
П Р Е Д Л О Г 

З А К О Н 

О ГРАЂЕВИНСКИМ ПРОИЗВОДИМА 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Предмет закона 

Члан 1. 
Овим законом уређују се услови за стављање на тржиште и чињење 

доступним на тржишту грађевинских производа, сачињавање декларације о 
перформансама и стављање знака усаглашености на грађевинске производе, 
обавезе привредних субјеката, технички прописи за грађевинске производе и 
српске техничке спецификације, поједностављени поступци, тела за техничко 
оцењивање, тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси 
грађевинских производа, важење докумената о спроведеном оцењивању и 
верификацији сталности перформанси грађевинских производа и знакова 
усаглашености издатих у иностранству и друга питања од значаја за област 
грађевинских производа.  

Појмови 
Члан 2. 

Поједини појмови који се употребљавају у овом закону имају следеће 
значење: 

1) фамилија грађевинских производа је група сродних производа који 
имају сличну предвиђену употребу; 

2) склоп је грађевински производ који је једaн произвођач ставио на 
тржиште као комплет од најмање два појединачна дела које треба саставити 
како би био уграђен у објекат; 

3) битне карактеристике грађевинског производа су оне карактеристике 
грађевинског производа које се односе на основне захтеве за објекте; 

4) перформансе грађевинског производа су показатељи којима се 
исказују одговарајуће битне карактеристике грађевинског производа (исказане 
нивоом, класом или описно); 

5) ниво је резултат оцењивања перформансе грађевинског производа у 
вези са његовим битним карактеристикама исказан бројчаном вредношћу; 

6) класа је опсег нивоа перформансе грађевинског производа, од 
минималне до максималне вредности; 

7) гранични ниво је минимална вредност перформансе грађевинског 
производа која мора да се постигне или максимална вредност која не сме да се 
прелази; 

8) тип производа је скуп репрезентативних нивоа или класа 
перформанси грађевинског производа који се односи на његове битне 
карактеристике, а који је произведен коришћењем дате комбинације сировина 
или других елемената у одређеном производном процесу; 

9) техничка спецификација је хармонизована техничка спецификација и 
српска техничка спецификација; 

10) хармонизована техничка спецификација је хармонизовани стандард 
и европски документ за оцењивање; 
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11) српска техничка спецификација је српски стандард са списка српских 
стандарда којима су преузети хармонизовани стандарди који се примењују у 
складу са овим законом, српски стандард на који се позива технички пропис и 
српски документ за оцењивање; 

12) хармонизовани стандард је европски стандард који је донет на 
основу захтева Европске комисије за примену у хармонизованом законодавству 
Европске уније; 

13) српски стандард је стандард који је донело национално тело за 
стандардизацију у Републици Србији; 

14) документ за оцењивање је српски документ за оцењивање и 
европски документ за оцењивање; 

15) Европски документ за оцењивање је документ који је донела 
европска организација тела за техничко оцењивање за потребе издавања 
европских техничких оцена; 

16) српски документ за оцењивање је документ који је израдило тело за 
техничко оцењивање за потребе издавања српских техничких оцена; 

17) Европска техничка оцена је документована оцена перформанси 
грађевинског производа која се односи на његове битне карактеристике издата 
у складу са одговарајућим европским документом за оцењивање; 

18) српска техничка оцена је документована оцена перформанси 
грађевинског производа која се односи на његове битне карактеристике издата 
у складу са одговарајућим српским документом за оцењивање; 

19) предвиђена употреба је употреба грађевинског производа на начин 
утврђен у одговарајућој техничкој спецификацији или техничком пропису; 

20) специфична техничка документација је документација којом се 
доказује да су методе у оквиру одговарајућег система оцењивања и 
верификације сталности перформанси замењене другим методама, под 
условом да су резултати добијени тим другим методама једнаки резултатима 
добијеним методама испитивања из одговарајућег српског стандарда којим је 
преузет хармонизовани стандард који се примењује у складу са овим законом; 

21) чињење доступним на тржишту је свака испорука грађевинског 
производа ради дистрибуције или употребе, са или без накнаде; 

22) стављање на тржиште је прво чињење доступним грађевинског 
производа на тржишту Републике Србије; 

23) привредни субјект је произвођач, заступник, увозник или 
дистрибутер грађевинског производа; 

24) произвођач је правно лице или предузетник које производи 
грађевински производ или за кога се тај грађевински производ пројектује или 
производи и тргује њиме под својим именом или жигом; 

25) дистрибутер је правно лице или предузетник регистрован у 
Републици Србији, које је укључено у ланац испоруке и које у оквиру обављања 
своје делатности чини грађевински производ доступним на тржишту, а није 
произвођач или увозник; 

26) увозник је правно лице или предузетник регистрован у Републици 
Србији, које ставља на тржиште грађевински производ из других земаља; 

27) заступник је правно лице или предузетник регистрован у Републици 
Србији, које је произвођач овластио да за његов рачун предузима радње из 
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овлашћења, а у вези са стављањем грађевинског производа на тржиште 
Републике Србије; 

28) повлачење је свака мера чији је циљ да спречи да грађевински 
производ у ланцу испоруке буде учињен доступним на тржишту; 

29) опозив је свака мера чији је циљ да постигне повраћај грађевинског 
производа који је већ учињен доступним крајњем кориснику; 

30) фабричка контрола производње је документована, стална и интерна 
контрола производње у фабрици у складу са одговарајућом техничком 
спецификацијом или техничким прописом; 

31) микро правно лице има значење сагласно посебним прописима 
којима је уређено разврставање правних субјеката; 

32) животни циклус су узастопне и међусобно повезане фазе века 
трајања грађевинског производа, од набавке сировина или израде од 
природних ресурса до трајног одлагања; 

33) Eлектронска контакт тачкa за грађевинске производе je државни 
eлектронски сервис путем којег се заинтересованим лицима бесплатно пружају 
информације о одредбама прописа о грађевинским производима на територији 
Републике Србије; 

34) тело за техничко оцењивање је правно лице које спроводи 
оцењивање перформанси и издавање техничке оцене за област грађевинских 
производа за коју је именовано; 

35) систем оцењивања и верификације сталности перформанси је 
поступак који се спроводи с циљем обезбеђивања усаглашености грађевинског 
производа са перформансама битних карактеристика наведених у декларацији 
о перформансама које су утврђене у одговарајућој техничкој спецификацији, 
техничком пропису или српској техничкој оцени; 

36) документи о спроведеном оцењивању и верификацији сталности 
перформанси су, зависно од примењеног система оцењивања и верификације 
сталности перформанси: декларација о перформансама, сертификат о 
сталности перформанси грађевинског производа, сертификат о усаглашености 
фабричке контроле производње и извештај о испитивању, којима се потврђује 
сталност и/или верификују перформансе грађевинског производа у вези са 
његовим битним карактеристикама утврђеним у одговарајућој техничкој 
спецификацији или техничком пропису; 

37) основни захтеви за објекте су захтеви које објекат треба да 
задовољи током економски прихватљивог века употребе; 

38) именовано тело за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси је правно лице које има одобрење министра надлежног за 
послове грађевинарства за обављање задатака независне треће стране у 
поступку оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског 
производа; 

39) пријављено тело је именовано тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси које је пријављено Европској комисији и државама 
чланицама Европске уније као независна трећа страна за обављање послова 
оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинских производа у 
складу са хармонизованом техничком спецификацијом и уписано у одговарајући 
регистар тих тела који води Европска комисија („NANDO база”). 

Други појмови који се употребљавају у овом закону, а нису дефинисани у 
ставу 1. овог члана, имају значење утврђено прописима којима се уређује 
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грађење, технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености, општа 
безбедност производа, управљање хемикалијама, тржишни надзор, 
акредитација и стандардизација. 

Примена закона 
Члан 3. 

Овај закон примењује се на све грађевинске производе који су 
разврстани по следећим областима грађевинских производа:  

1) префабриковани обични/лаки/аутоклавирани ћелијaсти бетонски 
производи; 

2) врата, прозори, прозорски капци, улазна врата и сродни производи; 

3) мембране, укључујући оне нанете у течном стању и комплети (за 
контролу воде и/или водене паре); 

4) производи за топлотну изолацију и изолациони композитни 
комплети/системи; 

5) лежишта за конструкције и можданици за конструкцијске спојеве; 

6) димњаци, димњачки канали и специфични производи; 

7) производи од гипса; 

8) геотекстил, геомембране и сродни производи; 

9) зид-завесе/облагање зидова/заптивене стаклене конструкције; 

10) стабилна опрема за гашење пожара (производи за детекцију 
пожара/пожарни аларм, инсталације за гашење пожара и производи за 
контролу пожара и дима и за пригушивање експлозије); 

11) санитарна опрема; 

12) саобраћајна сигнализација: опрема пута; 

13) производи/елементи и помоћна опрема од конструкцијског дрвета; 

14) плоче и и елементи на бази дрвета; 

15) цемент, грађевински креч и друга хидраулична везива; 

16) челик за армирање и челик за преднапрезање бетона (и помоћна 
опрема), опрема за накнадно преднапрезање; 

17) производи за зидање и сродни производи, елементи за зидање, 
малтери и помоћна средства; 

18) грађевински производи за системе за отпадне воде; 

19) подне облоге; 

20) конструкциони производи од метала и помоћна опрема; 

21) производи за унутрашњу и спољашњу завршну обраду зида и 
плафона и склопови унутрашњих преграда; 

22) кровни покривачи, светлосне куполе, кровни прозори и помоћни 
производи и кровни склопови; 

23) производи за изградњу путева; 

24) агрегати; 

25) грађевински лепкови; 



5 
 

26) производи сродни са бетоном, малтером и инјекционом смешом; 

27) уређаји за грејање простора; 

28) цеви, цистерне и помоћна опрема која није у контакту са водом 
намењеном за људску употребу; 

29) грађевински производи у контакту са водом намењени за људску 
употребу; 

30) производи од равног стакла, профилисаног стакла и стаклених 
блокова; 

31) енергетски, командни и комуникациони каблови; 

32) средства за заптивање спојница; 

33) производи за причвршћивање; 

34) склопови и елементи за изградњу и префабриковани елементи; 

35) производи за заустављање пожара, спречавање ширења пожара и 
заштиту од пожара и производи за успоравање пожара. 

Ако технички и други захтеви за грађевинске производе из става 1. овог 
члана нису утврђени српском техничком спецификацијом или техничким 
прописом, на те грађевинске производе примењују се одредбе прописа којим се 
уређује општа безбедност производа и прописа којим се уређује заштита 
потрошача.  

Употреба грађевинских производа, уградња и перформансе које мора да 
има грађевински производ у односу на његове битне карактеристике уређују се 
техничким прописима којима се уређује изградња објеката и другим прописима 
којима се уређују питања која утичу на испуњавање основних захтева за 
објекте. 

Методе које се користе у прописивању захтева за објекте, као и прописи 
који се односе на битне карактеристике грађевинских производа и друга питања 
која се односе на област грађевинских производа морају бити у складу са 
српским стандардима којима су преузети хармонизовани стандарди.  

Супсидијарна примена прописа 
Члан 4. 

На сва питања поступка која нису уређена овим законом, примењују се 
одредбе закона којима је уређен општи управни поступак. 

II. УСЛОВИ ЗА СТАВЉАЊЕ НА ТРЖИШТЕ ИЛИ ЧИЊЕЊЕ 
ДОСТУПНИМ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОИЗВОДА НА ТРЖИШТУ И БИТНЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОИЗВОДА 
Услови за стављање на тржиште или чињење доступним 

грађевинских производа на тржишту 
Члан 5. 

Грађевински производ се ставља на тржиште или чини доступним на 
тржишту ако је усклађен са техничким захтевима утврђеним српском техничком 
спецификацијом или техничким прописом. 

На тржиште се ставља или чини доступним на тржишту и грађевински 
производ који је усклађен са хармонизованим стандардом који је идентичан са 
српским стандардом којим је преузет хармонизовани стандард који се 
примењује у складу са овим законом. 
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За грађевински производ за који услови за стављање на тржиште или 
чињење доступним на тржишту нису прописани домаћим техничким прописом, 
важи документ о спроведеном оцењивању и верификацији сталности 
перформанси који је издат од стране пријављеног тела. 

Одредба става 3. овог члана не примењује се на грађевински производ 
за који je посебним прописом којим се уређује заштита живота и здравља људи, 
односно заштита животне средине или заштита културних добара, утврђен 
начин стављања у промет и може се уградити у објекте или њихове делове у 
складу са тим прописом. 

Битне карактеристике грађевинских производа  
Члан 6. 

Основу за припрему српских техничких спецификација и техничких 
прописа чине основни захтеви за објекте. 

