике, на 
етикетама и, ако су доступни, на 
безбједносно-техничким листовима 
наводи се да се сачуване течности 
за обраду метала употребљавају у 
полуаутоматским или аутоматским 
уређајима, осим ако се може до-
казати да се ризици могу на неки 
други начин смањити на прихва-
тљив ниво.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је третиран 
2-метилизотиазол-3(2H)-оном или 
који га садржи мора обезбиједити 
да на етикети третираног производа 
буду наведени подаци у складу са 
прописима о обиљежавању биоцид-
ног производа.
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136. калијум-сорбат

potassium sorbate

2,4-heksadienska kiselina, 
kalijumova so (1 : 1), (2E, 
4E)

EC број: 246-376-1
CAS број: 24634-61-5

990 g/kg 1. децембар 
2016.

30. новембар 
2026.

8 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске и професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организационе мјере. 
Производи се морају користити 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на неки други начин смањити на 
прихватљив ниво.
(2) Морају бити предузете одгова-
рајуће мјере за смањење ризика да 
би биле заштићене подземне воде. 
Прије свега, на етикетама и, према 
потреби, на безбједносно-технич-
ким листовима производа потребно 
је навести сљедеће:
(a) да се индустријска употреба 
врши у затвореном простору или 
на ограђеној непропусној тврдој 
подлози,
(б) свјеже обрађено дрво након 
обраде треба да се ускладишти 
испод крова и/или на непропусној 
тврдој подлози да би било спријече-
но директно испирање у земљиште 
или воду,
(в) могуће остатке након употребе 
производа потребно је прикупити 
за поновну употребу или одла-
гање.

137. медетомидин

medetomidine

(RS)-4-[1-(2,3-dimetilfenil)
etil]-1H-imidazol

EC број: нема
CAS број: 86347-14-0

99,5% масеног 
удјела
Медетомидин 
се производи 
као рацемична 
смјеса
R- и S- енан-
тиомера: 
дексме-де-
томидина и 
левомеде-то-
мидина.

1. јануар  
2016.

31. децемба-
ра 2022.

21 Медетомидин се сматра кандидатом 
за замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске и професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организационе мјере. 
Производи се морају користити 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на неки други начин смањити на 
прихватљив ниво.
(2) Лица која стављају производе 
који садрже медетомидин на тржи-
ште за непрофесионалне кориснике 
морају осигурати да уз производе 
буду приложене и одговарајуће 
рукавице. На етикетама и, ако је 
доступно, на упутству за употребу 
мора бити наведено да ли мора 
бити коришћена нека друга лична 
заштитна опрема.
(3) На етикетама и, ако је доступ-
но, на упутству за употребу мора 
бити наведено да се производ мора 
чувати изван дохвата дјеце док се 
третиране површине не осуше.
(4) На етикетама и, ако су доступ-
ни, на безбједносно-техничким 
листовима одобрених производа 
мора бити наведено да ће се ак-
тивности примјене, одржавања и 
поправки вршити у затвореном 
простору, на ограђеној, непропусној 
тврдој подлози или на земљишту 
покривеном непропусним материја-
лом да би се спријечило директно 
испирање и да би се на најмању 
могући мјеру смањиле емисије у 
животну средину, те да сви остаци 
или отпад који садрже медетомидин 
морају бити прикупљени за по-
новну употребу или одлагање.
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(5) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности мак-
сималног резидуума (MRLs) у скла-
ду са посебним прописима о храни 
и храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика да би било спријечено пре-
корачење прописане вриједности 
максималног резидуума.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је трети-
ран медетомидином или који га 
садржи мора обезбиједити да на 
етикети третираног производа буду 
наведени подаци у складу са про-
писима о обиљежавању биоцидног 
производа.

138. пропиконазол

propiconazole

1-[[2-(2,4-dihlorfenil)-4-
propil-1,3-dioksolan-2-il]
metil]-1H-1,2,4-triazol

EC број: 262-104-4
CAS број: 60207-90-1

960 g/kg 1. децембар 
2016.

30. новембар 
2026.

7 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске и професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организационе мјере. 
Производи се морају користити 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на неки други начин смањити на 
прихватљив ниво.
(2) С обзиром на ризике за 
земљиште, на етикетама и, према 
потреби, на безбједносно-технич-
ким листовима производа мора 
бити наведено да ће се током спољ-
не примјене конзервисаних мјеша-
вина предузети мјере за заштиту 
земљишта ради спречавања губи-
така и смањења емисија у животну 
средину на најмању могућу мјеру, 
осим ако се може доказати да се ри-
зици могу на друге начине смањити 
на прихватљив ниво.
(3) С обзиром на ризике за водену 
животну средину, производи не 
смију бити одобрени за одржавање 
мјешавина које се на отвореном 
наносе на минералне површине, 
осим ако се може доказати да се 
ризици могу смањити на прихва-
тљив ниво.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- лице одговорно за стављање на 
тржиште предмета који је трети-
ран пропиконазолом или који га 
садржи мора обезбиједити да на 
етикети третираног производа буду 
наведени подаци у складу са про-
писима о обиљежавању биоцидног 
производа.

139. бакар-пиритион

copper pyrithione

bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-
tionato-O,S)bakar

EC број: 238-984-0
CAS број: 14915-37-8

950 g/kg 1. октобар 
2016.

31. децембар 
2025.

21 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) Непрофесионалним корисници-
ма не издају се одобрења за про-
изводе који садрже бакар-пиритион 
нити их они смију користити.
(2) За индустријске и професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организационе мјере. 
Производи се морају користити 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на неки други начин смањити на 
прихватљив ниво.
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(3) На етикетама и, ако је доступно, 
на упутству за употребу мора бити 
наведено да се производ мора чува-
ти изван дохвата дјеце;
(4) На етикетама и, ако су доступ-
ни, на безбједносно-техничким 
листовима мора бити наведено 
да ће се активности примјене, 
одржавања и поправки вршити у 
затвореном простору, на ограђеној, 
непропусној тврдој подлози да би 
се спријечило директно испирање 
и да би се самањиле на најмању 
могућу мјеру емисије у животну 
средину, те да сви остаци или отпад 
који садржи бакар-пиритион буду 
прикупљани за поновну употребу 
или одлагање.
(5) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности мак-
сималног резидуума (MRLs) у скла-
ду са посебним прописима о храни 
и храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика да би било спријечено пре-
корачење прописане вриједности 
максималног резидуума.

140. клотианидин

clothianidin

(E)-1-(2-hloro-1,3-tiazol-
5-ilmetil)-3-metil-2-
nitrogvanidin

EC број: 433-460-1
CAS број: 210880-92-5

93% w/w 1. октобар 
2016.

30. септем-
бар 2026.

18 Клотианидин се сматра кандидатом 
за замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, пове-
заним с употребом биоцидног 
производа на који се односи одо-
брење, а који није проучен у оквиру 
процјене ризика на нивоу Европске 
уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске и професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организационе мјере. 
Производи се морају користити 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
на неки други начин смањити на 
прихватљив ниво.
(2) Производи се не одобравају 
за употребу у настамбама за жи-
вотиње, у којима не може бити 
спријечена емисија у постројење 
за прераду отпадних вода или ди-
ректна емисија у површинску воду, 
осим ако се може доказати да се 
ризици за животну средину на неки 
други начин могу смањити на при-
хватљив ниво.
(3) Због уочених ризика за 
земљиште, производи се не одобра-
вају за употребу у настамбама за 
животиње, изузев за говеда, осим 
ако се може доказати да се ризици 
за животну средину могу смањити 
на прихватљив ниво.
(4) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности мак-
сималног резидуума (MRLs) у скла-
ду са посебним прописима о храни 
и храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика да би било спријечено пре-
корачење прописане вриједности 
максималног резидуума.

141. бифенил-2-ол

biphenyl-2-ol

orto-fenilfenol

EC број: 201-993-5
CAS број: 90-43-7

995 g/kg 1. јул 2017. 30. јун 2027. 1 При оцјени производа посебна 
пажња посвећује се изложености, 
ризицима и ефикасности, повеза-
ним с употребом биоцидног про-
извода на који се односи одобрење, 
а који није проучен у оквиру про-
цјене ризика активне супстанце на 
нивоу Европске уније.

142. бифенил-2-ол

biphenyl-2-ol

orto-fenilfenol

EC број: 201-993-5
CAS број: 90-43-7

995 g/kg 1. јул 2017. 30. јун 2027. 2 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
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Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- за професионалне кориснике 
утврђују се безбједни радни по-
ступци и одговарајуће организа-
цијске мјере. Производи се морају 
употребљавати уз одговарајућу 
личну заштитну опрему ако се 
изложеност не може смањити на 
прихватљив ниво на неки други 
начин.

143. бифенил-2-ол

biphenyl-2-ol

orto-fenilfenol

EC број: 201-993-5
CAS број: 90-43-7

995 g/kg 1. јул 2017. 30. јун 2027. 4 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За професионалне кориснике 
утврђују се безбједни радни поступ-
ци и одговарајуће организацијске 
мјере. Производи се морају упо-
требљавати уз одговарајућу личну 
заштитну опрему ако се изложеност 
не може смањити на прихватљив 
ниво на неки други начин.
(2) С обзиром на утврђене ризике за 
површинске воде, седименте и тло, 
биоцидни производи не одобравају 
се за дезинфекцију великог размје-
ра, осим ако се може доказати да се 
ризици могу смањити на прихва-
тљив ниво.
(3) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.
(4) Производи се не уграђују у ма-
теријале или предмете који долазе у 
додир с храном, осим ако посебним 
прописом нису утврђена посебна 
ограничења миграције супстанце 
бифенил-2-ол у храну или је у 
складу с посебним прописом одлу-
чено да наведена ограничења нису 
потребна.

144. бифенил-2-ол

biphenyl-2-ol

orto-fenilfenol

EC број: 201-993-5
CAS број: 90-43-7

995 g/kg 1. јул 2017. 30. јун 2027. 6 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За професионалне кориснике 
утврђују се безбједни радни по-
ступци и одговарајуће организа-
цијске мјере. Производи се морају 
употребљавати уз одговарајућу 
личну заштитну опрему ако се 
изложеност не може смањити на 
прихватљив ниво на неки други 
начин.
(2) С обзиром на утврђене ризике 
за водене еко-системе биоцидни 
производи не одобравају се за 
конзервисање течности за прање и 
чишћење и других детерџената за 
професионалну употребу, осим ако 
се може доказати да се ризици могу 
смањити на прихватљив ниво.

145. бифенил-2-ол

biphenyl-2-ol

орто-фенилфенол

ЕЦ број:  201-993-5
ЦАС број: 90-43-7

995 g/kg 1. јул 2017. 30. јун 2027. 13 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.



 

56 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 35 26.4.2018.

Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- за професионалне кориснике 
утврђују се безбједни радни по-
ступци и одговарајуће организа-
цијске мјере. Производи се морају 
употребљавати уз одговарајућу 
личну заштитну опрему ако се 
изложеност не може смањити на 
прихватљив ниво на неки други 
начин.

146. PHMB (1600; 1.8)

(polyhexamethylene 
biguanide hydrochloride 
with a mean number-
average molecular weight 
(Mn) of 1600 and a mean 
polydispersity (PDI) 
of 1.8)

kopoli(bisiminoimido-
karbonil, heksametilen 
hidrohlorid), (iminoimi-
dokarbonil, heksametilen 
hidrohlorid)

EC број: nije dostupan

CAS бр.: 27083-27-8 i 
32289-58-0

956 g/kg (изра-
чуната специ-
фикација сухе 
твари)

Произведе-
на активна 
супстанца 
водени је 
раствор с 20% 
масеног удјела 
PHMB-a
(1600; 1.8).

1. јул 2017. 30. јун 2024. 2 PHMB (1600; 1.8) сматра се потен-
цијалном супстанцом за замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске или професио-
налне кориснике утврђују се без-
бједни радни поступци и одгова-
рајуће организацијске мјере. Про-
изводи се морају употребљавати 
уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
смањити на прихватљив ниво.
(2) С обзиром на утврђене ризике за 
здравље људи и животну средину, 
производи се не одобравају за упо-
требу у базенима, осим ако се може 
доказати да се ризици могу смањи-
ти на прихватљив ниво;
(3) С обзиром на утврђене ризике 
за здравље људи и животну среди-
ну, производи се не одобравају за 
дезинфекцију медицинске опреме 
урањањем, осим ако се може дока-
зати да се ризици могу смањити на 
прихватљив ниво.
(4) С обзиром на утврђене ризике за 
здравље људи, употреба марамица 
за дезинфекцију није допуштена 
непрофесионалним корисницима, 
осим ако се може доказати да се 
ризици могу смањити на прихва-
тљив ниво.
(5) С обзиром на утврђене ризике за 
здравље људи, на декларацијама и, 
ако су доступни, на безбједносно-
техничким листовима марамица 
за дезинфекцију наводи се да је 
употреба ограничена на подручја 
без приступа јавности, осим ако се 
може доказати да се ризици могу 
на други начин смањити на прихва-
тљив ниво.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који је трети-
ран PHMB-om (1600; 1.8) или га 
садржи мора осигурати да су на 
етикети тог третираног производа 
наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.
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147. PHMB (1600; 1.8)

(polyhexamethylene 
biguanide hydrochloride 
with a mean number-
average molecular weight 
(Mn) of 1600 and a mean 
polydispersity (PDI) 
of 1.8)

kopoli(bisiminoimido-
karbonil, heksametilen 
hidrohlorid), (iminoimido-
karbonil, heksametilen 
hidrohlorid)

EC број: није доступан

CAS бр.: 27083-27-8 и
32289-58-0

956 g/kg (изра-
чуната специ-
фикација сухе 
твари)

Произведе-
на активна 
супстанца 
водени је 
раствор с 20% 
масеног удјела 
PHMB-a
(1600; 1.8).

