
 
На основу члана 5. става 2. Закона о биоцидним производима („Службени 

гласник РС“, бр. 36/09) и тачке 8. става 5. подтачка 11. Одлуке о оснивању 
Агенције за хемикалије , Управни одбор Агенције за хемикалије на седници 
одржаној дана 08. марта 2010. године, донео је 

 
ПРАВИЛНИК  

О ВРСТАМА БИОЦИДНИХ ПРОИЗВОДА 
 

Члан 1. 
Овим правилником одређују се врсте биоцидних производа према начину 

коришћења, организму на који делују, простору у којем се користе и предмету, 
односно површини која се третира. 

 
Члан 2. 

Свакој врсти биоцидног производа додељује се ознака производне врсте 
(“product-type”, у даљем тексту: PT) и одговарајући број. 

 
Члан 3. 

Врсте биоцидних производа разврставају се у групе, и то: 
1) Дезинфицијенси и биоцидни производи за општу употребу; 
2) Конзерванси; 
3) Биоцидни производи за сузбијање штеточина; 
4) Остале врсте биоцидних производа. 

 
Члан 4. 

У групу Дезинфицијенси и биоцидни производи за општу употребу спадају следеће 
врсте биоцидних производа: 
 

1) Биоцидни производи за личну хигијену људи (PT 1) 
Ова врста биоцидних производа користи се за одржавање личне хигијене људи. 

 
2) Дезинфицијенси и други биоцидни производи који се користе у домаћинству и 

у објектима јавног здравља (PT 2) 
Ова врста биоцидних производа користи се у домаћинствима, јавним и 

индустријским објектима, укључујући и болнице, за дезинфекцију ваздуха, површина, 
материјала, опреме и намештаја који нису у директном контакту са храном за људе или 
животиње. У ову врсту спадају и биоцидни производи који се користе као алгациди. 

Овa врста биоцидних производа користи се, између осталог, у базенима, 
акваријумима, води за купање и друге сврхе; у клима уређајима; за зидове и подове у 
здравственим и другим установама; хемијске тоалете, отпадне воде, болнички отпад, 
земљиште или друге подлоге (на игралиштима). 
 

3) Биоцидни прозводи за хигијену у ветерини (PT 3) 
Ова врста биоцидних производа користи се за одржавање хигијене у ветерини, 

укључујући производе који се користе у просторима у којима се животиње држе, чувају 
или транспортују. 
 



4) Дезинфицијенси који се користе за површине које долазе у контакт са храном за 
људе и животиње (PT 4) 

Ова врста биоцидних производа користи се за дезинфекцију опреме, амбалаже, 
прибора за јело, површина или цевовода који долазе у контакт са храном или пићем 
(укључујући воду за пиће) у току производње, транспорта, складиштења или 
потрошње. 

 
5) Дезинфицијенси за воду за пиће (PT 5) 
Ова врста биоцидних производа користи се за дезинфекцију воде за пиће за људе и 

животиње. 
 

У врсте биоцидних производа из става 1. овог члана не спадају средства за 
чишћење, укључујући детергенте и сличне производе која немају биоцидно дејство. 
 

Члан 5. 
У групу Конзерванси спадају следеће врсте биоцидних производа: 
 
1) Конзерванси за заштиту готових производа (PT 6) 
Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту готових производа (осим 

хране за људе и животиње) док су у оригиналној амбалажи, од штетног деловања 
микроорганизама, како би се очувао квалитет производа до назначеног рока употребе. 

 
2) Конзерванси за заштиту филмова (PT 7) 
Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту филмова или премаза од 

штетног деловања микроорганизама, како би се очувале почетне особине површине 
материјала или предмета као што су боје, пластика, заптивна средства, зидне тапете, 
папир и уметничка дела. 

 
3) Конзерванси за заштиту дрвета (PT 8) 
Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту дрвета, од момента његовог 

допремања у стругару укључујући и саму обраду дрвета у стругари, или производа од 
дрвета, од организама који уништавају или оштећују дрво. 