Грађевински производ који је произведен и стављен на тржиште ради 
сталне уградње у објекте или делове објекта мора да има перформансе у вези 
са његовим битним карактеристикама које имају утицај на перформансе објекта 
током уобичајеног одржавања и економски прихватљивог века употребе објекта 
у погледу следећих основних захтева за објекте: 

1) механичке отпорности и стабилности, односно објекти морају бити 
пројектовани и изведени на начин да оптерећења која на њих делују током 
изградње и употребе не доводе до: 

(1) рушења читавог објекта или неког његовог дела; 

(2) деформација већих од допуштених; 

(3) оштећења других делова објекта, инсталација или инсталиране 
опреме као резултат великих деформација носеће конструкције; 

(4) оштећења услед догађаја у обиму који је несразмеран изворном 
узроку; 

2) безбедности у случају пожара, односно објекти морају бити 
пројектовани и изведени на такав начин да у случају избијања пожара: 

(1) носивост конструкције може бити очувана током одређеног периода; 

(2) настајање и ширење пожара и дима у објекту буде ограничено; 

(3) ширење пожара на суседне објекте буде ограничено; 

(4) корисници могу да напусте објекте или могу бити спасени на други 
начин; 

(5) буде узета у обзир безбедност спасилачких тимова; 

3) хигијене, здравља и животне средине, односно објекти морају бити 
пројектовани и изведени на такав начин да, током свог животног циклуса, не 
представљају претњу по хигијену или здравље и безбедност радника, 
корисника или суседа, нити имају прекомерно велики утицај, током свог читавог 
животног циклуса, на квалитет животне средине или на климу током изградње, 
употребе и рушења, нарочито као резултат: 

(1) испуштања отровних гасова; 

(2) емисије опасних материја, испарљивих органских једињења, гасова 
с ефектом стаклене баште или опасних честица у унутрашњи или спољашњи 
ваздух; 
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(3) емисије опасног зрачења; 

(4) испуштања опасних материја у подземне воде, морске воде, 
површинске воде или тло; 

(5) испуштања опасних материја у воду за пиће или материја које имају 
други негативан утицај на воду за пиће; 

(6) неисправног отпуштања отпадних вода, емисије димних гасова или 
неисправног одлагања чврстог или течног отпада; 

(7) влаге у деловима објекта или на површинама у објекту; 

4) безбедности и приступачности приликом употребе, односно објекти 
морају бити пројектовани и изведени на такав начин да не представљају 
неприхватљиве ризике од незгода или оштећења током употребе или 
функционисања као што су клизање, падање, судар, опекотине, електрични 
удар, повреде од експлозије и провале. Објекти морају бити пројектовани и 
изведени узимајући нарочито у обзир приступачност и употребу за особе са 
инвалидитетом;  

5) заштите од буке, односно објекти морају бити пројектовани и 
изведени на такав начин да се бука коју опажају корисници или људи у близини 
одржава на нивоу на коме није угрожено њихово здравље и при којој могу да 
спавају, да се одмарају и раде под задовољавајућим условима; 

6) уштеде енергије и задржавања топлоте, односно објекти и њихове 
инсталације за грејање, хлађење, осветљење и вентилацију морају бити 
пројектовани и изведени на начин да количина енергије коју захтевају током 
коришћења буде ниска, када се узму у обзир корисници и климатски услови 
локације. Објекти, такође, морају бити енергетски ефикасни, уз коришћење што 
је могуће мање енергије током изградње и рушења;  

7) одрживог коришћења природних ресурса, односно објекти морају 
бити пројектовани, изведени и срушени на такав начин да је употреба 
природних ресурса одржива, а нарочито да се обезбеди: 

(1) поновна употреба или могућност рециклаже објеката, његових 
материјала и делова након рушења; 

(2) трајност објекта; 

(3) коришћење сировина и секундарних материјала у објекту, који су 
погодни за животну средину. 

Битне карактеристике грађевинских производа у вези са основним 
захтевима за објекте утврђују се српским техничким спецификацијама и 
техничким прописима. 

Случајеви битних карактеристика када није неопходно упућивање на 
одговарајућу техничку спецификацију или технички пропис су:  

1) реакција на пожар; 

2) отпорност на пожар; 

3) перформансе при спољашњем пожару; 

4) апсорпција буке; 

5) емисија опасних материја. 

Министар надлежан за послове грађевинарства прописује битне 
карактеристике за које произвођач наводи перформансе грађевинског 
производа приликом његовог стављања на тржиште, а по потреби и битне 
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карактеристике у вези са њиховим предвиђеним употребама, за фамилије 
грађевинских производа обухваћене српским стандардом којим је преузет 
хармонизовани стандард који се примењује у складу са овим законом. 

Техничким прописом из става 5. овог члана, могу бити утврђене и 
граничне вредности перформанси у вези са битним карактеристикама које je 
потребо навести. 

III. ДЕКЛАРАЦИЈА О ПЕРФОРМАНСАМА И ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ 
Декларација о перформансама  

Члан 7. 
За грађевинске производе усаглашене са захтевима утврђеним српском 

техничком спецификацијом и грађевинске производе усаглашене са захтевима 
утврђеним техничким прописом и овим законом, произвођач сачињава 
декларацију о перформансама грађевинског производа у вези са битним 
карактеристикама (у даљем тексту: декларација о перформансама), на српском 
језику, пре стављања тог производа на тржиште. 

За грађевински производ из става 1. овог члана, информације о његовим 
перформансама у вези са битним карактеристикама, утврђеним у одговарајућој 
српској техничкој спецификацији или техничком пропису, могу бити дате ако су 
наведене у декларацији о перформансама, осим у случајевима када у складу са 
чланом 8. овог закона није сачињена декларација о перформансама. 

Сачињавањем декларације о перформансама, произвођач преузима 
одговорност за усаглашеност грађевинског производа са перформансама 
наведеним у декларацији о перформансама.  

Декларација о перформансама коју је израдио произвођач сматра се 
поузданом и тачном. 

Изузеци од обавезе сачињавања декларације о 
перформансама 

Члан 8. 
Произвођач није у обавези да сачини декларацију о перформансама из 

члана 7. став 1. овог закона приликом стављања грађевинског производа на 
тржиште, када је: 

1) грађевински производ произведен појединачно или по наруџбини у 
несеријској производњи и уграђен у јединствено препознатљив објекат од 
стране произвођача који је одговоран и за безбедну уградњу грађевинског 
производа у објекат, у складу са одговарајућим посебним прописима, при чему 
одговорност за грађевински производ и његову безбедну уградњу произвођач 
потврђује писаном изјавом, коју одговорни извођач радова евидентира у 
грађевински дневник; 

2) грађевински производ произведен на градилишту ради уградње у 
објекат, у складу са одговарајућим техничким прописима и за чију производњу 
одговорност сноси одговорни извођач радова; 

3) грађевински производ произведен на традиционалан начин или на 
начин који је примерен очувању наслеђа или у неиндустријском процесу због 
одговарајуће ревитализације објеката који су званично заштићени као део 
утврђене заштићене околине или због њихове посебне архитектонске или 
историјске вредности, а у складу са одговарајућим прописима којима је уређена 
заштита културних добара, при чему одговорност за грађевински производ и 



9 
 

његову безбедну уградњу произвођач потврђује писаном изјавом, коју 
одговорни извођач радова евидентира у грађевински дневник. 

Изузетак од обавезе сачињавања декларације о перформансама односи 
се и на грађевински производ настао рушењем објекта и припремљен за 
поновну употребу у објекту из става 1. тачка 3) овог члана. 

Одредбе из става 1. овог члана не примењују се ако у Републици Србији 
постоји технички пропис којим се захтева декларација о перформансама 
грађевинског производа из става 1. тач. 1), 2) или 3) овог члана, који се чини 
доступним на тржишту. 

Садржина декларације о перформансама 
Члан 9. 

Декларацијом о перформансама из члана 7. став 1. овог закона исказују 
се перформансе грађевинског производа у вези са његовим битним 
карактеристикама, утврђеним одговарајућим српским стандардом са списка 
српских стандарда којима су преузети хармонизовани стандарди који се 
примењују у складу са овим законом, српским стандардом на који се позива 
технички пропис, техничким прописом или српском техничком оценом која је за 
њега издата. 

Декларација о перформансама садржи, нарочито: 

1) назив и/или ознаку типа грађевинског производа за који се сачињава 
декларација о перформансама; 

2) систем или системе оцењивања и верификације сталности 
перформанси грађевинског производа, утврђене одговарајућом српском 
техничком спецификацијом или техничким прописом; 

3) када је то одговарајуће, ознаку и годину објављивања српског 
стандарда којим је преузет хармонизовани стандард који се примењује у складу 
са овим законом, ознаку и годину објављивања српског стандарда на који се 
позива технички пропис, назив техничког прописа и број службеног гласила у 
ком је технички пропис објављен или број и датум издавања српске техничке 
оцене која је коришћена за оцењивање сваке битне карактеристике и број и 
датум објављивања српског документа за оцењивање; 

4) када је одговарајуће, референтни број коришћене одговарајуће 
специфичне техничке документације и захтеве са којима је произвођач 
потврдио да је грађевински производ усаглашен; 

5) предвиђену употребу или употребе грађевинског производа у складу 
са одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом; 

6) списак битних карактеристика грађевинског производа, како је 
утврђено одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким 
прописом за наведену предвиђену употребу или употребе; 

7) перформансе најмање једне битне карактеристике грађевинског 
производа која је од значаја за наведену предвиђену употребу или употребе; 

8) када је то одговарајуће, перформансе грађевинског производа, 
према нивоима, класама или описно, и ако је потребно, на основу прорачуна у 
вези са његовим битним карактеристикама утврђеним у складу са чланом 6. 
став 5. овог закона; 

9) перформансе битних карактеристика грађевинског производа које се 
односе на предвиђену употребу или употребе, у складу са одговарајућом 
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српском техничком спецификацијом или техничким прописом којим је 
предвиђена употреба грађевинског производа; 

10) слова „NPD” (перформансa није утврђена) за наведене битне 
карактеристике грађевинског производа за које перформансе нису наведене; 

11) када је за грађевински производ издата српска техничка оцена, 
перформансе грађевинског производа у вези са свим његовим битним 
карактеристикама садржаним у одговарајућој српској техничкој оцени, према 
нивоима, класама или описно. 

Министар надлежан за послове грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације о перформансама. 

Декларацију о перформансама из члана 7. став 1. овог закона прате и 
информације утврђене прописом којим се уређује стављање у промет 
хемикалија, као информације о безбедности које су део техничких упутстава. 

Форма и достављање декларације о перформансама и 
техничка упутства 

Члан 10. 
Сваки грађевински производ који се чини доступним на тржишту прати 

примерак декларације о перформансама у писаноj форми или електронској 
форми.  

Ако се испоручује серија истог грађевинског производа, она може бити 
праћена једним примерком декларације о перформансама у писаној форми или 
електронскoj форми. 

Ако је примерак декларације о перформансама достављен само у 
електронској форми, на захтев примаоца примерак декларације о 
перформансама грађевинског производа доставља се и у писаноj форми. 

Привредни субјект објављује декларацију о перформансама из члана 7. 
став 1. овог закона на интернет страници уколико: 

1) је обезбедио да се садржина декларације о перформансама нe 
мења након објављивања на интернет страници; 

2) је обезбедио да се интернет страница на којој је објављена 
декларација о перформансама прати и одржава тако да страна и декларација о 
перформансама примаоцима грађевинских производа буду стално на 
располагању; 

3) осигуравају се примаоцима грађевинских производа омогући приступ 
декларацији о перформансама без накнаде у периоду од десет година након 
стављања грађевинског производа на тржиште или током другог таквог 
раздобља које се може утврдити у складу са посебним прописима; 

4) су примаоцима грађевинских производа осигурана упутства за 
приступ интернет страници и декларацији о перформансама које су састављене 
за такве производе доступним на наведеним интернет страницама. 

Техничка упутства достављају се уз сваки грађевински производ који се 
чини доступним на тржишту. Ако се два или више истих грађевинских 
производа испоручују одједном, техничка упутства прате свако појединачно 
паковање. 

Код испоруке грађевинског производа у расутом стању, техничка 
упутства прате сваку појединачну испоруку. 
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Техничка упутства нарочито садрже информације о безбедности, 
податке значајне за чување, транспорт, уградњу и употребу грађевинског 
производа на српском језику. 

У техничким упутствима наводи се рок до којег се грађевински производ 
може уградити, односно да тај рок није ограничен. 

Уз писани текст, техничка упутства могу да садрже и цртеже и 
илустрације. 

Произвођач осигурава да је сваки појединачни производ или серија истог 
производа који ставља на тржиште повезан с одређеном декларацијом о 
перформансама, и то помоћу јединствене идентификационе ознаке врсте и/или 
типа производа. 

Стављање знака усаглашености 
Члан 11. 

Српски знак усаглашености ставља се на оне грађевинске производе за 
које је произвођач сачинио декларацију о перформансама у складу са чл. 7. и 9. 
oвог закона. 

Ако произвођач није сачинио декларацију о перформансама у складу са 
чл. 7. и 9. oвог закона на грађевински производ не може бити стављен српски 
знак усаглашености. 

Произвођач који стави или ако се у његово име стави српски знак 
усаглашености, на тај начин потврђује да преузима одговорност за 
усаглашеност тог грађевинског производа са перформансама наведеним у 
декларацији о перформансама, као и усклађеност са свим захтевима 
утврђеним овим законом и у другим прописима којима се предвиђа стављање 
српског знака усаглашености на грађевинске производе. 

За грађевински производ чији су захтеви утврђени српском техничком 
спецификацијом или техничким прописом, српски знак усаглашености је једини 
знак којим се потврђује усаглашеност тог грађевинског производа са 
перформансама наведеним у декларацији о перформансама у вези са битним 
карактеристикама утврђеним српским стандардом са списка српских стандарда 
којима су преузети хармонизовани стандарди који се примењују у складу са 
овим законом, српским стандардом на који се позива технички пропис, 
техничким прописом или српском техничком оценом која је за њега издата. 