1. јул 2017. 30. јун 2024. 3 PHMB (1600; 1.8) сматра се потен-
цијалном супстанцом за замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске или профе-
сионалне кориснике утврђују се 
безбједни радни поступци и од-
говарајуће организацијске мјере. 
Производи се морају употребљава-
ти уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
смањити на прихватљив ниво.
(2) С обзиром на утврђене ризике 
за здравље људи, производи се не 
одобравају за дезинфекцију опреме 
урањањем, осим ако се може дока-
зати да се ризици могу смањити на 
прихватљив ниво. Осим тога, ако су 
производи одобрени, с обзиром на 
утврђене ризике за животну среди-
ну, на етикетама и, ако су доступни, 
на безбједносно-техничким листо-
вима марамица за дезинфекцију 
наводи се да није допуштено испу-
штање у постројења за прочишћи-
вање отпадних вода, осим ако се 
може доказати да се ризици могу 
на други начин смањити на прихва-
тљив ниво.
(3) С обзиром на утврђене ризике 
за здравље људи, на етикетама и, 
ако су доступни, на безбједносно-
техничким листовима марамица 
за дезинфекцију наводи се да је 
употреба ограничена на подручја 
без приступа јавности, осим ако се 
може доказати да се ризици могу 
на други начин смањити на прихва-
тљив ниво.
(4) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који је трети-
ран PHMB-oм (1600; 1.8) или га 
садржи мора осигурати да су на 
етикети тог третираног производа 
наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

148. PHMB (1600; 1.8)

(polyhexamethylene 
biguanide hydrochloride 
with a mean number-
average molecular weight 
(Mn) of 1600 and a mean 
polydispersity (PDI) 
of 1.8)

kopoli(bisiminoimido-
karbonil, heksametilen 
hidrohlorid), (iminoimido-
karbonil, heksametilen 
hidrohlorid)

EC број: није доступан

CAS бр.: 27083-27-8 и
32289-58-0

956 g/kg (изра-
чуната специ-
фикација сухе 
твари)

Произведе-
на активна 
супстанца 
водени је 
раствор с 20% 
масеног удјела 
PHMB-a
(1600; 1.8).

1. јул 2017. 30. јун 2024. 11 PHMB (1600; 1.8) сматра се потен-
цијалном супстанцом за замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Уније.
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Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске или профе-
сионалне кориснике утврђују се 
безбједни радни поступци и од-
говарајуће организацијске мјере. 
Производи се морају употребљава-
ти уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
смањити на прихватљив ниво.
(2) С обзиром на утврђене ризике 
за здравље људи, на етикетама и, 
ако су доступни, на безбједносно-
техничким листовима наводи се да 
је утовар производа у расхладни 
систем аутоматизован да се пумпа 
мора испрати прије чишћења и да 
се током чишћења мора носити 
примјерена лична заштитна опрема, 
осим ако се може доказати да се 
ризици на други начин могу смањи-
ти на прихватљив ниво.
(3) С обзиром на утврђене ризи-
ке за воду, седименте и тло, на 
етикетамаа и, ако су доступни, на 
безбједносно-техничким листовима 
наводи се да се течности испуште-
не из затвореног рециркулацијског 
система збрињавају као опасни 
отпад, осим ако се при одобрењу 
производа може доказати да се 
ризици за животну средину могу 
на други начин смањити на прихва-
тљив ниво.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који је трети-
ран PHMB-om (1600; 1.8) или га 
садржи мора осигурати да су на 
етикети тог третираног производа 
наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

149. PHMB (1600; 1.8)

(polyhexamethylene 
biguanide hydrochloride 
with a mean number-
average molecular weight 
(Mn) of 1600 and a mean 
polydispersity (PDI) 
of 1.8)

kopoli(bisiminoimido-
karbonil, heksametilen 
hidrohlorid), (iminoimido-
karbonil, heksametilen 
hidrohlorid)

EC број: није доступан

CAS бр.: 27083-27-8 и
32289-58-0

956 g/kg (изра-
чуната специ-
фикација сухе 
твари)

Произведе-
на активна 
супстанца 
водени је 
раствор с 20% 
масеног удјела 
PHMB-a
(1600; 1.8).

1. јул 2017. 30. јун 2027. 4 PHMB (1600; 1.8) сматра се потен-
цијалном супстанцом за замјену.
При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
цијске мјере. Производи се морају 
користити уз одговарајућу личну 
заштитну опрему ако се изложеност 
не може смањити на прихватљив 
ниво на други начин.
(2) Због уочених ризика за људско 
здравље те за воду и тло, производи 
се не одобравају за употребу као 
средства за дезинфекцију прибора 
умакањем, осим ако се може дока-
зати да се ризици могу смањити на 
прихватљив ниво.
(3) Због уочених ризика за људско 
здравље те за воду, производи се не 
одобравају за дезинфекцију повр-
шина брисањем, осим ако се може 
доказати да се ризици могу смањи-
ти на прихватљив ниво.
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(4) Због уочених ризика за људ-
ско здравље, на ознакама и, када 
постоје, безбједносно-техничким 
листовима готових влажних ма-
рамица наводи се да је употреба 
ограничена на подручја која нису 
доступна јавности, осим ако се 
може доказати да се ризици могу 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин.
(5) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.
(6) Производи се не смију уграђива-
ти у материјале или предмете који 
долазе у додир с храном, осим ако 
посебним прописом нису утврђена 
посебна ограничења миграције 
супстанце PHMB-om (1600; 1.8) у 
храну или је у складу с посебним 
прописом одлучено да наведена 
ограничења нису потребна.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који је трети-
ран PHMB-om (1600; 1.8) или га 
садржи мора осигурати да су на 
етикети тог третираног производа 
наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

150. C(M)IT/MIT (3 : 1) reakciona smješa
5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-
3-on i 2-metil-2H-izotiazol-
3-on (3 : 1)

EC број: није доступно
CAS број: 55965-84-9

579 g/kg 
(теоретски 
израчуната 
маса сухе 
супстанце)

Активна суп-
станца про-
изводи се као 
технички кон-
центрат (TK) 
с различитим 
растварачима 
и стабилизато-
рима.

1. јул 2017. 30. јун 2027. 2 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- за професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
цијске мјере. Производи се морају 
користити уз одговарајућу личну 
заштитну опрему ако се изложеност 
не може смањити на прихватљив 
ниво на други начин.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи 
C(M)IT/MIT (3 : 1) или је њиме 
третиран мора осигурати да су на 
етикети тог третираног производа 
наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.
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151. C(M)IT/MIT (3 : 1) reakciona smješa
5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-
3-on i 2-metil-2H-izotiazol-
3-on (3 : 1)

EC број: није доступно
CAS број: 55965-84-9

579 g/kg 
(теоретски 
израчуната 
маса сухе 
супстанце)

Активна суп-
станца про-
изводи се као 
технички кон-
центрат (TK) 
с различитим 
растварачима 
и стабилизато-
рима.

1. јул 2017. 30. јун 2027. 4 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
цијске мјере. Производи се морају 
користити уз одговарајућу личну 
заштитну опрему ако се изложеност 
не може смањити на прихватљив 
ниво на други начин.
(2) С обзиром на ризике утврђене за 
професионалне кориснике, биоцид-
ни производи смију се додати само 
аутоматским системима, осим ако 
се може доказати да се ризици могу 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин.
(3) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.
(4) Производи се не смију уграђива-
ти у материјале или предмете који 
долазе у додир с храном, осим ако 
посебним прописом нису утврђена 
посебна ограничења миграције 
супстанце C(M)IT/MIT (3 : 1) у 
храну или је у складу с посебним 
прописом одлучено да наведена 
ограничења нису потребна.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи 
C(M)IT/MIT (3 : 1) или је њиме 
третиран мора осигурати да су на 
етикети тог третираног производа 
наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

152. C(M)IT/MIT (3 : 1) reakciona smješa
5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-
3-on i 2-metil-2H-izotiazol-
3-on (3 : 1)

EC број: није доступно
CAS број: 55965-84-9

579 g/kg 
(теоретски 
израчуната 
маса сухе 
супстанце)

Активна суп-
станца про-
изводи се као 
технички кон-
центрат (TK) 
с различитим 
растварачима 
и стабилизато-
рима.

1. јул 2017. 30. јун 2027. 6 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске или профе-
сионалне кориснике утврђују се 
безбједни радни поступци и од-
говарајуће организацијске мјере. 
Производи се морају употребљава-
ти уз одговарајућу личну заштитну 
опрему ако се изложеност не може 
смањити на прихватљив ниво на 
други начин.
(2) С обзиром на ризике у погле-
ду заштите животне средине, 
биоцидни производи не смију се 
употребљавати за чување течности 
за папирну кашу и обраду папира, 
осим ако се може доказати да се 
ризици могу смањити на прихва-
тљив ниво.
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Стављање на тржиште третираних 
предмета подлијеже сљедећим 
условима:
(1) С обзиром на ризике утврђене за 
здравље људи, смјеше које садржа-
вају C(M)IT/MIT (3 : 1) или су њиме 
третиране те стављене на тржиште 
за употребу јавности не смију садр-
жавати C(M)IT/MIT (3 : 1) у концен-
трацији због које би биле разврстане 
као супстанца/смјеша која изазива 
преосјетљивост коже, осим ако се 
изложеност може избјећи на начин 
који не укључује ношење личне 
заштитне опреме.
(2) С обзиром на ризике утврђе-
не за здравље људи, смјеше које 
садржавају C(M)IT/MIT (3 : 1) или 
су њиме третиране те стављене 
на тржиште за употребу широј 
јавности не смију садржавати C(M)
IT/MIT (3 : 1) у концентрацији 
због које би биле разврстане као 
супстанца/смјеша која изазива 
преосјетљивост коже, осим ако се 
изложеност може избјећи на начин 
који не укључује ношење личне 
заштитне опреме.
(3) С обзиром на ризике утврђене 
за здравље људи, смјеше које садр-
жавају C(M)IT/MIT (3 : 1) или су 
њиме третиране, а које нису течни 
детерџенти, те стављене на тржи-
ште за употребу широј јавности 
не смију садржавати C(M)IT/MIT 
(3 : 1) у концентрацији због које 
би биле разврстане као супстанца/
смјеша која изазива преосјетљивост 
коже, осим ако се изложеност може 
избјећи, укључујући ношењем 
личне заштитне опреме.
(4) Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи 
C(M)IT/MIT (3 : 1) или је њиме 
третиран мора осигурати да су на 
етикети тог третираног производа 
наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

153. C(M)IT/MIT (3 : 1) reakciona smješa
5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-
3-on i 2-metil-2H-izotiazol-
3-on (3 : 1)

EC број: није доступно
CAS број: 55965-84-9

579 g/kg 
(теоретски 
израчуната 
маса сухе 
супстанце)

Активна суп-
станца про-
изводи се као 
технички кон-
центрат (TK) 
с различитим 
растварачима 
и стабилизато-
рима.

1. јул 2017. 30. јун 2027. 11 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбиједни рад-
ни поступци и одговарајуће органи-
зацијске мјере. Производи се морају 
употребљавати уз одговарајућу 
личну заштитну опрему ако се изло-
женост не може смањити на прихва-
тљив ниво на неки други начин.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за животну средину, не одобравају 
се производи за чување течности за 
обраду фотографија, чување ра-
створа за обраду дрвета и употребу 
у великим отвореним рециркула-
цијским расхладним системима, 
осим ако се може доказати да се 
ризици могу смањити на прихва-
тљив ниво.
(3) С обзиром на ризике утврђене 
за животну средину те осим ако се 
може доказати да се ризици могу 
смањити на прихватљив ниво, на 
декларацијама и, ако су доступни, 
на безбједносно-техничким листо-
вима производа наводи се:
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(а) за употребу у малим отвореним 
рециркулацијским расхладним 
системима потребно је донијети 
мјере за смањење ризика како би се 
смањило директно онечишћење тла 
преко таложења ваздуха,
(б) за употребу која није наведена 
под условом (2) пуштање отпадних 
вода из постројења усмјерава се у 
постројење за прераду отпадних 
вода.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи 
C(M)IT/MIT (3 : 1) или је њиме 
третиран мора осигурати да су на 
етикети тог третираног производа 
наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

154. C(M)IT/MIT (3 : 1) reakciona smješa
5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-
3-on i 2-metil-2H-izotiazol-
3-on (3 : 1)

EC број: није доступно
CAS број: 55965-84-9

579 g/kg 
(теоретски 
израчуната 
маса сухе 
супстанце)

Активна суп-
станца про-
изводи се као 
технички кон-
центрат (TK) 
с различитим 
растварачима 
и стабилизато-
рима.

1. јул 2017. 30. јун 2027. 12 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
цијске мјере. Производи се морају 
употребљавати уз одговарајућу 
личну заштитну опрему ако се 
изложеност не може смањити на 
прихватљив ниво на неки други 
начин.
(2) С обзиром на утврђене ризике 
за околиш, не одобравају се про-
изводи за употребу у одобалним 
постројењима, осим ако се може 
доказати да се ризици могу смањи-
ти на прихватљив ниво.
(3) С обзиром на ризике утврђене за 
здравље људи, на декларацијама и 
безбједносно-техничким листовима 
производа одобрених за одобална 
постројења наводи се да блато за 
бушење не смије садржавати C(M)
IT/MIT (3 : 1) у концентрацији због 
које би било разврстано као суп-
станца која изазива преосјетљивост 
коже, осим ако се могу утврдити 
безбједни радни поступци и одго-
варајуће организацијске мјере за 
раднике.
(4) С обзиром на ризике утврђене 
за животну средину, на деклара-
цијама и безбједносно-техничким 
листовима производа одобрених 
за употребу у постројењима за 
производњу папира наводи се да 
је потребно одговарајуће разрјеђи-
вање индустријског испуштања 
из постројења у водоток након 
механичког/хемијског третирања 
или након третирања у постројењу 
за прераду отпадних вода, осим ако 
се може доказати да се ризици могу 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи 
C(M)IT/MIT (3 : 1) или је њиме 
третиран мора осигурати да су на 
етикети тог третираног производа 
наведене информације:



26.4.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 35 63
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

155. C(M)IT/MIT (3 : 1) reakciona smješa
5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-
3-on i 2-metil-2H-izotiazol-
3-on (3 : 1)

EC број: није доступно
CAS број: 55965-84-9

579 g/kg 
(теоретски 
израчуната 
маса сухе 
супстанце)

Активна суп-
станца про-
изводи се као 
технички кон-
центрат (TK) 
с различитим 
растварачима 
и стабилизато-
рима.

