
На основу члана 39. став 3. Закона о биоцидним производима („Службени гласник РС”, број 109/21),

Министар заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о специфичним захтевима за паковање, обележавање и оглашавање биоцидног производа

"Службени гласник РС", број 134 од 2. децембра 2022.

Уводна одредба

Члан 1.

Овим правилником прописују се специфични захтеви за паковање, обележавање и оглашавање биоцидног
производа.

Специфични захтеви за паковање биоцидног производа

Члан 2.

Биоцидни производ кога корисник може заменити са храном, укључујући пиће или храном за животиње,
пакује се на начин да се могућност такве грешке сведе на најмању меру.

Биоцидни производ из става 1. овог члана који је намењен за општу употребу мора да садржи састојке који
корисника одвраћају од његовог конзумирања, а нарочито не сме да привлачи пажњу деце.

Специфични захтеви за обележавање биоцидног производа

Члан 3.

Етикета биоцидног производа, поред елемената обележавања који су у складу са прописима којима се
уређује класификација, паковање, обележавање и оглашавање хемикалија, мора да садржи и јасно и
неизбрисиво наведене следеће информације:

1) идентитет сваке активне супстанце и њену концентрацију изражену у мерним јединицама;

2) наноматеријале, ако су садржани у биоцидном производу, и са њима повезанe специфичнe ризике, а
након сваког позивања на наноматеријале, реч: „нано” у загради;

3) број акта на основу ког се биоцидни производ чини доступним на тржишту и користи;

4) назив и адресу носиоца акта на основу ког се биоцидни производ чини доступним на тржишту и користи;

5) врсту формулације биоцидног производа;

6) дозвољене начине коришћења биоцидног производа;

7) упутства за употребу за дозвољене начине коришћења, учесталост примене и дозу биоцидног производа,
изражену у мерним јединицама на начин који је јасан и разумљив кориснику;

8) податке о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима биоцидног производа и упутства за
прву помоћ;

9) реченицу: „Пре употребе прочитати приложена упутства”, ако се прилаже посебно упутство, као и
упозорења за осетљиве групе, ако је потребно;

10) упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже, укључујући забрану поновне
употребе амбалаже, ако је потребно;

11) број или ознаку серије формулације, као и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима
складиштења;

12) ако је потребно, време потребно да се постигне биоцидно дејство, временски интервал који треба узети
у обзир између примена биоцидног производа или између примене биоцидног производа и следеће употребе
производа који је третиран, односно поновног приступа људи или животиња подручју у коме је биоцидни
производ коришћен, укључујући податке о средствима и мерама за деконтаминацију, као и о трајању потребног
проветравања третираних простора, податке за правилно чишћење опреме и податке у вези са мерама
предострожности током коришћења и транспорта;



13) категорије корисника на које се ограничава коришћење биоцидног производа, ако је потребно;

14) податке о свакој специфичној опасности на животну средину, нарочито о заштити нециљних организама
и воде од загађивања, ако је потребно;

15) за биоцидне производе који садрже микроорганизме и елементе обележавања у складу са прописом
којим се уређују превентивне мере за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима.

Изузетно од става 1. овог члана, информације из тач. 5), 7), 8), 10), 11), 12) и 14) могу се навести на
амбалажи или у посебном упутству које је саставни део амбалаже, када је то неопходно због величине и
функције биоцидног производа.

Члан 4.

Етикета биоцидног производа не сме да буде обмањујућа у погледу ризика које производ представља на
здравље људи, здравље животиња или животну средину, или у погледу његове ефикасности и не сме да садржи
назнаке „биоцидни производ мањег ризика”, „нетоксичан”, „безопасан”, „природан”, „погодан за животну
средину”, „погодан за животиње” и сл.

Специфични захтеви за оглашавање биоцидног производа

Члан 5.

Сваки оглас за биоцидни производ, поред тога што мора да буде у складу са прописима којима се уређује
класификација, паковање, обележавање и оглашавање хемикалија, мора да садржи реченице: „Користити
биоциде безбедно. Пре коришћења увек прочитати етикету и информације о производу.”

Реченице из става 1. овог члана морају бити јасно уочљиве и читљиве у односу на цели оглас.

Реч „биоциди” у реченицама из става 1. овог члана оглашивачи могу да замене речима које јасно упућују
на врсту производа који се оглашава.

Члан 6.

Оглас за биоцидни производ не сме да буде обмањујући у погледу ризика које производ представља на
здравље људи, здравље животиња или животну средину, или у погледу његове ефикасности и не сме да садржи
назнаке „биоцидни производ мањег ризика”, „нетоксичан”, „безопасан”, „природан”, „погодан за животну
средину”, „погодан за животиње” и сл.

Прелазнa одредбa

Члан 7.

Биоцидни производ који је упакован и обележен у складу са Правилником о специфичним захтевима за
паковање, обележавање и оглашавање биоцидног производа („Службени гласник РС”, бр. 59/10 и 26/11) и
учињен доступним на тржишту пре ступања на снагу овог правилника може остати у промету до истека рока
трајања.

Завршне одредбе

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о специфичним захтевима за
паковање, обележавање и оглашавање биоцидног производа („Службени гласник РС”, бр. 59/10 и 26/11).

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00068/2022-03

У Београду, 23. новембра 2022. године

Министар,

Ирена Вујовић, с.р.