Знакови усаглашености стављени у складу са техничким прописима 
којима су утврђени захтеви за стављање знака усаглашености, сматрају се 
знаковима усаглашености у смислу овог закона. 

Употреба грађевинских производа који носе српски знак усаглашености 
не може да буде онемогућена условима које одређују имаоци јавних 
овлашћења када перформансе наведене у декларацији о перформансама 
задовољавају захтеве за одговарајућу употребу. 

Знак CE ставља се на грађевински производ за који је произвођач 
сачинио декларацију о перформансама, у складу са посебним прописом, којом 
је потврђена његова усаглашеност са хармонизованим стандардом или са 
европском техничком оценом која је за њега издата уз садржај написан на 
српском језику. 
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Начин стављања српског знака усаглашености 
Члан 12. 

Српски знак усаглашености ставља се на грађевински производ тако да 
буде видљив, читљив и неизбрисив. Ако због природе производа није могуће 
или оправдано ставити српски знак усаглашености на грађевински производ 
или на етикету причвршћену на грађевински производ, српски знак 
усаглашености се ставља на амбалажу или на документацију која прати 
грађевински производ. 

Уз српски знак усаглашености наводе се две последње цифре године у 
којој је први пут стављен знак усаглашености, име и регистрована адреса 
произвођача или идентификационa ознака која омогућава лаку и 
недвосмислену идентификацију имена и адресе произвођача, јединствени 
идентификациони код типа производа, референтни број декларације о 
перформансама, ниво или класа перформанси наведених у декларацији о 
перформансама, упућивање на примењену српску техничку спецификацију или 
технички пропис, идентификациони број именованог тела које је спровело 
оцењивање и верификацију сталности перформанси, и ако је применљиво, 
предвиђена употреба која је утврђена у примењеној српској техничкој 
спецификацији или техничком пропису. 

Српски знак усаглашености ставља се на грађевински производ пре 
његовог стављања на тржиште Републике Србије. Може бити пропраћен 
пиктограмом или другим знаком који јасно означава посебан ризик или 
употребу. 

На знак усаглашености који се ставља на грађевински производ 
примењују се општа начела која се односе на знак усаглашености прописана 
законом којим се уређује тржишни надзор. 

Сходна примена 
Члан 13. 

На питања која се односе на облик и изглед српског знака 
усаглашености, који се ставља на грађевински производ, сходно се примењују 
одредбе прописа којима се уређује начин стављања, као и облик, изглед и 
садржина знака усаглашености. 

IV. ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 
Обавезе произвођача 

Члан 14. 
Произвођач грађевинског производа (у даљем тексту: произвођач), 

сачињава декларацију о перформансама у складу са чл. 7. и 9. овог закона и 
ставља српски знак усаглашености у складу са чл. 11. и 12. овог закона. 

Произвођач, као основ за израду декларације о перформансама, 
израђује техничку документацију за грађевински производ (у даљем тексту: 
техничка документација), која садржи све релевантне елементе у вези са 
захтеваним системом оцењивања и верификације сталности перформанси. 

Произвођач чува техничку документацију и декларацију о 
перформансама током периода од десет година након стављања грађевинског 
производа на тржиште. 

Министар надлежан за послове грађевинарства доноси технички пропис, 
којим може бити измењен период из става 3. овог члана за поједине фамилије 
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грађевинских производа на основу очекиваног века трајања или улоге коју 
грађевински производ има у објекту.  

Произвођач обезбеђује успостављање поступака којима се осигурава да 
серијска производња грађевинског производа задржава перформансе наведене 
у декларацији о перформансама, узимајући у обзир евентуалне настале 
промене у типу производа односно техничкој документацији или у 
одговарајућим српским техничким спецификацијама или техничком пропису. 

У циљу обезбеђивања тачности, поузданости и постојаности 
перформанси грађевинског производа наведених у декларацији о 
перформансама, произвођач обавља испитивање узорака грађевинског 
производа који је стављен на тржиште или учињен доступним на тржишту, 
проверава да ли има рекламација, неусаглашених и опозваних грађевинских 
производа и води евиденцију рекламација, неусаглашених и опозваних 
грађевинских производа и о томе обавештава дистрибутере. 

Произвођач обезбеђује да његови грађевински производи имају број 
типа, серијски број или број партије, шарже или други елемент којим се 
омогућава њихова идентификација или, ако то није могуће због димензија или 
природе производа, потребне елементе назначавa на амбалажи или у 
документацији која прати грађевински производ. 

Произвођач наводи на грађевинском производу односно, на његовој 
амбалажи или у документацији која прати грађевински производ, своје име, 
регистрован трговачки назив или регистровани жиг и адресу. Адреса указује на 
јединствено место на којем је могуће ступити у контакт с произвођачем. 

Када се грађевински производ чини доступним на тржишту, произвођач 
обезбеђује да производ прате техничка упутства из члана 10. став 5. овог 
закона, на српском језику. 

Произвођач који има разлога да сумња да је грађевински производ који 
је ставио на тржиште усаглашен са декларацијом о перформансама или 
усклађен са другим захтевима из овог закона, дужан је да одмах предузме 
неопходне корективне радње како би усагласио тај грађевински производ са 
декларацијом о перформансама, односно тај грађевински производ повукао са 
тржишта или опозвао.  

Ако грађевински производ из става 10. овог члана представља ризик, 
произвођач је дужан да одмах о томе обавести надлежне органе тржишног 
надзора, пружајући потребне информације, нарочито у погледу неусклађености 
и свих предузетих корективних радњи. 

На образложени захтев надлежног органа тржишног надзора, 
произвођач пружа све потребне информације и документацију неопходну за 
доказивање усаглашености грађевинског производа са декларацијом о 
перформансама и усклађености са другим захтевима из овог закона, на 
српском језику.  

Произвођач је дужан да, на захтев надлежног органа тржишног надзора, 
сарађује у свакој активности која се предузима у циљу уклањања ризика који 
представља грађевински производ који је ставио на тржиште. 

Заступник 
Члан 15. 

Произвођач може да овласти заступника писаним овлашћењем да 
обавља најмање следеће послове: 
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1) ставља на располагање надлежним органима тржишног надзора 
декларацију о перформансама и техничку документацију током периода из 
члана 14. ст. 3. и 4. овог закона; 

2) на образложени захтев надлежног органа тржишног надзора, пружа 
том органу све информације и документацију неопходну за доказивање 
усаглашености грађевинског производа са декларацијом о перформансама и 
усклађености са другим важећим захтевима из овог закона; 

3) сарађује са надлежним органима тржишног надзора, на њихов 
захтев, у свакој активности која се предузима ради уклањања ризика који 
представљају грађевински производи обухваћени овлашћењем заступника. 

На основу овлашћења из става 1. овог члана, заступник може обављати 
и друге послове, осим посла израде техничке документације. 

Обавезе увозника 
Члан 16. 

Увозник ставља на тржиште Републике Србије само грађевинске 
производе који су усклађени са захтевима утврђеним овим законом. 

Увозник је дужан да пре стављања грађевинског производа на тржиште 
Републике Србије, обезбеди да је: 

1) произвођач спровео оцењивање и верификацију сталности 
перформанси; 

2) произвођач израдио техничку документацију утврђену чланом 14. 
став 2. овог закона; 

3) произвођач израдио декларацију о перформансама у складу са чл. 
7. и 9. овог закона; 

4) на грађевински производ, када је прописано, стављен српски знак 
усаглашености; 

5) грађевински производ праћен документацијом и техничким 
упутствима на српском језику, који су прописани овим законом; 

6) произвођач испунио захтеве утврђене чланом 14. ст. 7. и 8. овог 
закона. 

Увозник који има разлога да сумња да је грађевински производ 
усаглашен са декларацијом о перформансама или усклађен са другим 
захтевима из овог закона, не може тај грађевински производ да стави на 
тржиште, све док не буде усаглашен са пратећом декларацијом о 
перформансама и усклађен са другим захтевима утврђеним овим законом или 
док декларација о перформансама не буде исправљена.  

Ако грађевински производ из става 3. овог члана представља ризик, 
увозник је дужан да о томе обавести произвођача и надлежни орган тржишног 
надзора. 

Увозник је дужан да назначи своје име, регистрован трговачки назив или 
регистровани жиг и своју адресу за контакт на грађевинском производу или, ако 
то није могуће, потребне елементе назначава на амбалажи грађевинског 
производа или у документацији која прати грађевински производ. 

Када се грађевински производ чини доступним на тржишту, увозник је 
дужан да обезбеди да грађевински производ прате техничка упутства на 
српском језику. 
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Увозник обезбеђује да услови складиштења или превоза грађевинског 
производа не угрожавају његову усаглашеност са декларацијом о 
перформансама и усклађеност са другим захтевима из овог закона за 
грађевински производ у периоду у ком је одговоран. 

У циљу обезбеђивања тачности, поузданости и постојаности 
перформанси грађевинског производа наведених у декларацији о 
перформансама, увозник обавља испитивање узорака грађевинског производа 
који је стављен на тржиште или учињен доступним на тржишту, проверава да 
ли има рекламација, неусаглашених и опозваних грађевинских производа, и ако 
их има води евиденцију рекламација, неусаглашених производа и опозваних 
производа и о томе обавештава дистрибутере. 

Увозник који има разлога да сумња да је грађевински производ који је 
ставио на тржиште усаглашен са декларацијом о перформансама или усклађен 
са другим захтевима утврђеним овим законом, дужан је да одмах предузме 
неопходне корективне радње како би усагласио тај грађевински производ са 
декларацијом о перформансама, односно тај грађевински производ повукао са 
тржишта или опозвао.  

Ако грађевински производ из става 9. овог члана представља ризик, 
увозник је дужан да одмах о томе обавести надлежне органе тржишног 
надзора, пружајући потребне информације, нарочито у погледу неусклађености 
и предузетих корективних радњи. 

Увозник је дужан да у периоду из члана 14. ст. 3. и 4. овог закона, стави 
на располагање примерак декларације о перформансама надлежном органу 
тржишног надзора и обезбеди да техничка документација буде доступна органу 
тржишног надзора на њихов захтев. 

На образложени захтев надлежног органа тржишног надзора увозник је 
дужан да пружи све информације и документацију неопходну за доказивање 
усаглашености грађевинског производа са декларацијом о перформансама и 
усклађености са другим захтевима из овог закона, на српском језику.  

Увозник је дужан да, на захтев надлежног органа тржишног надзора, 
сарађује сa органом тржишног надзора, у свакој активности која се предузима 
ради отклањања ризика који представља грађевински производ који је ставио 
на тржиште. 

Обавезе дистрибутера 
Члан 17. 

Дистрибутер чини доступним на тржиште Републике Србије грађевинске 
производе који су усклађени са захтевима утврђеним овим законом. 

Дистрибутер је дужан да пре него што учини доступним грађевински 
производ на тржишту Републике Србије, обезбеди да је: 

1) на грађевински производ, када је прописано, стављен српски знак 
усаглашености; 

2) грађевински производ праћен документацијом и техничким 
упутствима на српском језику, који су прописани овим законом; 

3) произвођач и увозник испунио захтеве прописане чланом 14. ст. 7. и 
8, односно чланом 16. став 5. овог закона; 

4) поступљено у складу са чланом 10. став 5. овог закона. 

Дистрибутер који има разлога да сумња да је грађевински производ 
усаглашен са декларацијом о перформансама или усклађен са другим 
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захтевима из овог закона, не може тај грађевински производ да учини 
доступним на тржишту до тренутка усаглашавања грађевинског производа са 
пратећом декларацијом о перформансама и усклађивања са другим захтевима 
утврђеним овим законом или до тренутка исправљања декларације о 
перформансама.  

Ако грађевински производ из става 3. овог члана представља ризик, 
дистрибутер је дужан да о томе обавести произвођача или увозника и 
надлежни орган тржишног надзора. 

У периоду у ком је дистрибутер одговоран за грађевински производ, он 
обезбеђује да услови складиштења или превоза грађевинског производа не 
угрожавају његову усаглашеност са декларацијом о перформансама и 
усклађеност са другим захтевима из овог закона. 

Дистрибутер који има разлога да сумња да је грађевински производ који 
је учинио доступним на тржишту усаглашен са декларацијом о перформансама 
или усклађен са другим захтевима утврђеним овим законом, дужан је да одмах 
предузме неопходне корективне радње како би усагласио тај грађевински 
производ, односно тај грађевински производ повукао са тржишта или опозвао.  

Ако грађевински производ из става 6. овог члана представља ризик, 
дистрибутер одмах о томе обавештава надлежне органе тржишног надзора, 
пружајући потребне информације, нарочито у погледу неусклађености и свим 
предузетим корективним мерама. 

На образложени захтев надлежног органа тржишног надзора 
дистрибутер је дужан да, пружи све информације и документацију неопходну за 
доказивање усаглашености грађевинског производа са декларацијом о 
перформансама и усклађености са другим захтевима из овог закона, на 
српском језику.  

Дистрибутер, на захтев надлежног органа тржишног надзора, сарађује са 
органом тржишног надзора у свакој активности која се предузима ради 
отклањања ризика који представљају грађевински производи које је учинио 
доступним на тржишту. 