1. јул 2017. 30. јун 2027. 13 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За професионалне кориснике 
морају се утврдити безбједни радни 
поступци и одговарајуће организа-
цијске мјере. Производи се морају 
употребљавати уз одговарајућу 
личну заштитну опрему ако се 
изложеност не може смањити на 
прихватљив ниво на неки други 
начин.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за професионалне кориснике, 
додавање производа у течности за 
обраду метала обавља се полуауто-
матски или аутоматски, осим ако се 
може доказати да се ризици могу 
смањити на прихватљив ниво на 
неки други начин.
(3) С обзиром на ризике утврђене 
за професионалне кориснике на 
декларацијама и, ако су доступни, на 
безбједносно-техничким листовима 
наводи се да се производи не смију 
употребљавати у течностима за 
обраду метала у концентрацији због 
које би били разврстани као суп-
станца која изазива преосјетљивост 
коже, осим ако се може доказати да 
се ризици могу смањити на прихва-
тљив ниво на неки други начин.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи 
C(M)IT/MIT (3 : 1) или је њиме 
третиран мора осигурати да су на 
етикети тог третираног производа 
наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

156. персирћетна киселина

peracetic acid

peroksietanska kiselina

EC број: 201-186-8
CAS број: 79-21-0

Специфи-
кација се 
темељи на 
полазним 
материјалима 
хидроген-
пероксиду 
и сирћетној 
киселини, 
који се упо-
требљавају за 
производњу 
персирћетне 
киселине.
Персирћетна 
киселина у во-
деном раство-
ру који садр-
жи сирћетну 
киселину и 
хидроген-пе-
роксид.

1. октобар 
2017.

30. септем-
бар 2027.

1 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) Због присутности хидроген-
пероксида, одобрења за биоцидне 
производе не доводе у питање 
прописе који уређују експлозиве и 
њихове прекурсоре.
(2) За професионалне кориснике 
утврђују се безбједни радни по-
ступци и одговарајуће организа-
цијске мјере.
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157. персирћетна киселина

peracetic acid

peroksietanska kiselina

EC број: 201-186-8
CAS број: 79-21-0

Специфи-
кација се 
темељи на 
полазним 
материјалима 
хидроген-
пероксиду 
и сирћетној 
киселини, 
који се упо-
требљавају за 
производњу 
персирћетне 
киселине.

Персирћетна 
киселина у во-
деном раство-
ру који садр-
жи сирћетну 
киселину и 
хидроген-пе-
роксид.

1. октобар 
2017.

30. септем-
бар 2027.

2 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) Због присутности хидроген-
пероксида, одобрења за биоцидне 
производе не доводе у питање 
прописе који уређују експлозиве и 
њихове прекурсоре.
(2) За професионалне кориснике 
утврђују се безбједни радни по-
ступци и одговарајуће организа-
цијске мјере. Ако се изложеност не 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин, производи 
се употребљавају уз одговарајућу 
личну заштитну опрему.
(3) С обзиром на утврђене ризике за 
површинске воде, производи се не 
одобравају за дезинфекцију отпад-
них вода, осим ако се може доказа-
ти да се ризици могу смањити на 
прихватљив ниво.

158. персирћетна киселина

peracetic acid

peroksietanska kiselina

EC број: 201-186-8
CAS број: 79-21-0

Специфи-
кација се 
темељи на 
полазним 
материјалима 
хидроген-
пероксиду 
и сирћетној 
киселини, 
који се упо-
требљавају за 
производњу 
персирћетне 
киселине.

Персирћетна 
киселина у во-
деном раство-
ру који садр-
жи сирћетну 
киселину и 
хидроген-пе-
роксид.

1. октобар 
2017.

30. септем-
бар 2027.

3 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) Због присутности хидроген-
пероксида, одобрења за биоцидне 
производе не доводе у питање 
прописе који уређују експлозиве и 
њихове прекурсоре.
(2) За професионалне кориснике 
утврђују се безбједни радни по-
ступци и одговарајуће организа-
цијске мјере. Ако се изложеност не 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин, производи 
се употребљавају уз одговарајућу 
личну заштитну опрему.

159. персирћетна киселина

peracetic acid

peroksietanska kiselina

EC број: 201-186-8
CAS број: 79-21-0

Специфи-
кација се 
темељи на 
полазним 
материјалима 
хидроген-
пероксиду 
и сирћетној 
киселини, 
који се упо-
требљавају за 
производњу 
персирћетне 
киселине.

Персирћетна 
киселина у во-
деном раство-
ру који садр-
жи сирћетну 
киселину и 
хидроген-пе-
роксид.

1. октобар 
2017.

30. септем-
бар 2027.

4 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) Због присутности хидроген-
пероксида, одобрења за биоцидне 
производе не доводе у питање 
прописе који уређују експлозиве и 
њихове прекурсоре.
(2) За професионалне кориснике 
утврђују се безбједни радни по-
ступци и одговарајуће организа-
цијске мјере. Ако се изложеност не 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин, производи 
се употребљавају уз одговарајућу 
личну заштитну опрему.
(3) Производи се не смију уграђива-
ти у материјале или предмете који 
долазе у додир с храном, осим ако 
посебним прописом нису утврђена 
посебна ограничења миграције 
персирћетне киселине у храну или 
је у складу с посебним прописом 
одлучено да наведена ограничења 
нису потребна.
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160. персирћетна киселина

peracetic acid

peroksietanska kiselina

EC број: 201-186-8
CAS број: 79-21-0

Специфи-
кација се 
темељи на 
полазним 
материјалима 
хидроген-
пероксиду 
и сирћетној 
киселини, 
који се упо-
требљавају за 
производњу 
персирћетне 
киселине.

Персирћетна 
киселина у во-
деном раство-
ру који садр-
жи сирћетну 
киселину и 
хидроген-пе-
роксид.

1. октобар 
2017.

30. септем-
бар 2027.

5 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) Због присутности хидроген-
пероксида, одобрења за биоцидне 
производе не доводе у питање 
прописе који уређују експлозиве и 
њихове прекурсоре.
(2) За професионалне кориснике 
утврђују се безбједни радни по-
ступци и одговарајуће организа-
цијске мјере. Ако се изложеност не 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин, производи 
се употребљавају уз одговарајућу 
личну заштитну опрему.

161. персирћетна киселина

peracetic acid

peroksietanska kiselina

EC број: 201-186-8
CAS број: 79-21-0

Специфи-
кација се 
темељи на 
полазним 
материјалима 
хидроген-
пероксиду 
и сирћетној 
киселини, 
који се упо-
требљавају за 
производњу 
персирћетне 
киселине.

Персирћетна 
киселина у во-
деном раство-
ру који садр-
жи сирћетну 
киселину и 
хидроген-пе-
роксид.

1. октобар 
2017.

30. септем-
бар 2027.

6 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) Због присутности хидроген-
пероксида, одобрења за биоцидне 
производе не доводе у питање 
прописе који уређују експлозиве и 
њихове прекурсоре.
(2) За професионалне кориснике 
утврђују се безбједни радни по-
ступци и одговарајуће организа-
цијске мјере. Ако се изложеност не 
може смањити на прихватљив ниво 
на неки други начин, производи 
се употребљавају уз одговарајућу 
личну заштитну опрему.

162. циромазин

cyromazine

N-ciklopropil-1,3,5-triazin-
2,4,6-triamin

EC број: 266-257-8
CAS број: 66215-27-8

950 g/kg 1. јануар 
2018.

31. децембар 
2027.

18 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за процијењену употребу, при оцје-
ни производа посебна пажња се 
посвећује:
(a) професионалним корисницима,
(б) површинским водама, седи-
ментима и тлу за производе који 
се употребљавају у настамбама за 
животиње.
(3) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи 
циромазин или је њиме третиран 
мора осигурати да су на етикети 
тог третираног производа наведене 
информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
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- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

163. бакар-тиоцијанат

copper thyocianate

bakar (I) tiocianat

EC број: 214-183-1
CAS број: 1111-67-7

99,5% масеног 
удјела

1. јануар 
2018.

31. децембар 
2025.

21 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Ако се производи који садржавају 
бакар-тиоцијанат накнадно одобре 
за употребу непрофесионалним 
корисницима, лица која стављају 
производе на тржиште за непрофе-
сионалне кориснике морају осигу-
рати да су уз производе приложене 
и одговарајуће рукавице.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организацијске мјере. 
Ако се изложеност не може на дру-
ги начин смањити на прихватљив 
ниво, производи се морају упо-
требљавати уз одговарајућу личну 
заштитну опрему.
(2) На ознакама и, ако су доступни, 
на упутствима за употребу мора 
бити наведено да се производ мора 
чувати изван дохвата дјеце док се 
третиране површине не осуше.
(3) На ознакама и, ако су доступни, 
на безбједносно-техничким листо-
вима одобрених производа мора 
бити наведено да ће се активности 
примјене, одржавања и поправка 
вршити у затвореном простору 
на ограђеној непропусној тврдој 
подлози или на тлу покривеном 
непропусним материјалом како би 
се спријечило директно испирање 
и смањиле на минимум емисије 
у животну средину, те да се сви 
остаци или отпад који садржавају 
бакар-тиоцијанат морају прикупити 
за поновну употребу или одлагање.
(4) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.

164. толилфлуанид

tolylfl uanid

N-(dihlorofl uorometiltio)-
N′,N′-dimetil-N-p-
tolilsulfamid

EC број: 211-986-9
CAS број: 731-27-1

96% m/m 1. јануар 
2018.

31. децембар 
2027.

7 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује сљедећем:
(а) индустријским или професио-
налним корисницима,
(б) непрофесионалним корисни-
цима третираних боја које садрже 
толилфлуанид као средство за за-
штиту површине,
(в) површинским водама, тлу и 
подземним водама, укључујући 
ризик који представљају продукти 
деградације.
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Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи то-
лилфлуанид или је њиме третиран 
мора осигурати да су на етикети 
тог третираног производа наведене 
информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

165. бифенил-2-ол

biphenyl-2-ol

orto-fenilfenol

EC број: 201-993-5
CAS број: 90-43-7

995 g/kg 1. јануар 
2018.

31. децембар 
2027.

3 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује сљедећем:
(а) професионалним корисницима,
(б) површинским водама, седимен-
тима и компартменту тла.
(3) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.

166. амини,
N-C10-16-алкилтримет-
иленеди-,
продукти реакције с 
хлорсирћетном кисе-
лином

amines, N-C10–16-
alkyltrimethylenedi-, 
reaction products with 
chloroacetic acid

amini,
N-C10-16-alkiltrimetilenedi-, 
produkti reakcije s 
hlorsirćetnom kiselinom

EC број: није примјенљиво
CAS број: 139734-65-9

Теоретска 
израчуната 
специфи-
кација сухе 
материје:
1000 g/kg 
(масени удио 
од 100%).

Активна суп-
станца, како је 
произведена, 
водени је 
раствор
160 g/kg до
220 g/kg 
амина,
N-C10-16-ал-
кил-триме-
тиленеди-, 
продуката 
реакције с 
хлороцтеном 
киселином 
(масени удио 
16% до 22%).

1. јануар 
2018.

31. децембар 
2027.

2 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за процијењене употребе, при 
оцјени производа посебна пажња се 
посвећује:
(а) професионалним корисницима,
(б) дјеци за производе који се упо-
требљавају у институционалним 
подручјима,
(в) површинским водама и седи-
ментима за производе који се упо-
требљавају у индустријским или 
институционалним подручјима,
(г) тлу за производе који се упо-
требљавају у индустријским по-
дручјима.

167. амини,
N-C10-16-алкилтриме-
тиленеди-, продукти 
реакције с хлорсирћет-
ном киселином

amines, N-C10–16-
alkyltrimethylenedi-, 
reaction products with 
chloroacetic acid

amini,
N-C10-16-alkiltrimetilenedi-, 
produkti reakcije s 
hlorsirćetnom kiselinom

EC број: nije primjenjivo
CAS број: 139734-65-9

Теоретска 
израчуната 
специфи-
кација сухе 
материје:
1000 g/kg 
(масени удио 
од 100%).

1. јануар 
2018.

31. децембар 
2027.

3 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује сљедећем:
(а) професионалним корисницима;
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Активна суп-
станца, како је 
произведена, 
водени је 
раствор
160 g/kg до
220 g/kg 
амина,
N-C10-16-ал-
кил-триме-
тиленеди-, 
продуката 
реакције с 
хлороцтеном 
киселином 
(масени удио 
16% до 22%).

(б) површинским водама и седи-
ментима за производе који се упо-
требљавају:
- за дезинфекцију настамби за 
животиње,
- за дезинфекцију возила која се 
употребљавају за превоз животиња,
- за дезинфекцију обуће и копита 
животиња;
(в) тлу за производе који се упо-
требљавају за дезинфекцију возила 
која се употребљавају за превоз 
животиња;
(г) микроорганизмима из по-
стројења за прераду отпадних вода 
за производе који се употребљавају 
за дезинфекцију обуће и копита 
животиња.
(3) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.

168. амини,
N-C10-16-алкилтриме-
тиленеди-, продукти 
реакције с хлорсирћет-
ном киселином

amines, N-C10–16-
alkyltrimethylenedi-, 
reaction products with 
chloroacetic acid

amini,
N-C10-16-alkiltrimetilenedi-, 
produkti reakcije s 
hlorsirćetnom kiselinom

EC број: nije primjenjivo

CAS број: 139734-65-9

Теоретска 
израчуната 
специфи-
кација сухе 
материје:
1000 g/kg 
(масени удио 
од 100%).

Активна суп-
станца, како је 
произведена, 
водени је 
раствор
160 g/kg до
220 g/kg 
амина,
N-C10-16-ал-
кил-триме-
тиленеди-, 
продуката 
реакције с 
хлороцтеном 
киселином 
(масени удио 
16% до 22%).

1. јануар 
2018.

31. децембар 
2027.

4 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује сљедећем:
(а) професионалним корисницима;
(б) површинским водама и седи-
ментима за производе који се упо-
требљавају:
- на локацијама прехрамбене и 
млијечне индустрије, те индустрије 
пића,
- у музионицама,
- у кланицама,
- у великим угоститељским ку-
хињама и кантинама;
(в) тлу за производе који се упо-
требљавају на:
- локацијама прехрамбене и млијеч-
не индустрије, те индустрије пића,
- у кланицама,
- у великим угоститељским ку-
хињама и кантинама.
(3) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.
(4) Производи се не смију уграђива-
ти у материјале или предмете који 
долазе у додир с храном, осим ако 
посебним прописом нису утврђена 
посебна ограничења миграције 
персирћетне киселине у храну или 
је у складу с посебним прописом 
одлучено да наведена ограничења 
нису потребна.