У ову врсту биоцидних производа спадају и превентивни и куративни биоцидни 
производи (биоцидни производи који спречавају, односно уклањају настала оштећења). 
 

4) Конзерванси за заштиту влакна, коже, гуме и полимерних материјала (PT 9) 
Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту влакнастих или полимерних 

материјала, као што су производи од коже, гуме, папира или текстила, као и саме гуме 
од штетног деловања микроорганизама.  

 
5) Конзерванси за заштиту у грађевинарству (PT 10) 
Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту и накнадни третман 

грађевинских или других конструкционих материјала, изузев дрвета, од штетног 
деловања микроорганизама и алги.  

 
6) Конзерванси за заштиту течности у расхладним и процесним системима (PT 11) 



Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту воде или других течности 
које се користе у расхладним и процесним системима, од штетног деловања организама 
као што су микроорганизми, алге и шкољке. 

Ова врста биоцидних производа не укључује дезифицијенсе за воду за пиће. 
 

7) Слимициди (PT 12) 
Ова врста биоцидних производа користи се за спречавање или сузбијање развоја 

слузи на материјалима, опреми и предметима који се користе у индустријским 
процесима, нпр. на дрвеној или папирној пулпи или порозном пешчаном слоју који се 
користи при екстракцији нафте. 

 
8) Конзерванси за заштиту флуида који се користе при обради метала (PT 13) 
Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту флуида који се користе при 

обради метала од штетног деловања микроорганизама. 
 

Члан 6. 
У групу Биоцидних производа за сузбијање штеточина спадају следеће врсте 

биоцидних производа: 
 

1) Родентициди (PT 14) 
Ова врста биоцидних производа користи се за сузбијање мишева, пацова и других 

глодара. 
 
2) Авициди (PT 15) 
Ова врста биоцидних производа користи се за сузбијање птица. 
 
3) Молускоциди (PT16) 
Ова врста биоцидних производа користи се за сузбијање мекушаца. 

 
4) Писцициди (PT 17) 

 Ова врста биоцидних производа користи се за сузбијање риба. У ову врсту 
биоцидних производа не спадају производи који се користе за лечење болести риба. 

 
5) Инсектициди, акарициди и производи за сузбијање осталих зглавкара.(PT 18) 

 Ова врста биоцидних производа користи се за сузбијање зглавкара (нпр. инсеката, 
паукова, ракова). 
 

6) Репеленти и атрактанти (PT 19) 
Ова врста биоцидних производа користи се за сузбијање штетних организама 

(бескичмењака као што су буве и кичмењака као што су птице) одбијањем или 
привлачењем. У ову врсту биоцидних производа спадају производи који се директно 
или индиректно користе за личну хигијену људи или за хигијену у ветерини.  
 

Члан 7. 
У групу Остале врсте биоцидних производа спадају следеће врсте биоцидних 

производа: 
 

1) Конзерванси за храну или храну за животиње (PT 20) 



Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту хране или хране за 
животиње од штетних организама.  

 
2) Средства за сузбијање обрастања (енг. антифаулинг производи) (PT 21) 
Ова врста биоцидних производа користи се за сузбијање развоја и настањивања 

непожељних организама (микроорганизама и сложенијих биљних или животињских 
врста) на чамцима, опреми и предметима који се користе у води. 
 

3) Течности за балсамовање и препарирање (PT 22) 
Ова врста биоцидних производа користи се за дезинфекцију и заштиту људских или 

животињских лешева и њихових делова. 
 

4) Производи за сузбијање других кичмењака (PT 23) 
Ова врста биоцидних производа користи се за сузбијање других штеточина које се 

не могу сузбити другим врстама биоцидних производа.  
 

Члан 8. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику РС“. 
 
 
 
 
 
 
 

Број: 110-00-1/2010-05   
У Београду, 08.марта 2010. године  

 
Управни одбор Агенције за хемикалије  

                   Председник, 
 проф. др Бранимир Јованчићевић, с.р. 

 
 
 
 
 

 