Случајеви у којима права и обавезе произвођача преузима 
увозник или дистрибутер 

Члан 18. 
Увозник или дистрибутер има права и обавезе произвођача прописане 

чланом 14. овог закона ако ставља грађевински производ на тржиште под 
својим именом или жигом или мења грађевински производ који је већ стављен 
на тржиште на начин који може утицати на његову усаглашеност са 
декларацијом о перформансама.  

Идентификација привредних субјеката 
Члан 19. 

Током периода из члана 14. ст. 3. и 4. овог закона, привредни субјекти 
дужни су да, на захтев надлежног органа тржишног надзора, пружају податке 
ради идентификације привредног субјекта који им је испоручио грађевински 
производ, као и податке ради идентификације привредног субјекта коме је тај 
привредни субјекат испоручио грађевински производ. 
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V. ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПРОИЗВОДЕ И СРПСКЕ 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  

Технички прописи и српски стандарди  
Члан 20. 

Техничким прописом и/или српским стандардом обезбеђују се методе и 
критеријуми за оцењивање перформанси грађевинских производа у вези са 
њиховим битним карактеристикама. 

Техничким прописом или српским стандардом може се утврдити и 
предвиђена употреба грађевинског производа. 

За оцењивање перформанси грађевинских производа које се односе на 
њихове битне карактеристике техничким прописом или српским стандардом 
могу се утврдити мање захтевне методе од методе испитивања, под условом 
да се на тај начин не угрожава тачност, поузданост или постојаност резултата. 

Технички пропис или српски стандард утврђује одговарајућу фабричку 
контролу производње којом се узимају у обзир посебни услови производног 
процеса за грађевински производ на који се односи. 

Технички пропис или српски стандард утврђује техничке детаље 
неопходне за спровођење система оцењивања и верификације сталности 
перформанси грађевинског производа на који се односи. 

Овлашћење за доношење техничких прописа  
Члан 21. 

Министар надлежан за послове грађевинарства доноси техничке 
прописе који се односе на грађевинске производе.  

Министар надлежан за послове грађевинарства прописом саставља 
списак српских стандарда којима су преузети хармонизовани стандарди који се 
примењују у складу са овим законом (у даљем тексту: Списак 1) и списак 
донетих српских докумената за оцењивање (у даљем тексту: Списак 2), са 
утврђеним датумом почетка њихове примене. 

Српски стандард са Списка 1 основ је за израду декларације о 
перформансама за грађевински производ на који се односи, почев од датума 
почетка његове примене. 

Српски документи за оцењивање 
Члан 22. 

За сваки грађевински производ који није обухваћен или није у потпуности 
обухваћен хармонизованим стандардом, техничким прописом или српским 
стандардом и за који перформансе у вези са његовим битним карактеристикама 
не могу бити у потпуности оцењене у складу са постојећим хармонизованим 
стандардом, техничким прописом или српским стандардом, на захтев 
произвођача за српску техничку оцену, тело за техничко оцењивање саставља 
српски документ за оцењивање, уз сагласност министарства надлежног за 
послове грађевинарства, у случајевима када: 

1) грађевински производ не потпада у област примене неког постојећег 
хармонизованог стандарда, техничког прописа или српског стандарда; 

2) метод оцењивања предвиђен постојећим хармонизованим 
стандардом, техничким прописом или српским стандардом не одговара за 
оцену ниједне битне карактеристике тог грађевинског производа или 
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3) постојећи хармонизовани стандард, технички пропис или српски 
стандард не обезбеђује ниједну методу оцењивања у вези са најмање једном 
битном карактеристиком тог грађевинског производа. 

Министар надлежан за послове грађевинарства може користити српске 
документе за оцењивање као основ за предлог националном телу за 
стандардизацију за доношење српског стандарда за производе из става 1. овог 
члана. 

Поступак израде и доношења српског документа за 
оцењивање 

Члан 23. 
Српски документ за оцењивање израђује се и доноси тако да: 

1) је транспарентан за произвођача на кога се односи; 

2) дефинишe одговарајућe обавезнe рокове за израду у циљу 
избегавања неоправданог кашњења; 

3) на одговарајући начин узима у обзир заштиту пословне тајне и 
поверљивости; 

4) омогућава одговарајуће учешће министарства надлежног за послове 
грађевинарства; 

5) je исплатив за произвођача; 

6) обезбеђује довољaн степен координације између тела за техничко 
оцењивање која су именована за производ на који се српски документ за 
оцењивање односи. 

Министар надлежан за послове грађевинарства ближе прописује 
поступак израде, начин доношења и садржину српског документа за 
оцењивање. 

Обавезе тела за техничко оцењивање које прими захтев за 
српску техничку оцену  

Члан 24. 
Тело за техничко оцењивање које прими захтев за српску техничку оцену 

обавештава произвођача да ли је грађевински производ обухваћен, у 
потпуности или делимично, хармонизованим стандардом, српским стандардом 
или техничким прописом на следећи начин:  

1) када је производ у потпуности обухваћен хармонизованим 
стандардом, српским стандардом или техничким прописом, тело за техничко 
оцењивање обавештава произвођача да српска техничка оцена не може бити 
издата;  

2) када је производ у потпуности обухваћен српским документом за 
оцењивање, тело за техничко оцењивање обавештава произвођача да ће 
документ бити коришћен као основ за издавање српске техничке оцене; 

3) када производ није обухваћен или није у потпуности обухваћен ни 
једним хармонизованим стандардом, српским стандардом или техничким 
прописом, тело за техничко оцењивање примењује поступак прописан чланом 
23. овог закона. 

У случајевима из тач. 2) и 3) става 1. овог члана, тело за техничко 
оцењивање обавештава министарство надлежно за послове грађевинарства о 
садржини захтева и одговарајућем систему оцењивања и верификације 
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сталности перформанси који тело за техничко оцењивање намерава да 
примени на тај производ. 

Објављивање српског документа за оцењивање 
Члан 25. 

Српски документ за оцењивање који је израдило тело за техничко 
оцењивање доставља министарству надлежном за послове грађевинарства, 
које: 

1) обавештава министарство надлежно за пријављивање техничких 
прописа у складу са посебним прописом; 

2) даје сагласност на садржину српског документа за оцењивање; 

3) објављује списак израђених српских докумената за оцењивање у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Садржина српског документа за оцењивање 
Члан 26. 

Српски документ за оцењивање садржи нарочито општи опис 
предметног грађевинског производа, списак битних карактеристика oд значаја 
за предвиђену употребу грађевинског производа коју је предложио произвођач 
и како је усаглашено између произвођача и тела за техничко оцењивање, као и 
методе и критеријуме за оцењивање перформанси грађевинског производа у 
вези са његовим битним карактеристикама. 

Српски документ за оцењивање садржи и главне поставке/принципе 
фабричке контроле производње који ће се примењивати, при чему се узимају у 
обзир услови производног процеса грађевинског производа.  

Ако перформансе појединих битних карактеристика грађевинског 
производа могу на одговарајући начин бити оцењене применом метода и 
критеријума који су већ утврђени у другим техничким спецификацијама или 
техничким прописима, постојећи методи и критеријуми за оцењивање се 
користе при изради српског документа за оцењивање. 

Примедбе на српски документ за оцењивање 
Члан 27. 

Ако заинтересовано лице на тржишту грађевинских производа или орган 
који врши надзор над применом овог закона сматра да српски документ за 
оцењивање не задовољава у потпуности захтеве које треба да испуни у вези са 
основним захтевима за објекат, подноси министарству надлежном за послове 
грађевинарства примедбе, наводећи своје аргументе. Министарство надлежно 
за послове грађевинарства, након разматрања примедаба и саветовања са 
телом за техничко оцењивање које је израдило, односно израђује српски 
документ за оцењивање, даје своје мишљење. 

Министарство надлежно за послове грађевинарства на основу 
мишљења из става 1. овог члана задржава, задржава уз ограничење или 
повлачи упућивања на српске документе за оцењивање, односно објављује, не 
објављује или објављује уз ограничење упућивања на српске документе за 
оцењивање у „Службеном гласнику Републике Србије”.  

Министарство надлежно за послове грађевинарства обавештава тело за 
техничко оцењивање које је израдило, односно израђује српски документ за 
оцењивање о одлуци из става 2. овог члана и, ако је потребно, захтева измену 
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тог српског документа за оцењивање у складу са мишљењем из става 1. овог 
члана. 

Српска техничка оцена 
Члан 28. 

Српску техничку оцену издаје тело за техничко оцењивање, на захтев 
произвођача, а на основу српског документа за оцењивање утврђеног у складу 
са овим законом. 

Српска техничка оцена обухвата, према нивоима, класама или описно, 
перформансе које се наводе за поједине битне карактеристике које су 
усаглашене између произвођача и тела за техничко оцењивање које је примило 
захтев за српску техничку оцену за наведену предвиђену употребу и техничке 
детаље неопходне за спровођење система оцењивања и верификације 
сталности перформанси.  

Министар надлежан за послове грађевинарства ближе прописује облик и 
садржину српске техничке оцене. 

Нивои или класе перформанси 
Члан 29. 

Техничким прописом министар надлежан за послове грађевинарства 
може да пропише нивое или класе перформанси у вези са битним 
карактеристикама грађевинских производа. 

Ако нивои или класе перформанси нису прописани прописом из става 1. 
овог члана, могу бити утврђени српским стандардом. 

Системи оцењивања и верификације сталности 
перформанси 

Члан 30. 
Оцењивање и верификација сталности перформанси грађевинског 

производа у вези са његовим битним карактеристикама спроводи се у складу са 
једним од система оцењивања и верификације сталности перформанси: систем 
1+, систем 1, систем 2+, систем 3 и систем 4. 

Радње које у оквиру система оцењивања и верификације сталности 
перформанси из става 1. овог члана спроводи произвођач или именовано тело 
за оцењивање и верификацију сталности перформанси су: 

1) фабричка контрола производње; 

2) дaљe испитивање узорака узетих од стране произвођача у 
производном погону у складу са прописаним планом испитивања; 

3) оцењивање перформанси грађевинског производа спроведено на 
основу испитивања (укључујући узорковање), прорачуна, табеларних вредности 
или описне документације производa; 

4) почетни преглед производног погона и фабричке контроле 
производње; 

5) стални надзор, оцењивање и вредновање фабричке контроле 
производње; 

6) контролно испитивање узорака узетих од стране именованог тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси у производном погону или 
складишним просторијама произвођача. 
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У зависности од система оцењивања и верификације сталности 
перформанси који се спроводи, именовано тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси може бити:  

1) именовано сертификационо тело за производ; 

2) именовано сертификационо тело за фабричку контролу производње 
или  

3) именована лабораторија. 

У зависности од система оцењивања и верификације сталности 
перформанси који се спроводи, именовано тело израђује документ о 
спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси, и то: 

1) сертификат о сталности перформанси грађевинског производа; 

2) сертификат о усаглашености фабричке контроле производње или 

3) извештај о испитивању. 

Министар надлежан за послове грађевинарства ближе прописује начин 
спровођења оцењивања и верификације сталности перформанси, системе 
оцењивања и верификације сталности перформанси, врсте тела за оцењивањe 
и верификацију сталности перформанси и садржину и врсте докумената о 
оцењивању и верификацији сталности перформанси у зависности од 
примењеног система оцењивања и верификације сталности перформанси 
утврђеног техничком спецификацијом или техничким прописом којим је 
обухваћен грађевински производ. 

Министар надлежан за послове грађевинарства техничким прописом 
може да пропише или измени систем оцењивања и верификације сталности 
перформанси који ће се примењивати на грађевински производ или фамилију 
грађевинских производа обухваћених српским стандардом са Списка 1 или 
битне карактеристике грађевинског производа, утврђене српским стандардом 
са Списка 1, узимајући у обзир, нарочито, утицај на здравље и безбедност 
људи и животну средину. 

Министар надлежaн за послове грађевинарства прописује систем или 
системе оцењивања и верификације сталности перформасни који ће се 
примењивати на грађевински производ или фамилију грађевинских производа 
обухваћених српским стандардом на који се позива технички пропис или 
техничким прописом или битне карактеристике грађевинског производа, 
утврђене српским стандардом на који се позива технички пропис, узимајући у 
обзир, нарочито, утицај на здравље и безбедност људи и животну средину. 

VI. ПОЈЕДНОСТАВЉЕНИ ПОСТУПЦИ 
Употреба одговарајуће техничке документације 

Члан 31. 
При утврђивању типа производа, произвођач може да замени 

испитивање типа или прорачуне типа одговарајућом техничком документацијом 
којом се доказује да: 

1) грађевински производ који произвођач ставља на тржиште постиже 
одређен ниво или класу перформанси, за једну или више битних 
карактеристика тог грађевинског производа, без испитивања или прорачуна или 
без додатних испитивања или прорачуна у складу са условима утврђеним у 
одговарајућем српском стандарду са Списка 1; 
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2) грађевински производ, обухваћен српским стандардом са Списка 1, 
који произвођач ставља на тржиште одговара типу производа другог 
грађевинског производа који је произвео други произвођач и који је већ испитан 
у складу са одговарајућим српским стандардом којим је преузет хармонизовани 
стандард, у ком случају произвођач има право да наведе перформансе која 
одговарају свим или појединим резултатима испитивања тог другог производа. 
Произвођач може да користи резултате испитивања које је добио неки други 
произвођач само након што добије овлашћење од тог произвођача који остаје 
одговоран за тачност, поузданост и постојаност тих резултата испитивања или 

3) грађевински производ, који произвођач ставља на тржиште и који је 
обухваћен српским стандардом са Списка 1, представља систем сачињен од 
делова које произвођач склапа прописно пратећи прецизна упутства која је дао 
испоручилац таквог система или његовог дела, а који је већ испитао систем или 
тај део система у вези са једном или више битних карактеристика у складу са 
одговарајућим српским стандардом којим је преузет хармонизовани стандард, у 
ком случају произвођач има право да наведе перформансе које одговарају свим 
или појединим резултатима испитивања тог система или тог дела система који 
је испоручен. Произвођач може да користи резултате испитивања које је добио 
други произвођач или испоручилац система, након што добије овлашћење од 
тог произвођача или испоручиоца система који остаје одговоран за тачност, 
поузданост и постојаност тих резултата испитивања. 