169. дибакар-оксид

dicopper oxide

bakar (I) oksid

EC broj: 215-270-7
CAS broj: 1317-39-1

94,2% w/w 1. јануар 
2018.

31. децембар 
2025.

21 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
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Ако се производи који садрже диба-
кар-оксид накнадно одобре за упо-
требу непрофесионалним корисни-
цима, лица која стављају производе 
на тржиште за непрофесионалне 
кориснике морају осигурати да су 
уз производе приложене и одгова-
рајуће рукавице.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организацијске мјере. 
Ако се изложеност не може на дру-
ги начин смањити на прихватљив 
ниво, производи се морају упо-
требљавати уз одговарајућу личну 
заштитну опрему.
(2) На ознакама и, ако су доступни, 
на упутствима за употребу мора 
бити наведено да се производ мора 
чувати изван дохвата дјеце док се 
третиране површине не осуше.
(3) На ознакама и, ако су доступни, 
на безбједносно-техничким листо-
вима одобрених производа мора 
бити наведено да ће се активности 
примјене, одржавања и поправка 
вршити у затвореном простору 
на ограђеној непропусној тврдој 
подлози или на тлу покривеном 
непропусним материјалом како би 
се спријечило директно испирање и 
свеле на минимум емисије у жи-
вотну средину, те да се сви остаци 
или отпад који садржавају дибакар- 
оксид морају прикупити за поновну 
употребу или одлагање.
(4) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности макси-
малног резидуума (MRLs) у складу 
са посебним прописима о храни и 
храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика, како би било спријечено 
прекорачење прописане вриједности 
максималног резидуума.

170. 2-бромо-
2-(бромометил)
пентандинитрил
(DBDCB)

2-bromo-2-
(bromomethyl)
pentanedinitrile 
(DBDCB)

2-bromo-2-(bromometil)
pentandinitril

EC број: 252-681-0
CAS број: 35691-65-7

980 g/kg 1. јануар 
2018.

31. децембар 
2027.

6 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује индустријским и професио-
налним корисницима.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи 
DBDCB или је њиме третиран 
мора осигурати да су на етикети 
тог третираног производа наведене 
информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

171. bacillus 
amyloliquefaciens
soj ISB06

bacillus 
amyloliquefaciens strain 
ISB06

Није примјенљиво. Нема зна-
чајних нечи-
стоћа.

1. јануар 
2018.

31. децембар 
2027.

3 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
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(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује индустријским и професио-
налним корисницима.

172. Љускице од бакра
(превучене алифатском 
киселином)

copper fl akes (coated 
with aliphatic acid)

bakar

EC број: 231-159-6
CAS број: 7440-50-8

95,3% масеног 
удјела

1. јануар 
2018.

31. децембар 
2025.

21 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Ако се производи који садрже 
љускице од бакра (превучене 
алифатском киселином) накнадно 
одобре за употребу непрофесио-
налним корисницима, лица која 
стављају производе на тржиште за 
непрофесионалне кориснике морају 
осигурати да су уз производе при-
ложене и одговарајуће рукавице.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) За индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организацијске мјере. 
Ако се изложеност не може на дру-
ги начин смањити на прихватљив 
ниво, производи се морају упо-
требљавати уз одговарајућу личну 
заштитну опрему.
(2) На ознакама и, ако су доступни, 
на упутствима за употребу мора 
бити наведено да се производ мора 
чувати изван дохвата дјеце док се 
третиране површине не осуше.
(3) С обзиром на ризике утврђене 
за површинске и подземне воде, 
на ознакама и, ако су доступни, 
безбједносно-техничким листо-
вима одобрених производа мора 
се навести да се индустријска или 
професионална употреба мора 
спроводити на ограниченом подру-
чју или на ограђеној непропусној 
тврдој подлози, те да се свјеже 
обрађено дрво након обраде мора 
складиштити наткривено и/или на 
непропусној тврдој подлози како 
би се спријечили директни губици 
у тло или воду, те како би се сви 
губици од примјене производа 
прикупили за поновну употребу 
или одлагање.
(4) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.

173. дидецилметил-
поли(оксиетил)амо-
нијум пропионат

didecylmethyl-
poly(oxyethyl)
ammonium propionate

alfa-[2-(didecilmetilamonio)
etil]-.omega.-hidroksi-
poli(oksi-1,2-etandiil) 
propionat

EC број: није додијељен
CAS број: 94667-33-1

86,1% масеног 
удјела (сухе 
масе)

1. јануар 
2018.

31. децембар 
2027.

8 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за процијењене употребе, при 
оцјени производа посебна пажња се 
посвећује:
(а) индустријским и професионал-
ним корисницима,
(б) подземним водама за дрво у 
употреби које ће често бити изло-
жено временским приликама.
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(3) С обзиром на ризике утврђене 
за површинске и подземне воде, 
на ознакама и, ако су доступни, 
безбједносно-техничким листо-
вима одобрених производа мора 
се навести да се индустријска или 
професионална употреба мора 
спроводити на ограниченом подру-
чју или на ограђеној непропусној 
тврдој подлози, те да се свјеже 
обрађено дрво након обраде мора 
складиштити наткривено и/или на 
непропусној тврдој подлози како 
би се спријечили директни губици 
у тло или воду, те како би се сви 
губици од примјене производа 
прикупили за поновну употребу 
или одлагање.

174. bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki, serotip 
3a3b,
soj ABTS-351

bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki, serotype 
3a3b, strain ABTS-351

Није примјенљиво. Нема зна-
чајних нечи-
стоћа.

1. март 2017. 28. фебруар 
2027.

18 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује сљедећем:
(а) професионалним корисницима,
(б) општем становништву изложе-
ном при прскању,
(в) сегменту тла ако се производ 
употребљава прије кише.

175. калцијум-оксид
(живо вапно, креч)

calcium oxide (burnt 
lime)

kalcijev oksid

EC број: 215-138-9
CAS број: 1305-78-8

800 g/kg

(вриједност 
упућује на 
удио Ca, изра-
жен као CaO)

1. мај 2018. 30. април 
2028.

2 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује индустријским и професио-
налним корисницима.

176. калцијум-оксид
(живо вапно, креч)

calcium oxide (burnt 
lime)

kalcijev oksid

EC број: 215-138-9
CAS број: 1305-78-8

800 g/kg

(вриједност 
упућује на 
удио Ca, изра-
жен као CaO)

1. мај 2018. 30. април 
2028.

3 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује индустријским и професио-
налним корисницима.

177. коко-алкилтриметила-
монијум хлорид
(ATMAC/TMAC)

coco 
alkyltrimethylammonium 
chloride (ATMAC/
TMAC)

koko alkiltrimetilamonijum 
hlorid

EC број: 263-038-9
CAS број: 61789-18-2

96,6% масеног 
удјела

1. мај 2018. 30. април 
2028.

8 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за процијењене употребе, при 
оцјени производа посебна пажња се 
посвећује:
(а) индустријским и професионал-
ним корисницима,
(б) подземним водама за дрво у 
употреби које ће често бити изло-
жено временским приликама.
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(3) С обзиром на ризике утврђене 
за површинске и подземне воде, 
на ознакама и, ако су доступни, 
безбједносно-техничким листо-
вима одобрених производа мора 
се навести да се индустријска или 
професионална употреба мора 
спроводити на ограниченом подру-
чју или на ограђеној непропусној 
тврдој подлози, те да се свјеже 
обрађено дрво након обраде мора 
складиштити наткривено и/или на 
непропусној тврдој подлози како 
би се спријечили директни губици 
у тло или воду, те како би се сви 
губици од примјене производа 
прикупили за поновну употребу 
или одлагање.

178. калцијум-дихидроксид 
(хидратизовано вапно/
креч)

calcium dihydroxide 
(hydrated lime)

kalcijev dihidroksid

EC број: 215-137-3
CAS број: 1305-62-0

800 g/kg

(вриједност 
наводи 
садржај Ca 
изражен као 
Ca(OH)2)

1. мај 2018. 30. април 
2028.

2 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује индустријским и професио-
налним корисницима.

179. калцијум-дихидроксид 
(хидратизовано вапно/
креч)

calcium dihydroxide 
(hydrated lime)

kalcijev dihidroksid

EC број: 215-137-3
CAS број: 1305-62-0

800 g/kg

(вриједност 
наводи 
садржај Ca 
изражен као 
Ca(OH)2)

1. мај 2018. 30. април 
2028.

3 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује индустријским и професио-
налним корисницима.

180. калцијум-магнезијум 
тетрахидроксид
(хидратизовано доло-
митно вапно/креч)

calcium magnesium 
tetrahydroxide (hydrated 
dolomitic lime)

kalcijum-magnezijum 
tetrahidroksid

EC број: 254-454-1
CAS број: 39445-23-3

800 g/kg

(Вриједност 
упућује на 
удио Ca и 
Mg, изражен 
као Ca(OH)2 
и Mg(OH)2. 
Типичне 
вриједности 
за Mg(OH)2 
у хидра-
тизованом 
доломитном 
вапну/кречу у 
распону су
од 15% до 
40%.)

1. мај 2018. 30. април 
2028.

2 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује индустријским и професио-
налним корисницима.

181. калцијум-магнезијум 
тетрахидроксид
(хидратизовано доло-
митно вапно/креч)

calcium magnesium 
tetrahydroxide (hydrated 
dolomitic lime)

kalcijum-magnezijum 
tetrahidroksid

EC број: 254-454-1
CAS број: 39445-23-3

800 g/kg

(Вриједност 
упућује на 
удио Ca и 
Mg, изражен 
као Ca(OH)2 
и Mg(OH)2. 
Типичне 
вриједности 
за Mg(OH)2 
у хидра-
тизованом 
доломитном 
вапну/кречу у 
распону су
од 15% до 
40%.)

1. мај 2018. 30. април 
2028.

3 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује индустријским и професио-
налним корисницима.

182. хлорокрезол

chlorocresol

4-hloro-3-metilfenol

EC број: 200-431-6
CAS број: 59-50-7

99,8% масеног 
удјела

1. мај 2018. 30. април 
2028.

1 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- при оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
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183. хлорокрезол

chlorocresol

4-hloro-3-metilfenol

EC број: 200-431-6
CAS број: 59-50-7

99,8% масеног 
удјела

1. мај 2018. 30. април 
2028.

2 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за процијењене употребе, при 
оцјени производа посебна пажња се 
посвећује:
(а) индустријским и професионал-
ним корисницима,
(б) дјеци за производе који се упо-
требљавају у приватним и институ-
ционалним подручјима.

184. хлорокрезол

chlorocresol

4-hloro-3-metilfenol

EC број: 200-431-6
CAS број: 59-50-7

99,8% масеног 
удјела

1. мај 2018. 30. април 
2028.

3 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за процијењене употребе, при 
оцјени производа посебна пажња се 
посвећује:
(а) индустријским и професионал-
ним корисницима,
(б) тлу.
(3) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.

185. хлорокрезол

chlorocresol

4-hloro-3-metilfenol

EC број: 200-431-6
CAS број: 59-50-7

99,8% масеног 
удјела

1. мај 2018. 30. април 
2028.

6 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за процијењене употребе, при 
оцјени производа посебна пажња се 
посвећује:
(а) професионалним корисницима 
током формулације производа за 
конзервисање и током употребе 
конзервисаног производа при про-
изводњи папира,
(б) дјеци која пужу по површини 
очишћеној конзервисаним про-
изводом.

186. хлорокрезол

chlorocresol

4-hloro-3-metilfenol

EC број: 200-431-6
CAS број: 59-50-7

99,8% масеног 
удјела

1. мај 2018. 30. април 
2028.

9 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује индустријским и професио-
налним корисницима.
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187. хлорокрезол

chlorocresol

4-hloro-3-metilfenol

EC број: 200-431-6
CAS број: 59-50-7

99,8% масеног 
удјела

1. мај 2018. 30. април 
2028.

13 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује индустријским и професио-
налним корисницима.

188. калцијум-магнезијум 
оксид (живо доломитно 
вапно/креч)

calcium magnesium 
oxide (burnt dolomitic 
lime)

кalcijum-magnezijum oksid

EC број: 253-425-0
CAS број: 37247-91-9

800 g/kg

(Вриједност 
упућује на 
удио Ca и Mg, 
изражен као 
збир CaO и 
MgO. Мини-
мална вријед-
ност за MgO 
у живом доло-
митном вапну 
/ кречу јесте 
30% на основу 
магнезијума 
израженог као 
удио магне-
зијум оксида.)

1. мај 2018. 30. април 
2028.

2 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује индустријским и професио-
налним корисницима.

189. калцијум-магнезијум 
оксид (живо доломитно 
вапно/креч)

calcium magnesium 
oxide (burnt dolomitic 
lime)

kalcijum-magnezijum oksid

EC број: 253-425-0
CАS бр.: 37247-91-9

800 g/kg

(Вриједност 
упућује на 
удио Ca и Mg, 
изражен као 
збир CaO и 
MgO. Мини-
мална вријед-
ност за MgO 
у живом доло-
митном вапну 
/ кречу јесте 
30% на основу 
магнезијума, 
израженог као 
удио магне-
зијум оксида.)

1. мај 2018. 30. април 
2028.

3 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује професионалним корисни-
цима.

190. лимунска киселина

citric acid

2-hidroksi-1,2,3-
propanetrikarboksilna 
kiselina

EC број: 201-069-1
CАS бр.: 77-92-9

995 g/kg 1. март 2018. 28. фебруар 
2028.

2 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- при оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.

191. цифлутрин

cyfl uthrin

(RS)-α-cijano-4-
fl uor-3-fenoksibenzil 
(1RS,3RS; 1RS,3SR)-
3-(2,2-dihlorovinil)-
2,2-dimetilciklopropan-
karboksilat

EC број: 269-855-7
CАS бр.: 68359-37-5

955 g/kg
(95,5% w/w)

1. март 2018. 28. фебруар 
2028.

18 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за процијењене употребе, при 
оцјени производа посебна пажња се 
посвећује:
(а) површинским водама и се-
диментима за производе који 
се употребљавају у просторима 
домаћинства и настамбама за живо-
тиње уз отпуштање у постројење за 
прочишћавање отпадних вода,
(б) површинским водама и се-
диментима за производе који се 
употребљавају у настамбама за 
животиње уз директно испуштање 
у површинске воде,
(в) површинским водама и седи-
ментима након употребе гнојива на 
пољопривредном тлу за производе 
који се употребљавају у настамбама 
животиња.



