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ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БИОЦИДНОМ ПРОИЗВОДУ И АКТИВНОЈ СУПСТАНЦИ

1 ОПШТИ ПОДАЦИ 
1.1 Подносилац захтева за упис у Привремену листу 

Назив подносиоца захтева   

Делатност 
Произвођач Увозник

Порески идентификациони број   
Матични број   
Адреса   
Седиште и поштански број   
Одговорно лице   
Саветник за хемикалије, односно контакт особа   
Број телефона   
Број факса   
E-mail адреса   

2 ПОДАЦИ О ИДЕНТИТЕТУ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ САДРЖАНЕ У БИОЦИДНОМ ПРОИЗВОДУ1

2.1 Произвођач активне супстанце
Назив   
Земља   

2.2 Трговачко име активне супстанце   
2.3 Хемијски / генерички назив активне супстанце   
2.4 CAS број / EC број активне супстанце   
2.5 Молекулска формула активне супстанце   
2.6 Чистоћа активне супстанце   
2.7 Подаци о идентитету нечистоћа и адитива у активној супстанци

Назив 
(IUPAC/ISO) EC број CAS број

Садржај 
(u g/kg, g/l или % 

(m/m))

Функција 
(стабилизатор, средство 
против смрзавања, 
средство против 

пенушања, дисперзионо 
средство)

          
          
          
          
          
          
          

2.8 Информације о методи испитивања чистоће активне супстанце 
(ако је одговор потврдан попунити следећа два поља обрасца)

да  
не 

Назив методе испитивања   
Граница детекције нечистоћа   

3 ПОДАЦИ О ИДЕНТИТЕТУ БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА
3.1 Трговачко име биоцидног производа   
3.2 Врста биоцидног производа

PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6
PT 7 PT 8 PT 9 PT 10 PT 11 PT 12
PT 13 PT 14 PT 15 PT 16 PT 17 PT 18
PT 19 PT 20 PT 21 PT 22 PT 23   



3.3 Произвођач биоцидног производа
Назив   
Земља   

3.4 Врста формулације биоцидног производа   

3.5 Састав биоцидног производа

Редни 
бр.

Назив 
(IUPAC/ISO) EC број CAS број

Садржај 
(у g/kg, 
g/l или % 
(m/m))

Функција 
(активна 
супстанца, 

стабилизатор, 
растварач, итд.)

Класификација2 
у складу са 

Правилником о 
класификацији, 

паковању, 
обележавању 
и оглашавању 
хемикалије 
и одређеног 
производа 

(“Службени гласник 
РС”, бр. 59/10 и 

25/11)

Класификација2 
у складу са 

Правилником о 
класификацији, 

паковању, 
обележавању 
и оглашавању 
хемикалије 
и одређеног 

производа у складу 
са Глобално 

хармонизованим 
системом за 

класификацију и 
обележавање УН 

(“Службени гласник 
РС”, бр. 64/10 и 

26/11)
                
                
                
                
                
                

3.6 Тарифни број биоцидног производа   

4 ПРЕДВИЂЕНИ НАЧИН КОРИШЋЕЊА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА

4.1 Предвиђена област примене биоцидног 
производа   

4.2 Корисник биоцидног производа Индустрија Професионални корисник Општа намена 

4.3 Начин примене биоцидног производа, 
укључујући опис опреме која се користи   

4.4 Начин деловања биоцидног производа   

4.5
Планирана количина (у тонама) биоцидног 
производа која ће се ставити у промет на 
годишњем нивоу

  

4.6 Доза биоцидног производа која се препоручује 
за примену   

4.7 Број и интервал (временски распоред) 
примене биоцидног производа   

4.8 Период забране приступа простору, односно 
површини третираној биоцидним производом   

4.9

Организам на који се делује биоцидним 
производом (циљни организам)   

Производи, организми и предмети које треба 
заштитити од деловања биоцидног производа   

4.10 Ефикасност биоцидног производа на циљне 
организме (Број прилога:         )



5 КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА2

5.1 Класификација биоцидног производа2

У складу са Правилником о класификацији, 
паковању, обележавању и оглашавању хемикалије 
и одређеног производа (“Службени гласник РС”, 
бр. 59/10 и 25/11)

У складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и 
оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално 
хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (“Службени 
гласник РС”, бр. 64/10 и 26/11)

Знак опасности и писано упозорење Пиктограм опасности и реч упозорења
    
Ознака ризика Обавештење о опасности
    
Ознака безбедности Обавештење о мерама предострожности

    
5.2 Елементи обележавања биоцидног производа2

Елементи обележавања који ће бити приказани 
на етикети или на самој амбалажи у складу 
са Правилником о класификацији, паковању, 
обележавању и оглашавању хемикалије и 
одређеног производа (“Службени гласник РС”, 
бр. 59/10 и 25/11) и Правилником о специфичним 
захтевима за паковање, обележавање и 
оглашавање биоцидног производа (“Службени 
гласник РС”, бр. 59/10 и 26/11)

Елементи обележавања који ће бити приказани на етикети или на самој 
амбалажи у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању 
и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално 
хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (“Службени 
гласник РС”, бр. 64/10 и 26/11) и Правилником о специфичним захтевима 
за паковање, обележавање и оглашавање биоцидног производа (“Службени 
гласник РС”, бр. 59/10 и 26/11)

(Број прилога:       ) (Број прилога:        )
6 ПАКОВАЊЕ БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА

6.1

Амбалажа 
Навести: 
а) материјал, 
б) врсту (буре, боца, врећа, лименка, итд.), 
в) величину (запремина, тежина, итд.), 
г) да ли има затварач који отежава отварање од 
стране деце, 
д) да ли је обележена тако да опасност могу да 
распознају особе са посебним потребама

а) 
б) 
в) 
г) 
д)

7 БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ И УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

7.1

Приложити безбедносни лист за биоцидни 
производ и безбедносне листове за његове 
састојке који су класификовани као опасни, на 
српском језику

- безбедносни лист за биоцидни производ 
(Број прилога:      ) 
- безбедносни листови за састојке биоцидног производа који су 
класификовани као опасни 
(Број прилога:       )

7.2 Приложити упутство за употребу биоцидног 
производа на српском језику   

8 ЛИТЕРАТУРА

8.1 Навести литературу и друге документе који су 
коришћени приликом попуњавања обрасца   

9 НАПОМЕНЕ

9.1 Уколико је потребно, подносилац захтева може да 
наведе одређене напомене   

_____________ 
1 Податке из тачке 2. обрасца доставити за сваку активну супстанцу садржану у биоцидном производу 
2 До рока из члана 6. став 1. овог правилника подносилац захтева може доставити одговарајуће податке у складу са раније важећим 
прописима.
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