Ако грађевински производ из става 1. овог члана припада фамилији 
грађевинских производа на коју се, за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси примењује систем 1 + или систем 1 из члана 30. овог закона, 
одговарајућу техничку документацију из става 1. овог члана проверава 
именовано тело за сертификацију производа из члана 30. овог закона. 

Примена поједностављених поступака од стране микро 
правног лица 

Члан 32. 
Микро правно лице коje производи грађевински производ обухваћен 

стандардом са Списка 1, можe да: 

1) замени утврђивање типа производа на основу испитивања типа за 
одговарајуће системе 3 и 4 из члана 30. овог закона употребом метода које се 
разликују од оних које су садржане у одговарајућем српском стандарду којим је 
преузет хармонизовани стандард; 

2) поступа са грађевинским производом на који се примењује систем 3 
у складу са одредбама за систем 4.  

Када примењује поједностављене поступке, правно лице из става 1. овог 
члана доказује усклађеност грађевинског производа са важећим захтевима 
помоћу специфичне техничке документације и доказује једнакост коришћених 
поступака са поступцима утврђеним у одговарајућем српском стандарду којим 
је преузет хармонизовани стандард. 

Употреба специфичне техничке документације 
Члан 33. 

За грађевински производ обухваћен српским стандардом са Списка 1 
који je, по захтеву за посебну наруџбину, произведен засебно или по мери у 
несеријској производњи и који je уграђен у појединачно препознатљив објекат, 
произвођач може да замени део о оцењивању перформанси из одговарајућег 
система оцењивања и верификације сталности перформанси, специфичном 
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техничком документацијом којом се доказује усклађеност грађевинског 
производа са захтевима утврђеним у одговарајућем српском стандарду којим је 
преузет хармонизовани стандард и једнакост коришћених поступака са 
поступцима утврђеним у одговарајућем српском стандарду којим је преузет 
хармонизовани стандард. 

Ако грађевински производ из става 1. овог члана припада фамилији 
грађевинских производа на коју се, за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси, примењује систем 1+ или систем 1 из члана 30. овог закона, 
специфичну техничку документацију проверава именовано тело за 
сертификацију производа утврђено чланом 30. овог закона. 

Електронска контакт тачка за грађевинске производе 
Члан 34. 

Послове електронске контакт тачке за грађевинске производе обавља 
министарство надлежно за послове грађевинарства. 

Електронска контакт тачка за грађевинске производе има обавезу да 
заинтересованим лицима пружа информације о: 

1) техничким прописима који се примењују на одређену врсту 
производа на територији Републике Србије, односно информације да ли та 
врста производа подлеже претходном прибављању докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси сходно прописима Републике Србије, 
као и информације о потреби спровођења поступка признавања иностраних 
докумената о оцењивању и верификацији сталности перформанси на 
територији Републике Србије; 

2) подацима о надлежним органима у Републици Србији који 
омогућавају да се ти органи контактирају директно, укључујући и појединости о 
органима који су одговорни за надзор над применом техничких прописа за 
грађевинске производе на територији Републике Србије; 

3) правним средствима у Републици Србији у случају спора између 
надлежних органа и привредног субјекта. 

За пружање информација преко електронске контакт тачке за 
грађевинске производе из става 2. овог члана не плаћа се такса. 

VII. ТЕЛА ЗА ТЕХНИЧКО ОЦЕЊИВАЊЕ 
Именовање тела за техничко оцењивање 

Члан 35. 
На захтев правног лица, министар надлежaн за послове грађевинарства, 

доноси решење о именовању тела за техничко оцењивање које спроводи 
оцењивање перформанси и издавање техничке оцене за једну или више 
области грађевинских производа утврђених у члану 3. став 1. овог закона. 

Начин именовања и одузимања одобрења телу за техничко оцењивање, 
као и начин утврђивања испуњености захтева за именовање тела за техничко 
оцењивање спроводи се по посебном пропису којим су уређени технички 
захтеви за производе и оцењивање усаглашености.  

Захтеве за именовање тела за техничко оцењивање утврђује министар 
надлежан за послове грађевинарства. 

Након правноснажности решења из става 1. овог члана министарство 
надлежно за послове грађевинарства, у складу са посебним прописом, 
доставља Европској комисији и другим државама чланицама Европске уније 
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податке о називу, адреси и областима грађевинских производа за које је тело 
за техничко оцењивање именовано, на захтев тела за техничко оцењивање. 

Испуњеност захтева из става 3. овог члана за именовање тела за 
техничко оцењивање утврђује се решењем на предлог комисије коју образује 
министар надлежан за послове грађевинарства.  

Чланови комисије из става 5. овог члана имају право на накнаду за рад.  

За издавање решења из става 1. овог члана плаћа се републичка 
административна такса.  

Решење из става 1. овог члана је коначно. 

Обавезе тела за техничко оцењивање  
Члан 36. 

Телo за техничко оцењивање спроводи оцењивање перформанси и 
издаје техничку оцену за област грађевинских производа за коју је именовано. 

Телo за техничко оцењивање обавезно је да испуњава захтеве утврђене 
прописом донетим на основу овог закона за област грађевинских производа за 
коју је именовано. 

Телo за техничко оцењивање јавно објављује своју организациону шему 
и имена лица одговорних за доношење одлука. 

Надзор над радом тела за техничко оцењивање 
Члан 37. 

Телo за техничко оцењивање дужно је да једном годишње од дана 
правноснажности решења из члана 35. став 1. овог закона, као и на писани 
захтев министарства надлежног за послове грађевинарства, извештава 
министарство о спровођењу оцењивања и издавања техничких оцена за област 
грађевинских производа за које је именовано. Уз извештај се достављају и 
докази потребни за проверу и надзор над испуњавањем прописаних захтева за 
обављање послова за које је донето решење из члана 35. став 1. овог закона. 

Ако телo за техничко оцењивање престане да испуњава захтеве за 
обављање послова за које је донето решење из члана 35. став 1. овог закона, 
дужно је да о томе, без одлагања, а најкасније у року од три радна дана од дана 
настајања тих околности, извести министарство надлежно за послове 
грађевинарства. 

У случају из става 2. овог члана, министарство надлежно за послове 
грађевинарства доноси решење о укидању или делимичном укидању решења 
из члана 35. став 1. овог закона. 

Решење из става 3. овог члана је коначно. 

Члан 38. 
Након сазнања о могућем престанку испуњености прописаних захтева, 

односно о неиспуњавању обавеза и/или истеком рока за доставу података из 
члана 37. став 2. овог закона, министарство надлежно за послове 
грађевинарства по службеној дужности покреће поступак провере испуњености 
прописаних захтева, односно обавеза тела за техничко оцењивање. 

Ако у поступку провере утврди недостатке услед којих телo за техничко 
оцењивање не испуњава прописане захтеве, министарство надлежно за 
послове грађевинарства решењем одређује рок за отклањање недостатака који 
не може бити дужи од 60 дана. 
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У случају да именовано тело за техничко оцењивање не отклони 
недостатке из става 2. овог члана у одређеном року, министарство надлежно за 
послове грађевинарства доноси решење о укидању или делимичном укидању 
решења из члана 35. став 1. овог закона. 

У случају потпуног или делимичног укидања решења из члана 35. став 1. 
овог закона за телo за техничко оцењивање пријављено Европској комисији и 
другим државама чланицама Европске уније, по правноснажности решења, 
министарство надлежно за послове грађевинарства о томе обавештава 
Европску комисију и државе чланице Европске уније.  

Ако у поступку провере утврди да телo за техничко оцењивање и даље 
испуњава прописане захтеве, министарство надлежно за послове 
грађевинарства обуставља поступак провере. 

Решење из става 3. овог члана о потпуном или делимичном укидању 
решења из члана 35. став 1. овог закона је коначно. 

VIII. ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ И ВЕРИФИКАЦИЈУ СТАЛНОСТИ 
ПЕРФОРМАНСИ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОИЗВОДА 

Именовање тела за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси грађевинских производа 

Члан 39. 
На захтев правног лица, министар надлежaн за послове грађевинарства, 

доноси решење о именовању тела за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси којим се одобрава обављање задатака независне треће стране у 
поступку оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског 
производа. 

Начин давања и одузимања одобрења за обављање задатака независне 
треће стране у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси 
грађевинских производа, као и начин утврђивања испуњености прописаних 
захтева за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси спроводе се по посебном пропису којим су уређени технички 
захтеви за производе и оцењивање усаглашености. 

Решење из става 1. овог члана доноси се на предлог комисије коју 
образује министар надлежан за послове грађевинарства.  

Чланови комисије из става 3. овог члана имају право на накнаду за рад.  

За издавање решења из става 1. овог члана плаћа се републичка 
административна такса.  

Решењем из става 1. овог члана, телу за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси у поступку оцењивања и верификације сталности 
перформанси грађевинског производа, одобрава се обављање задатака 
независне треће стране у периоду од четири године. 

Решење из става 1. овог члана је коначно. 

Захтеви за именовање тела за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси грађевинских производа 

Члан 40. 
Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси 

може да обавља задатке независне треће стране у поступку оцењивања и 
верификације сталности перформанси грађевинског производа, aкo испуњава 
следеће захтеве: 
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1) да је основано у складу са посебним прописима и има статус 
правног лица; 

2) да представља трећу страну независну од организације коју оцењује 
или грађевинског производа који оцењује; 

3) да је независно и да не постоји сукоб интереса у случају да припада 
неком пословном удружењу или струковном удружењу које представља правна 
или физичка лица укључена у пројектовање, производњу, обезбеђивање, 
склапање, употребу или одржавање грађевинских производа које оцењује; 

4) да његово руководство и запослена и друга радно ангажована лица 
одговорна за обављање задатака независне треће стране у поступку 
оцењивања и верификације сталности перформанси нису пројектант, 
произвођач, испоручилац, лице које уграђује, купац, власник, корисник или лице 
које одржава грађевински производ које то именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси оцењује, нити заступник било које од тих 
страна. Овим захтевом се не искључује употреба оцењених производа који су 
неопходни за рад именованог тела за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси или употребу производа у личне сврхе; 

5) да његово руководство, запослена и друга радно ангажована лица 
одговорна за обављање задатака независне треће стране у поступку 
оцењивања и верификације сталности перформанси нису директно укључена у 
пројектовање, производњу или изградњу, пласирање, уградњу, употребу или 
одржавање грађевинских производа које оцењује, нити заступају стране 
укључене у те активности. Руководство и запослена и друга радно ангажована 
лица одговорна за обављање задатака независне треће стране не могу бити 
ангажована у активности која може бити у сукобу са њиховом независношћу у 
доношењу одлука и интегритетом у вези са активностима за које су одређени 
решењем из члана 39. став 1. овог закона, нарочито у погледу пружања 
консултантских услуга; 

6) да обезбеђује да активности његових повезаних правних лица или 
подуговарача не утичу на поверљивост, објективност и непристрасност његових 
активности оцењивања и/или верификације; 

7) да његова запослена и друга радно ангажована лица обављају 
задатке независне треће стране у поступку оцењивања и верификације 
сталности перформанси уз највећи степен професионалног интегритета и 
потребне техничке стручности у одређеној области и ослобођено сваког 
утицаја, нарочито финансијских, који може да утиче на њихово доношење 
одлука или резултате њихових активности оцењивања и/или верификације, 
посебно када то чине лица или групе лица која имају интерес у погледу 
резултата тих активности; 

8) да има капацитет да обавља све задатке независне треће стране у 
поступку оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског 
производа, за које је поднео захтев из члана 39. став 1. овог закона. 

Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси 
дужно је да у сваком тренутку и за сваки систем оцењивања и верификације 
сталности перформанси и за сваку врсту или категорију грађевинских 
производа за коју су технички захтеви утврђени техничком спецификацијом или 
техничким прописом, а у вези са битним карактеристикама и задацима за које је 
издато решење из члана 39. став 1. овог закона, има на располагању следеће:  
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1) неопходна запослена и друга радно ангажована лица са стручним 
знањем и одговарајућим искуством за обављање задатака независне треће 
стране у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси;  

2) неопходан опис поступака у складу са којима се обавља оцењивање 
перформанси, а којима се осигурава транспарентност и могућност поновног 
обављања тих поступака; успостављене одговарајуће политике и поступке 
којима се могу разграничити задаци које обавља као именовано тело за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси и друге активности; 

3) неопходне поступке за обављање својих активности којима се на 
одговарајући начин узимају у обзир величина произвођача, сектор у коме 
послује, организација, степен сложености примењеног технолошког процеса и 
масовна или серијска природа производног процеса. 

Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси 
мора да располаже неопходним средствима за обављање техничких и 
административних послова у вези са задацима за које је издато решење из 
члана 39. став 1. овог закона и има приступ потребној опреми или 
капацитетима. 

Запослена и друга радно ангажована лица именованoг тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинског производа 
одговорна за обављање радњи у оквиру система оцењивања и верификације 
сталности перформанси поседује следеће: 

1) техничку и стручну обуку којом су обухваћени сви задаци независне 
треће стране у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси у 
оквиру одговарајућег обима примене за које је издато решење из члана 39. став 
1. овог закона; 

2) познавање захтева за оцењивање и верификацију које обављају и 
одговарајуће овлашћење за обављање тих послова; 

3) познавање и разумевање техничких спецификација и техничких 
прописа и одговарајућих одредби овог закона;  

4) стручност неопходну за израду сертификата, записа и извештаја 
којима се доказује да су оцењивање и верификација сталности перформанси 
грађевинског производа спроведени. 

Непристрасност именованог тела за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси, његовог руководства и запослених и других радно 
ангажованих лица за оцењивање мора бити загарантована. 

Накнада за рад руководства именованог тела за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси и његових запослених и других радно 
ангажованих лица за оцењивање не зависи од броја спроведених оцењивања 
нити од резултата таквих оцењивања. 

Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси 
поседује осигурање од одговорности за спроведено оцењивање и/или 
верификацију. 

Запослена и друга радно ангажована лица именованог тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси обавезна су да чувају 
пословну тајну у вези са свим информацијама добијеним приликом обављања 
задатака независне треће стране у поступку оцењивања и верификације 
сталности перформанси, осим када то захтева надлежни орган тржишног 
надзора, при чему права својине произвођача морају бити заштићена. 
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Министар надлежан за послове грађевинарства ближе прописује захтеве 
за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси. 

Улога акредитације у поступку именовања тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси 

Члан 41. 
Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси, 

које поседује сертификат о акредитацији испуњава прописане захтеве из члана 
40. овог закона у мери у којој су прописани захтеви обухваћени обимом 
акредитације, узимајући у обзир поступке оцењивања и верификације 
сталности перформанси за грађевинске производе обухваћене акредитацијом. 

Повезана правна лица и подуговарачи именованог тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси  

Члан 42. 
Ако именовано тело за оцењивање и верификацију сталности 

перформанси подуговори одређене послове у вези са задацима независне 
треће стране у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси 
грађевинског производа или повери неком повезаном правном лицу, именовано 
тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси обезбеђује да 
подуговарач или повезано правно лице испуњава захтеве из члана 40. овог 
закона и о томе, обавештава министарство надлежно за послове 
грађевинарства. 

Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси 
преузима одговорност за задатке које обављају подуговарачи или повезана 
правна лица. 

Радње у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси 
могу бити подуговорене уз сагласност наручиоца тих радњи. 

Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси 
чува документацију која се односи на оцењивање компетентности сваког 
подуговарача или повезаног правног лица и на задатке које су обавили у 
поступцима оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског 
производа и доставља, по захтеву, министарству надлежном за послове 
грађевинарства. 

Обављање испитивања изван лабораторије за испитивање 
именованог тела за оцењивање и верификацију сталности 

перформанси 
Члан 43. 

На захтев произвођача и ако је то оправдано из техничких, економских 
или логистичких разлога, именовано тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси може да одлучи да спроведе испитивања из члана 30. 
овог закона, за системе оцењивања и верификације сталности перформанси 
1+, 1 и 3 или да допусти да се та испитивања спроводе под његовим надзором, 
било у производним погонима у којима се користи опрема за испитивање 
интерне лабораторије произвођача или уз претходни пристанак произвођача, у 
екстерној лабораторији, користећи опрему за испитивање те лабораторије. 

На захтев тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси 
министар надлежан за послове грађевинарства решењем из члана 39. став 1. 
овог закона одобрава и обављање испитивања изван његових акредитованих 
лабораторија за испитивање.  
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Пре спровођења испитивања из става 2. овог члана, именовано тело за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси проверава да ли су 
задовољени захтеви методе испитивања и оцењује да ли: 

1) опрема за испитивање поседује одговарајући систем еталонирања и 
да ли је гарантована следљивост мерења; 

2) је обезбеђен квалитет резултата испитивања. 

Провера испуњености захтева за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси и обавеза именованог тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси 

Члан 44. 
Проверу испуњености прописаних захтева и обавеза именованог тела за 

оцењивање и верификацију сталности перформанси и након правоснажности 
решења из члана 39. став. 1. овог закона, врши министарство надлежно за 
послове грађевинарства. 

Обавезе именованог тела за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси 

Члан 45. 
Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси 

обавља задатке независне треће стране у складу са системима оцењивања и 
верификације сталности перформанси прописаним чланом 30. овог закона. 

Оцењивање и верификација сталности перформанси спроводи се 
транспарентно у односу на произвођача и на одговарајући начин, уз 
избегавање непотребног терета за привредне субјекте. Именовано тело за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси обавља задатке узимајући 
у обзир величину привредног субјекта, делатност коју обавља, организацију, 
степен сложености примењеног технолошког процеса и природу производног 
процеса. 

Oцењивање и верификација сталности перформанси спроводи се у 
складу чланом 30. овог закона, сходно нивоу захтева за производ и улози коју 
тај грађевински производ има у испуњењу свих основних захтева за објекте. 

Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси 
захтева да произвођач предузме одговарајуће корективне радње и у том 
случају не издаје сертификат, ако у току спровођења почетног прегледа 
производног погона и фабричке контроле производње утврди да произвођач 
није обезбедио сталност перформанси произведеног грађевинског производа. 

Ако именовано тело за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси у току спровођења сталног надзора који има за циљ да провери 
сталност перформанси произведеног грађевинског производа, утврди да 
перформансе тог грађевинског производа не одговарају припадајућем типу 
производа, именовано тело захтева да произвођач предузме одговарајуће 
корективне радње и ако је потребно не издаје сертификат, ограничава важење 
или повлачи сертификат.  

Ако корективне радње нису предузете или немају адекватан ефекат, 
именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси 
ограничава, обуставља или повлачи сертификате. 
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Обавезе именованог тела за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси у вези са извештавањем 

Члан 46. 
Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси 

извештава министарство надлежно за послове грађевинарства о:  

1) сваком одбијању издавања, ограничењу, обустављању или 
повлачењу сертификата; 

2) свим околностима које утичу на обим примене и захтеве на основу 
којих је издато решење из члана 39. став 1. овог закона; 

3) сваком захтеву за пружање информација о свим спроведеним 
активностима оцењивања и/или верификације сталности перформанси који су 
примили од органа тржишног надзора; 

4) задацима независне треће стране у складу са системима 
оцењивања и верификације сталности перформанси које је спровело у обиму 
за који испуњава захтеве за обављање задатака независне треће стране и 
свим другим спроведеним активностима, укључујући прекограничне активности 
и подуговарањa, на захтев министарства надлежног за послове грађења. 

Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси 
пружа одговарајуће информације о питањима у вези са негативним и на захтев, 
позитивним резултатима тих оцењивања и/или верификација, другим телима 
која према овом закону испуњавају захтеве за спровођење сличних задатака 
независне треће стране у складу са системима оцењивања и верификације 
сталности перформанси за грађевинске производе обухваћене истом 
техничком спецификацијом или истим техничким прописом. 

Ако именовано тело за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси престане да испуњава захтеве за обављање задатака независне 
треће стране на основу којих је донето решење из члана 39. став 1. овог закона, 
дужно је да о томе без позива и одлагања, а најкасније у року од три радна 
дана од дана настaнка тих околности, извести министарство надлежно за 
послове грађевинарства. 

У случају из става 3. овог члана, министар надлежан за послове 
грађевинарства доноси решење о укидању или делимичном укидању решења 
из члана 39. став 1. овог закона.  

Решење из става 4. овог члана је коначно. 

Након сазнања о могућем престанку испуњености захтева, односно 
обавеза утврђених овим законом и/или истеком рока за доставу података из 
става 3. овог члана, министарство надлежно за послове грађевинарства по 
службеној дужности покреће поступак провере испуњавања захтева, односно 
испуњење обавеза именованог тела за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси.  

Ако се у поступку провере утврди постојање недостатака услед којих је 
именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси 
престало да испуњава захтеве прописане овим законом, министар надлежан за 
послове грађевинарства доноси решење којим одређује рок за отклањање 
недостатака који не може бити дужи од 60 дана.  

У случају да именовано тело за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси не отклони недостатке из става 6. овог члана у одређеном року, 
министарство надлежно за послове грађевинарства доноси решење о укидању 
или делимичном укидању решењa из члана 39. став 1. овог закона. 
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Решење из става 7. овог члана о потпуном или делимичном укидању 
решења из члана 39. став 1. овог закона је коначно. 

У случају делимичног или потпуног укидања решења из члана 39. став. 
1. овог закона или када именовано тело за oцењивање и верификацију 
сталности перформанси престане да обавља своју делатност, министарство 
надлежно за послове грађевинарства налаже именованом телу да изврши 
пренос документације у вези са oцењивањем и верификацијом сталности 
перформанси другом именованом телу или да документацију учини доступном 
министарству надлежном за послове грађевинарства или надлежним органима 
тржишног надзора. 

За потребе поступка провере, привредни субјекти и надлежни органи 
тржишног надзора, на захтев министарства надлежног за послове 
грађевинарства, достављају без одлагања тражене податке и документацију. 

Ако се у поступку провере утврди да именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси и даље испуњава прописане захтеве, 
министарство надлежно за послове грађевинарства обуставља поступак.  

Координација именованих тела за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 

Члан 47. 
Именована тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси 

међусобно сарађују и координирају активности. 

Идентификациони бројеви и списак именованих тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси 

Члан 48. 
Министарство надлежно за послове грађевинарства доставља примерак 

решења из члана 39. став 1. овог закона министарству надлежном за вођење 
регистра именованих тела за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси, сагласно пропису којим се уређују технички захтеви за производе 
и оцењивање усаглашености, ради уписа у регистар.  

Министарство надлежно за послове грађевинарства, након уписа 
именованог тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси у 
регистар, на својој интернет страници објављује списак именованих тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси из става 1. овог члана, уз 
навођење идентификационог броја и задатака независне треће стране у 
поступку оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинских 
производа који су им одобрени. 

Министарство надлежно за послове грађевинарства објављује сваку 
промену списка из става 2. овог члана на својој интернет страници. 

Тело из става 2. овог члана обавља задатке независне треће стране у 
поступку оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског 
производа по правноснажности решења из члана 39. став 1. овог закона. 

Пријављивање тела за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси  

Члан 49. 
За обављање задатака независне треће стране у поступку оцењивања и 

верификације сталности перформанси у складу са хармонизованом техничком 
спецификацијом, именовано тело за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси подноси органу надлежном за пријављивање, преко 
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министарства надлежног за послове грађевинарства, захтев за пријављивање 
Европској комисији и државама чланицама, у складу са законом којим се 
уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и 
прописима донетим на основу тог закона.  

Члан 50. 
Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси 

може бити пријављено као: 

1) тело пријављено за сертификацију сталности перформанси 
грађевинског производа; 

2) тело пријављено за сертификацију фабричке контроле производње 
и/или 

3) лабораторија пријављена за мерење, истраживање, испитивање, 
прорачун или други начин оцењивања перформанси грађевинског производа, 
за обављање задатака независне треће стране у поступку оцењивања и 
верификације сталности перформанси у складу са одговарајућом 
хармонизованом техничком спецификацијом. 

У случајевима када није неопходно упућивање на одговарајуће 
хармонизоване техничке спецификације утврђеним у члану 6. став 4. овог 
закона, именовано тело из члана 30. овог закона може бити пријављено као 
лабораторија пријављена за испитивање: реакције на пожар, отпорности на 
пожар, перформанси при спољашњем пожару, апсорпције буке и емисије 
опасних материја. 

Члан 51. 
Пријављивање тела за оцењивање и верификацију сталности 

перформанси из члана 49. овог закона, спроводи се у складу са посебним 
прописом којим се уређује поступак пријављивања, начин утврђивања 
испуњености прописаних захтева за пријављивање, надзор над радом тих тела, 
као и суспензија и повлачење пријављивања, донетим на основу закона којим 
се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености. 

IX. ВАЖЕЊЕ ДОКУМЕНАТА О СПРОВЕДЕНОМ ОЦЕЊИВАЊУ И 
ВЕРИФИКАЦИЈИ СТАЛНОСТИ ПЕРФОРМАНСИ ГРАЂЕВИНСКИХ 

ПРОИЗВОДА И ЗНАКОВА УСАГЛАШЕНОСТИ ИЗДАТИХ У 
ИНОСТРАНСТВУ 

Члан 52. 
Документи о спроведеном оцењивању и верификацији сталности 

перформанси грађевинског производа издати у иностранству важе у Републици 
Србији, ако су издати у складу са потврђеним међународним споразумом чији је 
потписник Република Србија. 