26.4.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 35 75
(3) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.

192. епсилон-момфлуоро-
трин

epsilon-momfl uorothrin

сви изомери:
2,3,5,6-tetrafl uoro-4-
(metoksimetil)benzil 
(EZ)-(1RS,3RS; 1SR,3SR)-
3-(2-cijanoprop-1-enil)-
2,2-dimetilciklopropan-
karboksilat

изомер RTZ:
2,3,5,6-tetrafl uoro-4-
(metoksimetil)benzil (Z)-
(1R,3R)-3-(2-cijanoprop-1-
enil)-2,2-dimetilciklopropan-
karboksilat

EC број: нема
CАS бр.:
сви изомери: 609346-29-4
Изомер RTZ: 1065124-65-3

сви изомери: 
93% масеног 
удјела

изомери RTZ: 
82,5% масеног 
удјела

1. мај 2017. 30. јун  2027. 18 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује површинским водама, седи-
ментима и тлу за производе који се 
употребљавају:
- у затвореном простору за распр-
шивање у ваздух,
- на отвореном за распршивање по 
површини.
(3) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.

193. персирћетна киселина

peracetic acid

peroksietanska kiselina

EC број: 201-186-8
CАS бр.: 79-21-0

Специфи-
кација се 
темељи на 
полазним 
материјалима 
водоник- пе-
роксиду и 
сирћетној 
киселини, 
који се упо-
требљавају за 
производњу 
персирћетне 
киселине.

Персирћетна 
киселина у 
воденој отопи-
ни која садр-
жава сирћетну 
киселину и 
водоник- пе-
роксид.

1. мај 2018. 30. јул 2028. 11 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) Због присутности водоник перо-
ксида, одобрења за биоцидне про-
изводе не доводе у питање прописе 
који уређују маркетинг и употребу 
прекурсора експлозива.
(3) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује:
(а) индустријским и професионал-
ним корисницима,
(б) морској води за производе који 
се употребљавају у једнопроточним 
расхладним системима,
(в) подземној и површинској води 
за производе који се употребљавају 
у великим отвореним рециркула-
цијским расхладним системима.

194. персирћетна киселина

peracetic acid

peroksietanska kiselina

EC број: 201-186-8

CАS бр.: 79-21-0

Специфи-
кација се 
темељи на 
полазним 
материјалима 
водоник-перо-
ксиду и сир-
ћетној кисе-
лини, који се 
употребљавају 
за производњу 
персирћетне 
киселине.

Персирћетна 
киселина у 
воденој отопи-
ни која садр-
жава сирћетну 
киселину и 
водоник-перо-
ксид.

1. мај 2018. 30. јул 2028. 12 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) Због присутности водоник-перо-
ксида, одобрења за биоцидне про-
изводе не доводе у питање прописе 
који уређују маркетинг и употребу 
прекурсора експлозива.
(3) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна се позорност 
посвећује индустријским и профе-
сионалним корисницима.
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195. L-(+) млијечна кисе-
лина

L(+) Lactic acid

(S)-2-hidroksipropionska 
kiselina

EC број: 201-196-2
CАS бр.: 79-33-4

95,5% масеног 
удјела

1. мај 2017. 30. јун 2027. 1 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђе-
не за оцијењене употребе, при 
оцјени производа посебна пажња 
се посвећује непрофесионалним 
корисницима.

196. пиперонил-бутоксид

piperonyl butoxide

5-{[2-(2-бутоксиетокси)
етокси]метил}-6-про-
пил-1,3-бензодиоксол

EC број: 200-076-7

CАS бр.: 51-03-6

94% масеног 
удјела

1. мај 2018. 30. јун  2028. 18 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује сљедећем:
(a) површинским водама и седи-
ментима за производе који се упо-
требљавају у затвореном простору 
за замагљивање,
(б) површинским водама, седи-
ментима и тлу за производе који 
се употребљавају на отвореном за 
замагљивање.
(3) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи 
пиперонил-бутоксид или је њиме 
третиран мора осигурати да су на 
етикети тог третираног производа 
наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

197. пирогени, површински 
обрађен, синтетички 
аморфни
силицијум-диоксид у 
нанооблику

pyrogenic, synthetic 
amorphous, nano, surface 
treated silicon dioxide

silanamin, 1,1,1-trimetil-
N-(trimetilsilil)-, proizvodi 
hidrolize sa silicijum 
dioksidom

EC број: 272-697-1
CАS бр.: 68909-20-6

998 g/kg (чи-
стоћа у језгри 
измјерена 
након жарења)

- удио угље-
ника:
3,0% до 4,0%

- величина 
примарне 
честице:
6,9 nm до 8,6 
nm
- специфична 
површина:
217 m²/g до
225 m²/g

1. новембар 
2018.

31. октобар 
2028.

18 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује професионалним корисни-
цима.
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- величина 
стабилних 
агрегатних 
честица: > 
70 nm
- површинска 
обрада: > 90% 
површине 
површински 
обрађено 
хексаметил-
силазаном
(CАS 999-
97-3)

(3) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.

198. дихлофлуанид

dichlofl uanid

N-(dihlorofl uorometiltio)-
N′,N′-dimetil-N-
fenilsulfamid

EC број: 214-118-7
CАS бр.: 1085-98-9

96% m/m 1. новембар 
2018.

31. децембар 
2025.

21 При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Ако се производи који садрже 
диклофлуанид накнадно одобре 
за употребу непрофесионалним 
корисницима, лица која стављају 
производе на тржиште за непрофе-
сионалне кориснике морају осигу-
рати да су уз производе приложене 
и одговарајуће рукавице.
Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
1. Производи који садрже ди-
клофлуанид не смију се одобрити 
или употребљавати за сузбијање 
раста и насељавања организама 
који обрастају на пловилима која се 
користе на копненим водама.
2. За индустријске или професио-
налне кориснике морају се утвр-
дити безбједни радни поступци и 
одговарајуће организационе мјере. 
Ако се изложеност не може на дру-
ги начин смањити на прихватљив 
ниво, производи се морају упо-
требљавати уз одговарајућу личну 
заштитну опрему.
3. На ознакама и, ако су доступне, 
на упутствима за употребу мора 
бити наведено да се производ мора 
чувати изван дохвата дјеце док се 
третиране површине не осуше.
4. На декларацијама и, ако су до-
ступни, на безбједносно-техничким 
листовима мора бити наведено 
да ће се активности примјене, 
одржавања и поправка вршити у 
затвореном простору на ограђеној 
непропусној тврдој подлози или 
на тлу покривеном непропусним 
материјалом како би се спријечило 
испирање и минимизирале емисије 
у животну средину, те да се сви 
остаци или отпад који садржава ди-
клофлуанид морају прикупљати за 
поновну употребу или збрињавање.
5. За производе који могу остави-
ти остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лица одговорна за стављање на 
тржиште производа који садржи 
диклофлуанидом или је њиме 
третиран мора осигурати да су на 
етикети тог третираног производа 
наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
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- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

199. силицијум-диоксид или 
диатомејска земља

silicon dioxide kieselguhr

silicijum dioksid /
diatomejska zemlja

EC број: није доступан
CАS број: 61790-53-2

1000 g/kg 
(100% масеног 
удјела)

1. новембар 
2018.

31. октобар 
2028.

18 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује сљедећем:
(а) професионалним корисницима,
(б) непрофесионалним корисни-
цима.
(3) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности макси-
малног резидуума (MRLs) у складу 
са посебним прописима о храни и 
храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика, како би било спријечено 
прекорачење прописане вриједности 
максималног резидуума.

200. активни хлор ослобо-
ђен из калцијум-хипо-
хлорита
(у даљем тексту:
калцијум-хипохлорит)

active chlorine 
released from calcium 
hypochlorite (hereafter 
referred to as ‘calcium 
hypochlorite’)

kalcijum hipohlorit

EC број: 231-908-7
CАS бр.: 7778-54-3

Најмањи сте-
пен чистоће 
ослобођеног 
калцијум-хи-
похлорита:
≥ 655 g/kg
(тј. ≥ 65,5% 
масеног удје-
ла, једнако ко-
личини акти-
вног хлора од 
65% масеног 
удјела).

1. јануар 
2019.

31. децембар 
2028.

2 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује сљедећем:
(а) професионалним и непрофесио-
налним корисницима,
(б) површинским водама и седи-
ментима за дезинфекцију отпадне/
канализацијске воде у току по-
стројења за прочишћавање отпад-
них вода (накнадно хлорисање).

201. активни хлор ослобо-
ђен из калцијум-хипо-
хлорита
(у даљем тексту:
калцијум-хипохлорит)

active chlorine 
released from calcium 
hypochlorite (hereafter 
referred to as ‘calcium 
hypochlorite’)

kalcijum hipohlorit

EC број: 231-908-7
CАS бр.: 7778-54-3

Најмањи сте-
пен чистоће 
ослобођеног 
калцијум-хи-
похлорита:
≥ 655 g/kg
(тј. ≥ 65,5% 
масеног удје-
ла, једнако ко-
личини акти-
вног хлора од 
65% масеног 
удјела).

1. јануар 
2019.

31. децембар 
2028.

3 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене за 
оцијењене употребе, при оцјени про-
извода посебна пажња се посвећује 
професионалним корисницима.
(3) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности макси-
малног резидуума (MRLs) у складу 
са посебним прописима о храни и 
храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика, како би било спријечено 
прекорачење прописане вриједности 
максималног резидуума.

202. активни хлор ослобо-
ђен из калцијум-хипо-
хлорита
(у даљем тексту:
калцијум-хипохлорит)

active chlorine 
released from calcium 
hypochlorite (hereafter 
referred to as ‘calcium 
hypochlorite’)

kalcijum hipohlorit

EC број: 231-908-7
CАS бр.: 7778-54-3

Најмањи сте-
пен чистоће 
ослобођеног 
калцијум-хи-
похлорита:
≥ 655 g/kg
(тј. ≥ 65,5% 
масеног удје-
ла, једнако ко-
личини акти-
вног хлора од 
65% масеног 
удјела).

1. јануар 
2019.

31. децембар 
2028.

4 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.



26.4.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 35 79
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује професионалним корисни-
цима.
(3) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.

203. активни хлор ослобо-
ђен из калцијум-хипо-
хлорита
(у даљем тексту:
калцијум-хипохлорит)

active chlorine 
released from calcium 
hypochlorite (hereafter 
referred to as ‘calcium 
hypochlorite’)

kalcijum hipohlorit

EC број: 231-908-7
CАS бр.: 7778-54-3

Најмањи сте-
пен чистоће 
ослобођеног 
калцијум-хи-
похлорита:
≥ 655 g/kg
(тј. ≥ 65,5% 
масеног удје-
ла, једнако ко-
личини акти-
вног хлора од 
65% масеног 
удјела).

1. јануар 
2019.

31. децембар 
2028.

5 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује професионалним корисни-
цима.
(3) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.

204. 2-метилизотиазол-
3(2H)-он

2-methylisothiazol-
3(2H)-one

2-metilizotiazol-3(2H)-on

EC број: 220-239-6
CАS бр.: 2682-20-4

950 g/kg 1. јануар 
2019.

31. децембар 
2028.

11 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује сљедећем:
(а) индустријским и професионал-
ним корисницима,
(б) површинским водама и тлу за 
производе који се употребљавају у 
великим и малим отвореним рецир-
кулацијским расхладним системима 
с директним емисијама у површин-
ске воде.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи
2-метилизотиазол-3(2H)-оном или 
је њиме третиран мора осигурати 
да су на етикети тог третираног 
производа наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.
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205. 2-октил-изотиазол-
3(2H)-он

2-octyl-isothiazol-3(2H)-
one

2-oktil-izotiazol-3(2H)-on

EC број: 247-761-7
CАS бр.: 26530-20-1

960 g/kg масе-
ног удјела

1. јануар 
2018.

31. децембар 
2027.

8 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује индустријским и професио-
налним корисницима.
(3) С обзиром на ризике утврђене 
за површинске воде, седимент 
и тло, на етикетама и, ако су до-
ступни, безбједносно-техничким 
листовима одобрених производа 
мора се навести да се индустријска 
или професионална употреба мора 
спроводити на ограниченом подру-
чју или на ограђеној непропусној 
тврдој подлози, те да се свјеже 
обрађено дрво након обраде мора 
складиштити наткривено и/или на 
непропусној тврдој подлози како 
би се спријечили директни губици 
у тло, канализацију или воду, те 
како би се сви губици прикупили за 
поновну употребу или одлагање.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи
2-октил-изотиазол-3(2H)-оном или 
је њиме третиран мора осигурати 
да су на етикети тог третираног 
производа наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

206. активни хлор ослобођен 
из хлора
(у даљем тексту: xлор)

active chlorine released 
from chlorine (hereafter 
referred to as ‘chlorine’)

hlor

EC број: 231-959-5
CАS бр.: 7782-50-5

Најмањи сте-
пен чистоће 
ослобођеног 
хлора: ≥ 995 
g/kg (тј. ≥ 
99,5% масеног 
удјела).

1. јануар 
2019.

31. децембар 
2028.

2 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује:
(а) професионалним корисницима,
(б) површинским водама и седи-
ментима за дезинфекцију отпадне/
канализацијске воде у току по-
стројења за прочишћавање отпад-
них вода (накнадно хлорирање).

207. активни хлор ослобођен 
из хлора
(у даљем тексту: xлор)

active chlorine released 
from chlorine (hereafter 
referred to as ‘chlorine’)

hlor

EC број: 231-959-5
CАS бр.: 7782-50-5

Најмањи сте-
пен чистоће 
ослобођеног 
хлора:
≥ 995 g/kg
(тј. ≥ 99,5% 
масеног удје-
ла).

1. јануар 
2019.

31. децембар 
2028.

5 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује професионалним корисни-
цима.
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(3) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности макси-
малног резидуума (MRLs) у складу 
са посебним прописима о храни и 
храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика, како би било спријечено 
прекорачење прописане вриједности 
максималног резидуума.