Члан 53. 
Министар надлежан за послове грађевинарства решењем може 

признати важење документа о спроведеном оцењивању и верификацији 
сталности перформанси који је издало тело које обавља послове независне 
треће стране у складу са иностраним техничким прописом, уколико не постоји 
именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси у 
складу са српском техничком спецификацијом или техничким прописом односно 
тело за испитивање и/или оцењивање усаглашености у складу са 
одговарајућим српским техничким прописом. 
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Члан 54. 
Испуњеност захтева за признавање докумената о спроведеном 

оцењивању и верификацији сталности перформанси из члана 53. овог закона 
утврђује се решењем министра надлежног за послове грађевинарства.  

Решење из става 1. овог члана доноси се на предлог комисије коју 
образује министар надлежан за послове грађевинарства. 

Чланови комисије из става 2. овог члана имају право на накнаду за рад.  

За издавање решења из става 1. овог члана плаћа се републичка 
административна такса.  

Члан 55. 
Министарство надлежно за послове грађевинарства доставља решење 

из члана 54. став 1. као и податке о документима о спроведеном оцењивању и 
верификацији сталности перформанси грађевинског производа из члана 52. 
овог закона, министарству надлежном за послове техничких прописа ради 
уписа у регистар признатих докумената о спроведеном оцењивању и 
верификацији сталности перформанси грађевинског производа издатих у 
иностранству. 

X. НАДЗОР 
Члан 56. 

Надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих на основу овог 
закона, спроводи министарство надлежно за послове грађевинарства. 

Надзор из става 1. овог члана укључује и надзор над радом и трајним 
испуњавањем прописаних захтева тела за техничко оцењивање, именованих и 
пријављених тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси. 

Поступање надлежног органа тржишног надзора када 
грађевински производ представља озбиљан ризик 

Члан 57. 
Ако органи тржишног надзора предузимају мере у складу са законом 

којим се уређује тржишни надзор или ако имају основану сумњу да грађевински 
производ не поседује перформансе наведене у декларацији о перформансама 
и представља озбиљан ризик по испуњење основних захтева за објекте, органи 
тржишног надзора спроводе проверу тог производа која обухвата проверу 
испуњености одговарајућих захтева утврђених овим законом и прописима 
донетим на основу овог закона.  

Ако у току провере из става 1. овог члана, надлежни орган тржишног 
надзора утврди да грађевински производ није усаглашен са захтевима из овог 
закона, техничке спецификације или техничког прописа и да представља 
озбиљан ризик, укључујући озбиљан ризик чије последице нису тренутне и 
захтевају хитно поступање, орган тржишног надзора без одлагања налаже 
надзираном субјекту који грађевински производ ставља или чини доступним на 
тржишту да у примереном року предузме потребне корективне мере како би 
грађевински производ ускладио са прописаним захтевима или обезбеђује да 
грађевински производ буде опозван или повучен или да забрани његово 
стављање или испоруку на тржиште. 

Ако је у поступак оцењивања и верификације сталности перформанси 
грађевинских производа укључено именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси, надлежни орган тржишног надзора, у 



34 
 

складу са законом којим се уређује тржишни надзор, обавештава именовано 
тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси. 

Привредни субјект обезбеђује предузимање свих одговарајућих 
корективних мера на свим грађевинским производима које је тај привредни 
субјект учинио доступним на тржишту. 

Ако привредни субјект током периода из става 2. овог члана не предузме 
одговарајуће корективне мере, надлежни орган тржишног надзора доноси 
решење којим надзираном привредном субјекту забрањује или ограничава 
чињење доступним на тржишту грађевинског производа или налаже 
надзираном субјекту да грађевински производ повуче са тржишта или да 
грађевински производ опозове. 

Надлежни органи тржишног надзора о мерама из става 5. овог члана 
обавештавају, без одлагања, министарство надлежно за послове тржишног 
надзора. Информације из става 5. овог члана обухватају све доступне детаље, 
посебно податке потребне за идентификацију неусаглашеног грађевинског 
производа, порекло тог грађевинског производа, природу претпостављене 
неусаглашености и подразумеваног ризика, природу и трајање предузетих 
мера, као и аргументе које је изнео одговарајући привредни субјект. Надлежни 
орган тржишног надзора нарочито назначава када је узрок неусаглашености 
немогућност производа да задовољи перформансе наведене у декларацији о 
перформансама и/или испуни захтеве у вези са испуњењем основних захтева 
за објекте утврђене овим законом, техничком спецификацијом или техничким 
прописом. 

Поступање надлежног органа тржишног надзора ако 
усаглашени грађевински производ представља ризик по 

здравље и безбедност 
Члан 58. 

Ако након спроведене провере у складу са чланом 57. овог закона 
надлежни орган тржишног надзора утврди да грађевински производ, и поред 
тога што је усаглашен са овим законом, техничком спецификацијом или 
техничким прописом, представља ризик по испуњење основних захтева за 
објекте, здравље или безбедност људи или друге аспекте заштите јавног 
интереса, надлежни орган тржишног надзора захтева од привредног субјекта да 
предузме све одговарајуће мере како би обезбедио да предметни грађевински 
производ приликом стављања на тржиште не представља ризик, повуче тај 
грађевински производ са тржишта или га опозове у неком разумном року, 
сразмерно природи тог ризика. 

Привредни субјект обезбеђује предузимање свих корективних мера 
сходно решењу надлежног инспектора, у вези са свим грађевинским 
производима из става 1. овог члана, које је привредни субјект учинио доступним 
на тржишту. 

Овлашћења надлежног инспектора 
Члан 59. 

Надлежни инспектор у вршењу тржишног надзора, осим овлашћења у 
складу са другим прописима, има право и обавезу да: 

1) захтева од надзираних субјеката све податке и потребну 
документацију о оцењивању и верификацији сталности перформанси и друге 
доказе о усклађености грађевинског производа са захтевима утврђеним овим 
законом и прописима донетим на основу овог закона; 
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2) предузима потребне радње у циљу спровођења прегледа и 
испитивања грађевинског производа и након његовог стављања на тржиште 
или чињења доступним на тржишту, а ради провере усаглашености 
грађевинског производа са перформансама наведеним у декларацији о 
перформансама грађевинског производа, одредбама овог закона и прописима 
донетим на основу овог закона; 

3) узима узорке грађевинског производа и даје на испитивање и 
оцењивање усаглашености са перформансама наведеним у декларацији о 
перформансама грађевинског производа, одредбама овог закона и прописима 
донетим на основу овог закона. 

Надлежни орган тржишног надзора који не располаже потребним 
стручним капацитетима или опремом за спровођење прегледа или испитивања 
из става 1. тач. 2) и 3) овог члана, у оквиру инспекцијског надзора, може по 
захтеву надлежног инспектора поверити обављање ових радњи телу 
акредитованом у складу са одговарајућом техничком спецификацијом или 
техничким прописом, уколико не постоји тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси именовано у складу са одговарајућом техничком 
спецификацијом или техничким прописом. 

Телу за оцењивање и верификацију сталности перформанси, односно 
акредитованом телу из става 2. овог члана може се поверити обављање радњи 
из става 1. тач. 2) и 3) овог члана, уколико није било укључено у испитивање и 
оцењивање и верификацију сталности перформанси предметног грађевинског 
производа пре његовог стављања на тржиште или чињења доступним на 
тржишту. 

Дужности надлежног инспектора 
Члан 60. 

У вршењу тржишног надзора надлежни инспектор је овлашћен да 
привредном субјекту који грађевински производ ставља на тржиште:  

1) наложи достављање декларације о перформансама грађевинског 
производа израђене у складу са овим законом, техничком спецификацијом или 
техничким прописом; 

2) наложи да грађевински производ мораjу да прате прописана 
техничка упутства на српском језику, односно упутства и информације о 
безбедности, уколико утврди да су она непотпуна или уколико не прате 
грађевински производ; 

3) привремено забрани чињење доступним на тржишту, понуду 
испоруке, оглашавање или излагање грађевинског производа у периоду 
потребном за различите прегледе и испитивања, односно док постоји основана 
сумња да тај производ није усаглашен са перформансама наведеним у 
декларацији о перформансамa грађевинског производа, одредбама овог закона 
и прописима донетим на основу овог закона; 

4) нареди отклањање утврђених неусаглашености и одреди примерен 
рок за њихово отклањање; 

5) решењем забрани или ограничи стављање на тржиште или чињење 
доступним на тржишту неусаглашених грађевинских производа, или нареди 
њихово повлачење са тржишта или опозив од крајњег корисника; 

6) решењем наложи да привредни субјект, без одлагања, обезбеди да 
грађевински производ буде опозван или повучен или да решењем забрани 
стављање на тржиште или чињење доступним на тржишту грађевинског 
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производа који није усаглашен са захтевима утврђеним овим законом, 
техничком спецификацијом или техничким прописом и представља озбиљан 
ризик, укључујући озбиљан ризик чије последице нису тренутне и захтевају 
хитно поступање; 

7) решењем наложи да привредни субјект предузме све потребне мере 
како би за грађевински производ, који и поред усаглашености са захтевима из 
овог закона, техничких спецификација или техничког прописа, представља 
ризик по здравље и безбедност, обезбедио да приликом стављања на тржиште 
или чињења доступним на тржишту више не представља ризик, грађевински 
производ повукао са тржишта или опозвао у року сразмерном природи тог 
ризика; 

8) решењем нареди уништавање неусаглашених грађевинских 
производа у складу са посебним прописима којима се уређује заштита животне 
средине, ако је то неопходно за заштиту здравља и безбедности људи, 
животиња и биљака, животне средине и имовине. 

Надлежни инспектор је овлашћен да привредном субјекту наложи 
отклањање формалних неусаглашености и одреди примерен рок за отклањање 
ако утврди да грађевински производ који је стављен на тржиште или учињен 
доступним на тржишту: 

1) није означен знаком усаглашености или је знак усаглашености 
стављен у супротности са одредбама овог закона и прописима којима се 
уређује тржишни надзор и начин стављања, као и облик, изглед и садржина 
знака усаглашености; 

2) није праћен документом о оцењивању и верификацији сталности 
перформанси; 

3) није праћен декларацијом о перформансама или је декларација о 
перформансама непотпуна;  

4) није праћен прописаним техничким упутствима или су техничка 
упутства непотпуна; 

5) није праћен одговарајућом техничком документацијом или је та 
документација непотпуна. 

Ако привредни субјект у одређеном року не отклони неусаглашености из 
става 2. овог члана, надлежни инспектор доноси решење којим се забрањује 
или ограничава чињење доступним на тржишту грађевинског производа или 
опозива или повлачи са тржишта грађевински производ са формалним 
недостатком. 

Кад надлежни инспектор предузима мере из овог члана, мора да поступа 
тако да се те мере спроводе на начин сразмеран озбиљности ризика и водећи 
рачуна да предузета мера буде примерена врсти опасности или ризика. 

Жалба изјављена против решења инспектора из става 1. тач. 6), 7) и 8) 
овог члана и става 3. овог члана не одлаже извршење решења. 

Трошкови инспекцијског поступка 
Члан 61. 

Трошкове испитивања и верификације сталности перформанси 
грађевинског производа, као и друге трошкове који настану у поступку 
предузимања мера надлежних органа инспекцијског надзора, сноси привредни 
субјект, ако се утврди да производ није усаглашен са прописаним захтевима. 
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Обавезе надзираних субјеката 
Члан 62. 

Teла за техничко оцењивање, именована и пријављена тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси, привредни субјекти и 
друга лица која су укључена у поступак производње, стављања на тржиште и 
чињење доступним на тржишту грађевинских производа дужни су да 
министарству надлежном за послове грађевинарства или органима 
овлашћеним за спровођење надзора у складу са овим законом омогуће преглед 
свих просторија и увид у све радње и/или документе везане за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси грађевинског производа, техничко 
оцењивање, стављање на тржиште или чињење доступним грађевинског 
производа. 

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 63. 

Новчаном казном од 1.000.000 до 2.000.000 динара казниће се за 
прекршај тело за техничко оцењивање које спроводи оцењивање сталности 
перформанси, односно издаје техничке оцене без решења из члана 35. став 1. 
овог закона, ван области утврђене тим решењем или након доношења решења 
о укидању или делимичном укидању решења из члана 35. став 1. овог закона. 

Новчаном казном од 1.000.000 до 2.000.000 динара казниће се за 
прекршај именовано или пријављено тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси које спроводи оцењивање и верификацију сталности 
перформанси без решења из члана 39. став 1. овог закона, ван обима 
утврђеног утврђеног тим решењем или након доношења решења о укидању или 
делимичном укидању решења из члана 39. став 1. овог закона. 

За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се новчаном казном од 
100.000 до 150.000 динара и одговорно лице именованог или пријављеног тела 
за оцењивање и верификацију сталности перформанси, односно тела за 
техничко оцењивање. 

Члан 64. 
Новчаном казном од 100.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај 

тело за техничко оцењивање, односно именовано или пријављено тело за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси ако: 

1) не достави извештај надлежном министарству у складу са 
обавезама из члана 37. ст. 1. и 2. овог закона, односно члана 46. ст. 1, 2. и 3. 
овог закона; 

2) не поступи по налогу надлежног министра из члана 46. став 7. овог 
закона.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 
50.000 до 100.000 динара и одговорно лице тела за техничко оцењивање, 
односно именованог или пријављеног тела за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси.  