208. активни хлор ослобо-
ђен из натријум-хипо-
хлорита
(у даљем тексту:
натријум-хипохлорит)

active chlorine 
released from sodium 
hypochlorite (hereafter 
referred to as ‘sodium 
hypochlorite’)

natrijum hipohlorit

EC број: 231-668-3
CАS бр.: 7681-52-9

Најмањи сте-
пен чистоће 
ослобођеног 
натријум-хи-
похлорита: во-
дени раствор 
који садржи 
концентрацију 
активног 
хлора
од ≤ 180 g/kg
(тј. ≤ 18% ма-
сеног удјела).

1. јануар 
2019.

31. децембар 
2028.

1 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.

209. активни хлор ослобо-
ђен из натријум-хипо-
хлорита
(у даљем тексту:
натријум-хипохлорит)

active chlorine 
released from sodium 
hypochlorite (hereafter 
referred to as ‘sodium 
hypochlorite’)

natrijum hipohlorit

EC број: 231-668-3
CАS бр.: 7681-52-9

Најмањи сте-
пен чистоће 
ослобођеног 
натријум-хи-
похлорита: во-
дени раствор 
који садржи 
концентрацију 
активног 
хлора
од ≤ 180 g/kg
(тј. ≤ 18% ма-
сеног удјела).

1. јануар 
2019.

31. децембар 
2028.

2 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује сљедећем:
(а) индустријским и професионал-
ним корисницима,
(б) површинским водама и седи-
ментима за дезинфекцију отпадне/
канализацијске воде у току по-
стројења за прочишћавање отпад-
них вода (накнадно хлорирање).

210. активни хлор ослобо-
ђен из натријум-хипо-
хлорита
(у даљем тексту:
натријум-хипохлорит)

active chlorine 
released from sodium 
hypochlorite (hereafter 
referred to as ‘sodium 
hypochlorite’)

natrijum hipohlorit

EC број: 231-668-3
CАS бр.: 7681-52-9

Најмањи сте-
пен чистоће 
ослобођеног 
натријум-хи-
похлорита: во-
дени раствор 
који садржи 
концентрацију 
активног 
хлора
од ≤ 180 g/kg
(тј. ≤ 18% ма-
сеног удјела).

1. јануар 
2019.

31. децембар 
2028.

3 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује професионалним и непро-
фесионалним корисницима.
(3) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности макси-
малног резидуума (MRLs) у складу 
са посебним прописима о храни и 
храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика, како би било спријечено 
прекорачење прописане вриједности 
максималног резидуума.

211. активни хлор ослобо-
ђен из натријум-хипо-
хлорита
(у даљем тексту:
натријум-хипохлорит)

active chlorine 
released from sodium 
hypochlorite (hereafter 
referred to as ‘sodium 
hypochlorite’)

natrijum hipohlorit

EC број: 231-668-3
CАS бр.: 7681-52-9

Најмањи сте-
пен чистоће 
ослобођеног 
натријум хи-
похлорита: во-
дени раствор 
који садржи 
концентрацију 
активног 
хлора од ≤ 
180 g/kg (tj. ≤ 
18% масеног 
удјела).

1. јануар 
2019.

31. децембар 
2028.

4 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене за 
оцијењене употребе, при оцјени про-
извода посебна пажња се посвећује 
професионалним корисницима.
(3) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности макси-
малног резидуума (MRLs) у складу 
са посебним прописима о храни и 
храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика, како би било спријечено 
прекорачење прописане вриједности 
максималног резидуума.
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212. активни хлор ослобо-
ђен из натријум-хипо-
хлорита
(у даљем тексту:
натријум-хипохлорит)

active chlorine 
released from sodium 
hypochlorite (hereafter 
referred to as ‘sodium 
hypochlorite’)

natrijum hipohlorit

EC број: 231-668-3
CАS бр.: 7681-52-9

Најмањи сте-
пен чистоће 
ослобођеног 
натријум-хи-
похлорита: во-
дени раствор 
који садржи 
концентрацију 
активног 
хлора
од ≤ 180 g/kg
(тј. ≤ 18% ма-
сеног удјела).

1. јануар 
2019.

31. децембар 
2028.

5 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене за 
оцијењене употребе, при оцјени про-
извода посебна пажња се посвећује 
професионалним корисницима.
(3) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности макси-
малног резидуума (MRLs) у складу 
са посебним прописима о храни и 
храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика, како би било спријечено 
прекорачење прописане вриједности 
максималног резидуума.

213. персирћетна киселина 
произведена од тетраа-
цетилетилен-диамина и 
натријум-перкарбоната

peracetic acid generated 
from tetraacetylethyl-
enediamine and sodium 
percarbonat

peroksietanska kiselina

EC број: 201-186-8
CАS бр.: 79-21-0

Прекурсори:
Хемијски назив према 
IUPАC-у:
N,N′-etan-1,2-diilbis(N-
acetilacetamid)
EC број: 234-123-8
CАS бр.: 10543-57-4

Хемијски назив према 
IUPАC-у:
natrijum perkarbonat
EC број: 239-707-6
CАS бр.: 15630-89-4

Специфи-
кација за 
персирћетну 
киселину 
произведену 
in situ темељи 
се на прекур-
сорима тетра-
ацетилетилен-
диамину и 
натријум-пер-
карбонату.

Најмањи 
степен чи-
стоће тетра-
ацетилети-
лен-диамина 
износи 99,0%, 
а најмањи 
степен чисто-
ће натријум-
перкарбоната 
износи 85,1%.

1. јануар 
2019.

31. децембар 
2028.

2 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује:
(а) индустријским и професионал-
ним корисницима,
(б) површинске воде за производе 
који се употребљавају за дезинфек-
цију веша у затвореним машинама 
за прање веша у домаћинствима.

214. персирћетна киселина 
произведена од тетраа-
цетилетилен-диамина и 
натријум-перкарбоната

peracetic acid generated 
from tetraacetylethyl-
enediamine and sodium 
percarbonat

peroksietanska kiselina

EC број: 201-186-8
CАS бр.: 79-21-0

Прекурсори:
Хемијски назив према 
IUPАC-у:
N,N′-etan-1,2-diilbis(N-
acetilacetamid)
EC број: 234-123-8
CАS бр.: 10543-57-4

Хемијски назив према 
IUPАC-у:
natrijum perkarbonat
EC број: 239-707-6
CАS бр.: 15630-89-4

Специфи-
кација за 
персирћетну 
киселину 
произведену 
in situ темељи 
се на прекур-
сорима тетра-
ацетилетилен-
диамину и 
натријум-пер-
карбонату.

Најмањи 
степен чи-
стоће тетра-
ацетилети-
лен-диамина 
износи 99,0%, 
а најмањи 
степен чисто-
ће натријум-
перкарбоната 
износи 85,1%.

1. јануар 
2019.

31. децембар 
2028.

3 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује индустријским и професио-
налним корисницима.

215. персирћетна киселина 
произведена од тетраа-
цетилетилен-диамина и 
натријум-перкарбоната

peracetic acid generated 
from tetraacetylethyl-
enediamine and sodium 
percarbonat

peroksietanska kiselina

EC број: 201-186-8
CАS бр.: 79-21-0

Прекурсори:
Хемијски назив према 
IUPАC-у:
N,N′-etan-1,2-diilbis(N-
acetilacetamid)
EC број: 234-123-8
CАS бр.: 10543-57-4

Хемијски назив према 
IUPАC-у:
natrijum perkarbonat
EC број: 239-707-6
CАS бр.: 15630-89-4

Специфи-
кација за 
персирћетну 
киселину 
произведену 
in situ темељи 
се на прекур-
сорима тетра-
ацетилетилен-
диамину и 
натријум-пер-
карбонату.

Најмањи 
степен чи-
стоће тетра-
ацетилети-
лен-диамина 
износи 99,0%, 
а најмањи 
степен чисто-
ће натријум-
перкарбоната 
износи 85,1%.

1. јануар 
2019.

31. децембар 
2028.

4 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује индустријским и професио-
налним корисницима.
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216.

2-метилизотиазол-
3(2H)-он

2-methylisothiazol-
3(2H)-one

2-metilizotiazol-3(2H)-on

EC број: 220-239-6
CАS бр.: 2682-20-4

950 g/kg 1. април 
2019.

31. март 
2029.

12 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује:
(a) индустријским и професионал-
ним корисницима,
(б) површинским водама и про-
чишћавању отпадних вода.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи
2-метилизотиазол-3(2H)-он или је 
њиме третиран мора осигурати да 
су на етикети тог третираног про-
извода наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

217. флудиоксонил

fl udioxonil

4-(2,2-difl uor-1,3-
benzodioksol-4-il)-1H-pirol-
3-karbonitril

EC број: није доступан

CАS бр.: 131341-86-1

950 g/kg 1. април 
2018.

31. март 
2028.

7 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује индустријским и професио-
налним корисницима.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи 
флудиоксонил или је њиме тре-
тиран мора осигурати да су на 
етикети тог третираног производа 
наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

218. флудиоксонил

fl udioxonil

4-(2,2-difl uor-1,3-
benzodioksol-4-il)-1H-pirol-
3-karbonitril

EC број: није доступан

CАS бр.: 131341-86-1

950 g/kg 1. април 
2018.

31. март 
2028.

9 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- при оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
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1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи 
флудиоксонил или је њиме тре-
тиран мора осигурати да су на 
етикети тог третираног производа 
наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

219. флудиоксонил

fl udioxonil

4-(2,2-difl uor-1,3-
benzodioksol-4-il)-1H-pirol-
3-karbonitril

EC број: није доступан

CАS бр.: 131341-86-1

950 g/kg 1. април 
2018.

31. март 
2028.

10 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- при оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи 
флудиоксонил или је њиме тре-
тиран мора осигурати да су на 
етикети тог третираног производа 
наведене информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

220. L(+) млијечна киселина

L(+) lactic acid

(S)-2-hidroksipropanska 
kiselina

EC број: 201-196-2

CАS бр.: 79-33-4

≥ 955 g/kg 
(сухе мате-
рије)

1. мај 2019. 30. април 
2029.

2 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- при оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.

221. L(+) млијечна киселина

L(+) lactic acid

(S)-2-hidroksipropanska 
kiselina

EC број: 201-196-2

CАS бр.: 79-33-4

≥ 955 g/kg 
(сухе мате-
рије)

1. мај 2019. 30. април 
2029.

3 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцје-
ни производа посебна пажња се 
посвећује подземним водама код 
производа који се употребљавају у 
настамбама животиња, што узро-
кује излагање животне средине 
због примјене стајског гноја на 
пољопривредном земљишту.

222. L(+) млијечна киселина

L(+) lactic acid

(S)-2-hidroksipropanska 
kiselina

EC број: 201-196-2

CАS број: 79-33-4

≥ 955 g/kg
(сухе мате-
рије)

1. мај 2019. 30. април 
2029.

4 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује професионалним корисни-
цима.
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223. пропан-1-ол

propan-1-ol

propan-1-ol

EC No.: 200-746-9
CАS No.: 71-23-8

≥ 995 g/kg 1. мај 2019. 30. април 
2029.

1 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује професионалним корисни-
цима.

224. пропан-1-ол

propan-1-ol

propan-1-ol

EC No.: 200-746-9
CАS No.: 71-23-8

≥ 995 g/kg 1. мај 2019. 30. април 
2029.

2 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећем услову:
- при оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.

225. пропан-1-ол

propan-1-ol

propan-1-ol

EC No.: 200-746-9
CАS No.: 71-23-8

≥ 995 g/kg 1. мај 2019. 30. април 
2029.

4 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене за 
оцијењене употребе, при оцјени про-
извода посебна пажња се посвећује 
професионалним корисницима.
(3) За производе који могу оставити 
остатке у храни или храни за живо-
тиње провјерити вриједности макси-
малног резидуума (MRLs) у складу 
са посебним прописима о храни и 
храни за животиње, те предузети 
све одговарајуће мјере за смањење 
ризика, како би било спријечено 
прекорачење прописане вриједности 
максималног резидуума.

226. екстракт маргоса, 
хладнопресано уље 
из сјеменки стабла 
Аzadirchta indica без 
љуске, екстраховано 
суперкритичним
карбон-диоксидом

margosa extract, 
cold-pressed oil of 
Аzadirachta indica seeds 
without shells extracted 
with super-critical carbon 
dioxide

n.a.

EC No.: 283-644-7
CАS No.: 84696-25-3

1000 g/kg 1. април 
2019.

31. март 
2029.

19 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцје-
ни производа посебна пажња се 
посвећује површинским водама, 
седиментима и тлу.
(3) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.

227. имипротрин

imiprothrin

реакцијска маса сљедећих 
супстанци:
2,5-diokso-3-prop-2-
inilimidazolidin-1-ilmetil 
(1R)-cis-2,2-dimetil-
3-(2-metilprop-1-enil)
ciklopropankarboksilat;
2,5-diokso-3-prop-2-
inilimidazolidin-1-ilmetil 
(1R)-trans-2,2-dimetil-
3-(2-metilprop-1-enil)
ciklopropankarboksilat

EC број: 428-790-6
CАS број: 72963-72-5

≥ 870 g/kg 1. јул 2019. 30. јун 2029. 18 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцје-
ни производа посебна пажња се 
посвећује површинским водама, 
седиментима и тлу код производа 
који се употребљавају у затворе-
ном простору за распршивање по 
површини.
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(3) За производе који могу оста-
вити остатке у храни или храни за 
животиње провјерити вриједности 
максималног резидуума (MRLs) 
у складу са посебним прописима 
о храни и храни за животиње, те 
предузети све одговарајуће мјере 
за смањење ризика, како би било 
спријечено прекорачење прописане 
вриједности максималног рези-
дуума.

228. 2-метил-1,2-бензизоти-
азол-3(2H)-он
(MBIT)

2-methyl-1,2-
benzisothiazol-3(2H)-one
(MBIT)

2-methyl-1,2-benzisothiazol-
3(2H)-one

EC број: n.a.
CАS број: 2527-66-4

≥ 997 g/kg 1. јул 2018. 30. јун 2028. 6 Одобрења за биоцидне производе 
подлијежу сљедећим условима:
(1) При оцјени производа посебна 
пажња се посвећује изложености, 
ризицима и ефикасности повезаним 
са сваком употребом на коју се 
односи захтјев за одобрење, а која 
није проучена у оквиру процјене 
ризика за активну супстанцу на 
нивоу Европске уније.
(2) С обзиром на ризике утврђене 
за оцијењене употребе, при оцјени 
производа посебна пажња се по-
свећује:
(a) професионалним корисницима,
(б) површинским водама и подзем-
ним водама у случају употребе на 
отвореном конзервисаних боја и 
жбуке, те конзервисаних течности 
намијењених производњи папира, 
текстила или коже.
Стављање третираних производа 
на тржиште подлијеже сљедећем 
услову:
1. Лице одговорно за стављање на 
тржиште производа који садржи 
MBIT или је њиме третиран мора 
осигурати да су на етикети тог 
третираног производа наведене 
информације:
- за третирани производ који садр-
жи биоцидни производ произвођач 
дотичног третираног производа 
наводи тврдњу о биоцидним особи-
нама производа или
- узимајући посебно у обзир могућ-
ност контакта активне супстанце 
с људима или њено испуштање у 
животну средину, на третирани 
производ примјењују се услови 
повезани с одобрењем активних 
супстанци.

Листа Ia

Редни 
бр.

Уобичајени назив ак-
тивне супстанце и на-
зив на енглеском језику

IUPАC назив
Идентификациони бројеви

Минималан 
ниво чисто-
ће активне 
супстанце у 
биоцидном 
производу

Датум 
укључивања 
активне суп-
станце у ЕУ 
на Листу

Датум 
престанка 
укључивања 
активне суп-
станце у ЕУ 
на Листу

Врста 
био-

цидног 
про-
извода

Услови под којима се може до-
нијети акт за стављање у промет и 
коришћење биоцидног производа у 
односу на ризик који активна суп-
станца представља на здравље људи 
и животну средину (у даљем тексту: 
услови за стављање у промет и 
коришћење биоцидног производа)

1. угљен-диоксид

carbon dioxide

ugljen dioksid

EC број: 204-696-9
CАS број: 124-38-9

990 ml/l 1. новембар 
2009.

31. октобар 
2019.

14 Биоцидни производ мора да буде у 
облику боца са гасом спремних за 
употребу, а које се користе заједно 
са клопком.

2. (Z,E)-тетрадека-9,12-
диенил ацетат (ZE-
TDА)

(Z,E)-tetradeca-9,12-
dienyl acetate (ZE-TDА)

(9Z,12E)-tetradeka-9,12-
dien-1-il acetat

EC број: n.a.
CАS број: 30507-70-1

977 g/kg 1. фебруар 
2013.

31. јануар 
2023.

19 Биоцидни производ ставља се 
у промет само ако се користи у 
затвореном простору у клопкама 
које садрже највише 2 mg активне 
супстанце. Етикета биоцидног про-
извода мора да садржи информацију 
да биоцидни производ мора да се 
користи у затвореном простору, као 
и да не смије да се користи у просто-
ру у коме се чува распакована храна 
или храна за животиње.

3. мљевени клип кукуру-
за/ кочанка

powedered corn cob

IUPАC: n.a.
EC број: n.a.
CАS број: n.a.

1000 g/kg 1. фебруар 
2015.

31. јануар 
2025.

14 Биоцидни производ мора да буде 
у облику пелета и да се користи на 
сувим мјестима.

4. млијечна киселина

lactic acid

mliječna kiselina

EC број: 200-018-0
CАS број:

n.a. n.a. n.a. n.a. Услови под којима може бити до-
нијет акт за стављање у промет и 
коришћење биоцидног производа у 
односу на ризик који активна суп-
станца представља на здравље људи 
и животну средину (у даљем тексту: 
услови за стављање у промет и 
коришћење биоцидног производа).
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5. натријум-ацетат

sodium acetate

natrijum acetat
EC број: 204-823-8
CАS број: 127-09-3

n.a. n.a. n.a. n.a. Концентрација је ограничена тако да 
за ни један биоцидни производ који 
ову супстанцу садржи није потребно 
разврставање у складу са правилин-
ком који уређује класификацију и 
обиљежавање.

6. натријум-бензоат

sodium benzoate

benzojeva kiselina, 
natrijumova so
EC број: 208-534-8
CАS број: 532-32-1

n.a. n.a. n.a. n.a. Концентрација је ограничена тако да 
за ни један биоцидни производ који 
ову супстанцу садржи није потребно 
разврставање у складу са правилни-
ком који уређује класификацију и 
обиљежавање.

7. (+)-винска киселина

(+)-tartaric acid

(+)-vinska kiselina
EC број: 201-766-0
CАS број: 87-69-4

n.a. n.a. n.a. n.a. Концентрација је ограничена тако да 
за ни један биоцидни производ који 
ову супстанцу садржи није потребно 
разврставање у складу са правилин-
ком који уређује класификацију и 
обиљежавање.

8. сирћетна киселина

acetic acid

sirćetna kiselina
EC број: 200-580-7
CАS број: 64-19-7

n.a. n.a. n.a. n.a. Концентрација је ограничена тако да 
за ни један биоцидни производ који 
ову супстанцу садржи није потребно 
разврставање у складу са правилин-
ком који уређује класификацију и 
обиљежавање.

9. пропионска киселина

propionic acid

propionska kiselina
EC број: 201-176-3
CАS број: 79-09-4

n.a. n.a. n.a. n.a. Концентрација је ограничена тако да 
за ни један биоцидни производ који 
ову супстанцу садржи није потребно 
разврставање у складу са правилни-
ком који уређује класификацију и 
обиљежавање.

10. аскорбинска киселина

ascorbic acid

(5R)-5-[(1S)-1,2-
dihidroksietil]-3,4-
dihidroksi-2,5-dihidrofuran-
2-on
EC број: 200-066-2
CАS број: 50-81-7

n.a. n.a. n.a. n.a. Није дефинисано.

11. ланено уље

linseed oil

n.a.
EC број: 232-278-6
CАS број: 8001-26-1

n.a. n.a. n.a. n.a. Није дефинисано.

12. уље лаванде

lavender oil

n.a.
EC број: 616-770-1
CАS број: 8000-28-0

n.a. n.a. n.a. n.a. Није дефинисано.

13. уље папрене метвице

peppermint oil

n.a.
EC број: 282-015-4
CАS број: 8006-90-4

n.a. n.a. n.a. n.a. Није дефинисано.

14. окт-1-ен-3-ол

oct-1-en-3-ol

okt-1-en-3-ol
EC број: 222-226-0
CАS број: 3391-86-4

n.a. n.a. n.a. n.a. Није дефинисано.

15. феромон текстилних 
мољаца

webbing clothes
moths pheromone

n.a.
смјеша

n.a. n.a. n.a. n.a. Није дефинисано.

16. азот

nitrogen

nitrogen
EC број: 231-783-9
CАS број:7727-37-9

n.a. n.a. n.a. n.a. Искључиво за употребу у огра-
ниченим количинама у амбалажи 
спремној за употребу (ready to use 
product).

17. бакуловирус

baculovirus

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Није дефинисано.

18. бентонит

bentonite

nitrilotrietan-2,1-diil trinitrat
EC број: 215-108-5
CАS број:1302-78-9

n.a. n.a. n.a. n.a. Није дефинисано.

19. цитронелал

citronellal

3,7-dimetil-6-oktenal
EC број: 203-376-6
CАS број:106-23-0

n.a. n.a. n.a. n.a. Није дефинисано.

20. жељезо-сулфат

iron sulphate

željezo (II) sulfat
EC број: 231-753-5
CАS број:7720-78-7

n.a. n.a. n.a. n.a. Није дефинисано.

Листа Ib

Редни 
бр.

Уобичајени назив ак-
тивне супстанце и на-
зив на енглеском језику

IUPАC назив
Идентификациони бројеви

Минимални 
ниво чисто-
ће активне 
супстанце у 
биоцидном 
производу

Датум 
укључивања 
активне суп-
станце у ЕУ 
на Листу

Датум 
престанка 
укључивања 
активне суп-
станце у ЕУ 
на Листу

Врста 
био-

цидног 
про-
извода

Услови под којима се може до-
нијети акт за стављање у промет и 
коришћење биоцидног производа у 
односу на ризик који активна суп-
станца представља на здравље људи 
и животну средину (у даљем тексту: 
услови за стављање у промет и 

коришћење биоцидног производа)
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ПРИЛОГ 2

СПИСАК АКТИВНИХ СУПСТАНЦИ У БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА КОЈЕ СУ УКЉУЧЕНЕ 
У ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ НА НИВОУ ЕУ

Број 
уноса Назив супстанце EC број CАS број 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22

1 formaldehid 200-001-8 50-00-0  x x               x
6 2-(2-butoksietoksi)etil 

6-propilpiperonil eter (piperonil 
butoksid/PBO)

200-076-7 51-03-6               x    

9 bronopol 200-143-0 52-51-7  x    x   x  x x      x
36 etanol 200-578-6 64-17-5 x x  x               
37 mravlja kiselina 200-579-1 64-18-6  x x x x x     x x       
43 salicilna kiselina 200-712-3 69-72-7  x x x               
45 propan-1-ol 200-746-9 71-23-8 x x  x               
52 etilen-oksid 200-849-9 75-21-8  x                 
60 limunska kiselina 201-069-1 77-92-9 x                  
69 glikolna kiselina 201-180-5 79-14-1  x x x               
70 persirćetna kiselina 201-186-8 79-21-0           x x       
71 L-(+)-mliječna kiselina 201-196-2 79-33-4  x x x  x             
79 (2R,6aS,12aS)-1,2,6, 6a,12,12a-

heksahidro-2-izopropenil-
8,9-dimetoksikromeno[3,4-b]
furo[2,3-h]kromen-6-on 
(rotenon)

201-501-9 83-79-4              x     

85 simklozen 201-782-8 87-90-1  x x x x      x x       
92 bifenil-2-ol 201-993-5 90-43-7       x  x x         
113 cinamaldehid/3-fenil-propen-2-

al (cimetni aldehid)
203-213-9 104-55-2  x                 

117 geraniol 203-377-1 106-24-1               x x   
122 glioksal 203-474-9 107-22-2  x x x               
133 heksa-2,4-dienoična kiselina 

(sorbinska kiselina)
203-768-7 110-44-1      x             

154 hlorofen 204-385-8 120-32-1  x x                
171 2-fenoksietanol 204-589-7 122-99-6 x x  x  x       x      
172 cetilpiridinijum-hlorid 204-593-9 123-03-5  x                 
179 ugljen-dioksid 204-696-9 124-38-9                x   
180 natrijum-dimetilarsinat 

(natrijum-kakodilat)
204-708-2 124-65-2               x    

185 natrijum-tosilhloramid (natrijum 
tosilhloramid – hloramin T)

204-854-7 127-65-1  x x x x              

187 kalijum-dimetilditiokarbamat 204-875-1 128-03-0         x  x x       
188 natrijum-dimetilditiokarbamat 204-876-7 128-04-1         x  x x       
195 natrijum 2-bifenilat 205-055-6 132-27-4 x x x x  x x  x x   x      
206 tiram 205-286-2 137-26-8         x          
210 metam-natrijum 205-293-0 137-42-8         x  x        
227 2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazol 

(tiabendazol)
205-725-8 148-79-8       x  x x         

235 diuron 206-354-4 330-54-1       x   x         
239 cianamid 206-992-3 420-04-2   x            x    
253 tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-

tiadiazin-2-tion (dazomet)
208-576-7 533-74-4      x      x       

283 terbutrin 212-950-5 886-50-0       x  x x         
288 N-(dihlorofl uorometiltio)-

N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamid 
(diklofl uanid)

214-118-7 1085-98-9       x          x  

292 (1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-
diokso-2H-izoindol-2-il)
metil (1R-trans)-2,2-dimetil-
3-(2-metilprop-1-enil)
ciklopropankarboksilat (d-
tetrametrin)

214-619-0 1166-46-7               x    

321 monolinuron 217-129-5 1746-81-2  x                 
330 N-(3-aminopropil)-N-

dodecilpropan-1,3-diamin 
(diamin)

219-145-8 2372-82-9  x x x  x  x   x x x      

336 2,2′-ditiobis[N-metilbenzamid] 
(DTBMА)

219-768-5 2527-58-4      x             

339 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 
(BIT)

220-120-9 2634-33-5  x    x   x  x x x      

341 2-metil-2H-izotiazol-3-on 
(MIT)

220-239-6 2682-20-4      x     x x       

346 natrijum-dihloroizocianurat 
dihidrat

220-767-7 51580-86-0  x x x x      x x       
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345 triklosen-natrijum 220-767-7 2893-78-9  x x x x      x x       
348 mecetronijev etil-sulfat (MES) 221-106-5 3006-10-8 x                  
359 (etilendioksi)dimetanol 

(proizvodi reakcije etilen 
glikola s paraformaldehidom 
(EGForm))

222-720-6 3586-55-8  x    x     x x x      

365 piridin-2-tiol 1-oksid, 
natrijumova so (pirition 
natrijum)

223-296-5 3811-73-2  x x   x x  x x   x      

368 metenamin 3-hloroalilohlorid 
(CTАC)

223-805-0 4080-31-3      x      x x      

377 2,2′,2′-(heksahidro-1,3,5-triazin-
1,3,5-triil)trietanol (HHT)

225-208-0 4719-04-4      x     x x x      

382 tetrahidro-1,3,4,6-
tetrakis(hidroksimetil)
imidazo[4,5-d]imidazol-
2,5(1H,3H)-dion (TMАD)

226-408-0 5395-50-6  x    x     x x x      

392 metilen-ditiocianat 228-652-3 6317-18-6            x       
393 1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-

dimetilimidazolidin-2,4-dion 
(DMDMH)

229-222-8 6440-58-0      x       x      

397 didecildimetilamonijev hlorid 
(DDАC)

230-525-2 7173-51-5 x x x x  x    x x x       

401 srebro 231-131-3 7440-22-4  x  x x    x  x        
1023 srebro, kao nanomaterijal 231-131-3 7440-22-4  x  x     x          
405 sumporni dioksid 231-195-2 7446-09-5    x               
424 natrijum-bromid 231-599-9 7647-15-6  x         x x       
432 natrijum-hipohlorit 231-668-3 7681-52-9 x x x x x      x x       
434 tetrametrin 231-711-6 7696-12-0               x    
439 hidrogen-peroksid 231-765-0 7722-84-1           x x       
444 7a-etildihidro-1H,3H,5H-

oksazolo[3,4-c]oksazol (EDHO)
231-810-4 7747-35-5      x       x      

450 srebro nitrat 231-853-9 7761-88-8 x                  
453 dinatrijum-peroksodisulfat / 

natrijum-persulfat
231-892-1 7775-27-1    x               

455 kalcijum-hipohlorit 231-908-7 7778-54-3  x x x x      x        
457 hlor 231-959-5 7782-50-5  x   x      x        
458 amonijum-sulfat 231-984-1 7783-20-2           x x       
1016 srebro hlorid 232-033-3 7783-90-6 x x    x x  x x x        
473 piretrini i piretroidi 232-319-8 8003-34-7               x x   
491 hlor-dioksid 233-162-8 10049-04-4  x x x x      x x       
494 2,2-dibromo-2-cianoacetamid 

(DBNPА)
233-539-7 10222-01-2  x  x  x     x x x      

501 karbendazim 234-232-0 10605-21-7       x  x x         
1022 dialuminijum-hlorid 

pentahidroksid
234-933-1 12042-91-0  x                 

515 amonijum-bromid 235-183-8 12124-97-9           x x       
522 pirition-cink (cinkov pirition) 236-671-3 13463-41-7  x    x x  x x       x  
524 dodecilgvanidin 

monohidrohlorid
237-030-0 13590-97-1      x     x        

526 kalijum 2-bifenilat 237-243-9 13707-65-8      x   x x   x      
529 brom-hlorid 237-601-4 13863-41-7           x        
531 (benziloksi)metanol 238-588-8 14548-60-8      x       x      
541 natrijum p-hloro-m-krezolat 239-825-8 15733-22-9 x x x   x   x    x      
550 D-glukonska kiselina, spoj 

s N,N′-bis(4-hlorofenil)-
3,12-diimino-2,4,11,13-
tetraazatetradekandiamidinom 
(2 : 1) (CHDG)

242-354-0 18472-51-0 x x x                

554 p-[(dijodometil)sulfonil]toluen 243-468-3 20018-09-1      x x  x x         
559 (benzotiazol-2-iltio)metil 

tiocianat (TCMTB)
244-445-0 21564-17-0         x   x       

562 2-metil-4-okso-3-(prop-
2-inil)ciklopent- 2-en-1-il 
2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-
enil)ciklopropankarboksilat 
(praletrin)

245-387-9 23031-36-9               x    

563 kalijum (E, E)-heksa-2,4-
dienoat (kalijum-sorbat)

246-376-1 24634-61-5      x             

566 .alpha.,.alpha.′,.alpha.′-trimetil-
1,3,5-triazin-1,3,5 (2H,4H,6H)-
trietanol (HPT)

246-764-0 25254-50-6  x    x     x  x      

571 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (ILO) 247-761-7 26530-20-1      x x  x x x  x      
577 dimetiloktadecil[3-

(trimetoksisilil)propil] 
amonijum-hlorid

248-595-8 27668-52-6  x     x  x          
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588 bromohloro-5,5-
dimetilimidazolidin-
2,4-dion (BCDMH/
bromohlorodimetilhidantoin)

251-171-5 32718-18-6  x         x x       

590 3-(4-izopropilfenil)-1,1-
dimetilurea/izoproturon

251-835-4 34123-59-6       x   x         

597 1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-
dihlorofenil)etil]-1H-imidazol 
(imazalil)

252-615-0 35554-44-0   x                

599 S-[(6-hloro-2-oksooksazolo[4,5-
b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-
dimetil tiofosfat (azametifos)

252-626-0 35575-96-3               x    

606 .alfa.-ciano-3-fenoksibenzil 
2,2-dimetil- 3-(2-metilprop-
1-enil)ciklopropankarboksilat 
(cifenotrin)

254-484-5 39515-40-7               x    

608 dimetiltetradecil[3-
(trimetoksisilil)propil]amonijev 
hlorid

255-451-8 41591-87-1         x          

609 smješa cis- i trans-p-mentan-3,8 
diola (citriodiol)

255-953-7 42822-86-6                x   

614 (RS)-α-cijano-3fenoksibenzil-
(1RS)-cis,trans-3-
(2,2-dihlorovinil)-2,2-
dimetilciklopropankarboksilat 
(cipermetrin)

257-842-9 52315-07-8               x    

618 1-etinil-2-metilpent-2-enil 
2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-
enil)ciklopropankarboksilat 
(empentrin)

259-154-4 54406-48-3               x    

619 3-jodo-2-propinilbutilkarbamat 
(IPBC)

259-627-5 55406-53-6       x  x x         

620 tetrakis(hidroksimetil)fosfonij 
sulfat (2 : 1) (THPS)

259-709-0 55566-30-8  x    x     x x       

648 4,5-dihloro-2-oktilizotiazol-
3(2H)-on (4,5-dihloro- 2-oktil-
2H- izotiazol-3-on (DCOIT))

264-843-8 64359-81-5       x  x x x        

656 3,3′-metilenbis[5-
metiloksazolidin] (oksazolidin/
MBO)

266-235-8 66204-44-2  x    x     x x x      

667 alkil (C12-18) dimetilbenzil 
amonijum-hlorid (АDBАC 
(C12-18))

269-919-4 68391-01-5 x x x x      x x x      x

671 alkil (C12-16) dimetilbenzil 
amonijum-hlorid (АDBАC/
BKC (C12-C16))

270-325-2 68424-85-1 x x x x      x x x      x

673 didecildimetilamonijum hlorid 
(DDАC, (C8-10))

270-331-5 68424-95-3 x x x x x x    x x x       

690 kvaterni amonijevi spojevi, 
benzil-C12-18-alkildimetil, soli 
s 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 
1,1-dioksidom (1 : 1) (АDBАS)

273-545-7 68989-01-5  x  x               

691 natrijum N-(hidroksimetil)
glicinat

274-357-8 70161-44-3      x             

692 amini, C10-16-alkildimetil, 
N-oksidi

274-687-2 70592-80-2    x               

693 pentakalijum 
bis(peroksimonosulfat) 
bis(sulfat)

274-778-7 70693-62-8  x x x x              

701 magnezijum-monoperoksiftalat 
heksahidrat (MMPP)

279-013-0 84665-66-7  x                 

1015 ekstrakt margosa 283-644-7 84696-25-3                x   
1024 ekstrakt margosa od 

hladnopresovanog ulja košpica 
azadirchta indica ekstrahovanog 
superkritičnim karbon-
dioksidom

283-644-7 84696-25-3               x    

724 alkil (C12-C14) 
dimetilbenzilamonijum-hlorid 
(АDBАC (C12-C14))

287-089-1 85409-22-9 x x x x      x x x      x

725 alkil (C12-C14) 
dimetil(etilbenzil)amonijum-
hlorid (АDEBАC (C12-C14))

287-090-7 85409-23-0 x x x x      x x x      x

731 chrysanthemum 
cinerariaefolium, ekstrakt

289-699-3 89997-63-7               x    

744 lavanda, lavandula hybrida, 
ekstrakt/ulje lavandina

294-470-6 91722-69-9                x   

779 proizvodi reakcije glutaminske 
kiseline i N-(C12-C14-
alkil)propilenediamina 
(glukoprotamin)

403-950-8 164907-72-6  x  x               

785 6-(ftalimido)peroksiheksanska 
kiselina (PАP)

410-850-8 128275-31-0 x x x x               
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791 2-butil-benzo[d]izotiazol-3-on 

(BBIT)
420-590-7 4299-07-4      x x  x x   x      

792 tetrahlorodekaoksid kompleks 
(TCDO)

420-970-2 92047-76-2 x x  x               

811 srebro natrijum-hidrogen 
cirkonijum-fosfat

422-570-3 265647-11-8 x x  x   x  x          

794 sek-butil 2-(2-hidroksietil)
piperidin-1- karboksilat/ikaridin 
(ikaridin)

423-210-8 119515-38-7                x   

797 cis-1-(3-hloroalil)-3,5,7-
triaza-1- zoniaadamantan hlorid 
(ccis CTАC)

426-020-3 51229-78-8      x       x      

800 [2,4-diokso-(2-propin-1-il)
imidazolidin-3-il]metil(1R)-
cis-krizantemat; [2,4-diokso-(2-
propin-1-il)imidazolidin-3-il]
metil(1R)-trans-krizantemat 
(imiprotrin)

428-790-6 72963-72-5               x    

807 (E)-1-(2-hloro-1,3-tiazol-5-
ilmetil)-3-metil-2-nitrogvanidin 
(klotianidin)

433-460-1 210880-92-5                   

952 bacillus sphaericus, osim 
bacillus sphaericus 2362, soj 
АBTS-1743

mikroorganizam 143447-72-7               x    

955 bacillus thuringiensis subsp.
israelensis serotip H14, osim 
soja АM65-52 i osim soja 
SА3 А

mikroorganizam nije primjenjivo               x    

957 bacillus subtilis mikroorganizam nije primjenjivo   x                
939 aktivni hlor: dobijen reakcijom 

hipohlorne kiseline i natrijum-
hipohlorita, proizveden in situ

smjesa nije primjenjivo  x x x x              

813 peroksioktanska kiselina nije primjenjivo 33734-57-5  x x x               
1014 srebrni zeolit nije primjenjivo nije primjenjivo  x  x x  x  x          
152 proizvodi reakcije 

5,5-dimetilhidantoina, 5-etil-
5-metilhidantoina s bromom i 
hlorom (DCDMH)

nije dostupno nije dostupno           x        

459 masa reakcije titanovog 
dioksida i srebro-hlorida

nije dostupno nije dostupno x x    x x  x x x        

777 proizvodi reakcije 
5,5-dimetilhidantoina, 5-etil-
5-metilhidantoina s hlorom 
(DCEMH)

nije dostupno nije dostupno           x        

810 srebro-fosfatno staklo nije dostupno 308069-39-8  x     x  x          
824 srebro-cink-zeolit nije dostupno 130328-20-0  x  x x  x  x          
1013 srebro-bakar-zeolit nije dostupno 130328-19-7  x  x x  x  x          
1017 srebro adsorbovano na 

silicijum-dioksid (kao 
nanomaterijal u obliku stabilnog 
agregata s primarnim česticama 
u nanonivou)

nije dostupno nije dostupno         x          

1019 Silicijum-dioksid (kao 
nanomaterijal koji čine agregati 
i aglomerati)

nije dostupno 68909-20-6               x    

831 Silicijum-dioksid (silicijev 
dioksid / dijatomejska zemlja)

sredstvo za zaštitu 
bilja

61790-53-2               x    

854 (RS)-3-alil-2-metil-4-
oksociklopent-2-enil-
(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-
3-(2-metilprop-1-enil)-
ciklopropankarboksilat (smjesa 
četiri izomera: 1R trans, 1R: 1R 
trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 
4 : 4 : 1 : 1) (d-aletrin)

sredstvo za zaštitu 
bilja

231937-89-6               x    

855 (RS)-3-alil-2-metil-4-
oksociklopent-2-enil-(1R,3R)-
2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-
enil)-ciklopropankarboksilat 
(smješa dva izomera: 1R trans: 
1R/S samo 1 : 3) (esbiotrin)

sredstvo za zaštitu 
bilja

260359-57-7               x    

848 N-((6-hloro-3-piridinil)metil)-
N′-ciano-N-metiletanimidamid 
(acetamiprid)

sredstvo za zaštitu 
bilja

160430-64-8               x    

835 esfenvalerat/(S)-.alfa.-ciano-
3-fenoksibenzil (S)-2-(4-
hlorofenil)-3-metilbutirat 
(esfenvalerat)

sredstvo za zaštitu 
bilja

66230-04-4               x    

843 4-bromo-2-(4-hlorofenil)-1-
etoksimetil-5-trifl uorometilpirol-
3-karbonitril (hlorfenapir)

sredstvo za zaštitu 
bilja

122453-73-0               x    
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859 polimer N-metilmetanamina 
(EINECS 204-697-4 s 
(hlorometil)oksiranom (EINECS 
203-439-8)/polimerni kvaterni 
amonijev hlorid (PQ polimer)

polimer 25988-97-0  x         x        

863 monohidrohlorid polimera 
N,N″-1,6-heksandiilbis[N′-
cianogvanidina] (EINECS 240-
032-4) i heksametilendiamina 
(EINECS 204-679-6)/
poliheksametilen bigvanid 
(monomer: 1,5-bis(trimetilen)-
gvanilgvanidijev 
monohidrohlorid) (PHMB)

polimer 27083-27-
8/32289-58-0

    x              

868 poli(heksametilenbigvanid) polimer 91403-50-8 x x x x x x   x  x        
869 poli(oksi-1,2-etandiil),.alfa.-

[2-(didecilmetilamonio)etil]-.
omega.-hidroksi-, propanoat 
(sol) (bardap 26)

polimer 94667-33-1  x  x      x         

872 N-didecil-n-
dipolietoksiamonijum borat 
/ didecilpolioksetilamonijum 
borat (polimerni betain)

polimer 214710-34-6        x           

651
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Енерготехника” 
д.о.о. Добој за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), 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) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Енерготехника” д.о.о. Добој испуњава 
услове за добијање лиценце за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе,
2. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, теле-

комуникација и аутоматике,
3. дијела машинске фазе - област термотехнике, инста-

лације гријања, гаса, вентилације и климатизације,
4. технолошке фазе, технолошке подлоге и технолошки 

процеси.
Лиценца важи од 19.3.2018. године до 19.3.2022. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-820/18
19. марта 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

652
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Пројектни биро П45” 
д.о.о. Загреб за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), 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) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 

учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Пројектни биро П45” д.о.о. Загреб 
испуњава услове за добијање лиценце за израду техничке 
документације за објекте за које грађевинску дозволу изда-
је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију, и то:

1. фазе нискоградње.
Лиценца важи од 26.3.2018. године до 26.3.2022. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-291/18
26. марта 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

653
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Електропренос БиХ” 
а.д. Бања Лука - “Електропријенос БиХ” а.д. Бања Лука 
за издавање лиценце за израду техничке документације, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 15. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Електропренос БиХ” а.д. Бања Лука - 
“Електропријенос БиХ” а.д. Бања Лука испуњава услове 
за добијање лиценце за израду техничке документације за 
објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију, и то:

1. конструктивне фазе,
2. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и 

електроенергетских постројења.