Члан 65. 
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 

привредни субјект уколико: 

1) стави на тржиште грађевински производ који није усаглашен са 
прописаним захтевима у складу са чланом 16. став 1, а у вези са чланом 5. овог 
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закона или учини доступним на тржишту грађевински производ који није 
усаглашен са прописаним захтевима у складу са чланом 17. став 1, а у вези са 
чланом 5. овог закона; 

2) не достави органу тржишног надзора декларацију о перформансама 
и техничку документацију у складу са чланом 15. став 1. тачка 1) и чланом 16. 
став 11. овог закона; 

3) стави или учини доступним на тржишту грађевински производ док 
постоји сумња да тај производ није усаглашен са перформансама наведеним у 
декларацији о перформансамa или усклађен са другим захтевима из овог 
закона у складу са чланом 16. став 3. и чланом 17. став 3. овог закона и не 
обавести одговарајуће привредне субјекте и надлежне органе тржишног 
надзора у складу са чланом 16. став 4. и чланом 17. став 4. овог закона; 

4) не обезбеди да грађевински производ прате прописана техничка 
упутства на српском језику у складу са чланом 14. став 9. и чланом 16. став 6. 
овог закона; 

5) стави или учини доступним на тржишту грађевински производ за који 
није обезбедио да су испуњени услови из члана 16. став 2. и члана 17. став 2. 
овог закона; 

6) не обезбеди услове складиштења или превоза из члана 16. став 7. и 
члана 17. став 5. овог закона; 

7) не поступи у складу са чланом 14. став 13, чланом 15. став 1. тачка 
3), чланом 16. став 13. и чланом 17. став 9. овог закона; 

8) не предузме неопходне корективне радње, не повуче са тржишта 
односно не опозове грађевински производ у складу са чланом 14. став 10, 
чланом 16. став 9. и чланом. 17. став 6. овог закона и не обавести надлежне 
органе тржишног надзора у складу са чланом 14. став 11, чланом 16. став 10. и 
чланом 17. став 7. овог закона; 

9) не обавља испитивање узорака грађевинског производа, не 
проверава да ли има рекламација, неусаглашених и опозваних производа и не 
води евиденцију у складу са чланом 14. став 6. и чланом 16. став 8. овог закона; 

10) није обезбедио успостављање поступака у складу са чланом 14. 
став 5. овог закона; 

11) не повуче са тржишта, не опозове, поново учини доступним на 
тржишту неусаглашен грађевински производ који представља озбиљан ризик 
укључујући озбиљан ризик чије последице нису тренутне и захтевају хитно 
поступање према налогу надлежног инспектора утврђеног решењем из члана 
60. став 1. тачка 6) овог закона; 

12) не повуче, не опозове или не предузме све потребне мере према 
налогу надлежног инспектора утврђеног решењем из члана 60. став 1. тачка 7) 
овог закона; 

13) не уништи неусаглашени грађевински производ у складу са 
посебним прописима којима се уређује заштита животне средине према 
решењу надлежног инспектора из члана 60. став 1. тачка 8) овог закона. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 
100.000 до 150.000 динара и одговорно лице у привредном субјекту. 

Члан 66. 
Новчаном казном од 150.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај 

привредни субјект уколико: 



39 
 

1) не поступи по решењу надлежног инспектора за отклањање 
неусаглашености из члана 60. став 3. овог закона; 

2) не чува техничку документацију и декларацију о перформансама у 
складу са чланом 14. став 3. овог закона. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 
10.000 до 150.000 динара и одговорно лице у привредном субјекту. 

Члан 67. 
Новчаном казном од 50.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 

привредни субјект уколико не поступи у складу са обавезама утврђеним чланом 
14. став 12, чланом 15. став 1. тачка 2), чланом 16. став 12, чланом 17. став 8. и 
чланом 19. овог закона на образложени захтев надлежног органа. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 
10.000 до 150.000 динара и одговорно лице у привредном субјекту. 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Започети поступци 

Члан 68. 
Поступци издавања исправа о усаглашености за грађевинске производе 

започети до дана ступања на снагу овог закона, односно до почетка примене 
техничких прописа за предметни грађевински производ и предметну област 
грађевинских производа донетих у складу са овим законом, до дана ступања на 
снагу потврђеног АСАА споразума или ако тај споразум не буде закључен, до 
дана ступања на снагу уговора о приступању Републике Србије Европској унији, 
окончаће се у складу са прописима по којима су започети. 

Члан 69.  
Тела која спроводе поступке испитивања и/или оцењивања 

усаглашености која испуњавају услове утврђене техничким прописом донетим 
до дана ступања на снагу овог закона, настављају да обављају послове 
испитивања и/или оцењивања усаглашености за одређену област грађевинских 
производа, на начин и под условима утврђеним одговарајућим техничким 
прописом, а најдуже до ступања на снагу, односно почетка примене техничког 
прописа за предметни грађевински производ и предметну област грађевинских 
производа донетим у складу са овим законом. 

Важење прописа и појединачних правних аката 
Члан 70. 

Технички прописи којима се прописују захтеви за стављање на тржиште 
грађевинских производа и/или услови за њихову уградњу донети до дана 
ступања на снагу овог закона, важе до ступања на снагу, односно почетка 
примене техничких прописа за предметни грађевински производ и предметну 
област грађевинских производа донетих у складу са овим законом. 

Исправе о усаглашености грађевинских производа које су издате у 
складу са техничким прописима којима су утврђени захтеви за те грађевинске 
призводе важе до датума важења исправе о усаглашености, а најдуже две 
године од дана ступања на снагу потврђеног АСАА споразума или ако тај 
споразум не буде закључен, најдуже две године од дана ступања на снагу 
уговора о приступању Републике Србије Европској унији. 
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Доношење прописа 
Члан 71. 

Подзаконски акти из члана 9. став 3, члана 21. став 2, члана 23. став 2, 
члана 28. став 3, члана 30. став 5, члана 35. став 3. и члана 40. став 9. овог 
закона донеће се у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона.  

Подзаконски акти из члана 6. став 5, члана 14. став 4, члана 29. став 1. и 
члана 30. ст. 6. и 7. овог закона донеће се до дана ступања на снагу уговора о 
приступању Републике Србије Европској унији. 

Престанак важења одредаба Закона о планирању и изградњи 
Члан 72. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 6. 
ст. 1. и 3, као и одредбе члана 7. и члана 201. став 2. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), у делу који се односи 
на техничке прописе о квалитету грађевинских производа. 

Одложена примена 
Члан 73. 

Одредбе члана 11. став 7, члана 35. став 4, члана 38. став 4, члана 49. и 
чл. 50. и 51. овог закона, примењују се од дана ступања на снагу потврђеног 
АСАА споразума или ако тај споразум не буде закључен, од дана ступања на 
снагу уговора о приступању Републике Србије Европској унији. 

Ступање на снагу  
Члан 74. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е   
 

 
I.   ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Уставни основ за доношење  овог закона  садржан је у одредби члана 

72. став 1. тачка 9. Устава Републике Србије, којом је предвиђено да Република 
Србија уређује и обезбеђује, између осталог, и основне правце привредног и 
технолошког развоја, као и у одредби члана 72. став 1. тачка 12. Устава, а у 
вези одредби члaна 74. стaв 3, члана 82. став 1, члана 83, члана 84. ст. 1, 2. и 
4, члана 90. Устава. Наиме, одредбом члана 72. став 1. тачка 12. предвиђено је 
да Република Србија уређује и обезбеђује и друге односе од интереса за 
Републику, у складу са Уставом, док се уставним одредбама чл. 74, 82, 83, 84. и 
90. у Републици Србији предвиђа да је свако дужан да чува и побољшава 
животну средину, успоставља се отворено и слободно тржиште, слобода 
привређивања и слободно обављање привредне делатности под једнаким 
условимау складу са Уставом и законом, јамчи се страном лицу обављање 
привредне делатности под условима који су законом утврђени за домаћа лица, 
предвиђа се слободна размена роба и услуга и утврђује противуставним сваки 
акт или радња којима се ствара или подстиче монополски положај, односно 
којима се на други начин ограничава тржиште, гарантује се заштита потрошача 
и забрањује се деловање на тржишту усмерено против здравља и безбедности 
потрошача. 

 
II.  РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА ПРОПИСА 
 
Најважнији разлог за доношење Предлога закона о грађевинским 

производима је потреба да се општим прописом уреди стављање на тржиште 
грађевинских производа, што до сада није било уређено. У циљу обезбеђивања 
стандардизације грађевинских производа и сигурности на тржишту стављањем 
у промет само грађевинских производа који су погодни за предвиђену употребу, 
односно имају карактеристике које омогућавају да објекти у које се уграђују 
испуњавају битне захтеве, овај закон садржи техничке и друге захтеве којима се 
обезбеђује заштита безбедности, живота и здравља људи, заштита животиња, 
биљака и животне средине, заштита потрошача и других корисника и заштита 
имовине свих грађана Републике Србије, као и свих инвеститора. 

Други битан разлог за доношење овог закона је испуњавање обавезе 
усклађивања домаћег законодавства са прописима Европске уније (у даљем 
тексту: ЕУ) из Преговарачког поглавља 1 – Слобода кретања робе, узимајући у 
обзир да се прописи ЕУ у овој области редовно мењају и допуњују, док правни 
систем Републике Србије остаје без решења и потпуно је неусклађен. 
Позитивни пропис ЕУ у овој области CPR (REGULATION (EU) No 305/2011 OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011 laying 
down harmonized conditions for the marketing of construction products and repealing 
Council Directive 89/106/EEC) усвојен је од стране Европског парламента и 
Савета Европске уније у марту 2011. године. 

Пут Републике Србиje кa придруживaњу EУ пoдрaзумeвa, пoрeд мнoгих 
других рeфoрмских прoцeдурa, и припрeму зa приликe и зaхтeвe кoнкурeнтнoг 
зajeдничкoг тржиштa. Oвo зaхтeвa вeлику пoсвeћeнoст квaлитeту прoизвoдa и 
услугa. Стога, успостављање националног система инфраструктуре квалитета 
грађевинских производа има вишеструки циљ и представља: 

1) предуслов слободног протока робе и отклањања техничких баријера у 
трговини; 
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2) главни показатељ стављања безбедних грађевинских производа на 
тржиште; 

3) структуру која има директан утицај на иновације и конкурентност; 
4) предуслов за приступ међународним тржиштима; 
5) показатељ степена заштите потрошача (здравље, безбедност, заштита 

животне средине); 
6) подршку економском развоју уопште. 
 

Грaђeвинaрствo, кao кoмплeкснa дeлaтнoст, пoдрaзумeвa услугe и 
прoцeсe (oд прojeктoвaњa дo извoђeњa), кao и угрaдњу гoтoвих грађевинских 
прoизвoдa, при чeму зaвршни рeзултaт – објекат трeбa у свaкoм пoглeду дa 
зaдoвoљи захтеве прojeкта, безбедности и крajњeг кoрисникa. Делатност 
грaђeвинaрства је услoвљeна зaштитoм живoтнe срeдинe, представља битaн 
фaктoр oдрживoг рaзвoja и нeизoстaвнo je прoцeснo пoвeзaна сa другим 
дeлaтнoстимa (eлeктрoтeхникoм, мaшинствoм, тeхнoлoгиjoм, саобраћајем и др). 
Поред тога, грaђeвинaрствo je стрaтeшки jeднa oд нajвaжниjих приврeдних 
грaнa, jeр oбeзбeђуje oбjeктe и инфрaструктуру зa свe oстaлe приврeднe и 
сoциjaлнe кaтeгoриje. Стoгa je рaзвoj законодавства EУ у oблaсти 
грaђeвинaрствa пeрмaнeнтaн прoцeс, a инструмeнти oствaривaњa пoлитикe 
квaлитeтa у oвoj oблaсти су вeoмa слoжeни и у великој мeри се рaзликују у 
oднoсу нa другe. 

Имајући у виду да Предлог закона о грађевинским производима утврђује 
услове за стављање на тржиште 35 области грађевинских производа, значај и 
позитивни ефекти одредаба овог закона утичу на све актере на тржишту 
грађевинских производа, од индустрије грађевинских производа, преко 
инвеститора, пројектаната, извођача, тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), 
до надзорних органа.  

Доношење Предлога закона о грађевинским производима, између 
осталог, омогућава припрему свих актера на тржишту грађевинских производа 
за тренутак када ће почети непосредна примена Regulation (EU) No 305/2011, 
односно обавезна примена свих хармонизованих техничких спецификација, до 
чега ће доћи тренутком приступа Републике Србије ЕУ или потписивањем 
ACCA споразума. 

 
III.  ОБЈАШЊЕЊЕ  ОСНОВНИХ  ПРАВНИХ  ИНСТИТУТА  И   

ПОЈЕДИНАЧНИХ  РЕШЕЊА  
 

 Члан 1. Предлога закона утврђује предмет уређивања закона који се 
односи на: услове за стављање на тржиште и чињење доступним на тржишту 
грађевинских производа, сачињавање декларације о перформансама и 
стављање знака усаглашености на грађевинске производе, обавезе привредних 
субјеката, техничке прописе за грађевинске производе и српске техничке 
спецификације, поједностављене поступке, тела за техничко оцењивање, тела 
за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских 
производа, важење докумената о спроведеном оцењивању и верификацији 
сталности перформанси грађевинских производа и знакова усаглашености 
издатих у иностранству и друга питања од значаја за област грађевинских 
производа. 
 Члан 2. Предлога закона дефинише појмове употребљене у овом закону, 
као што су: фамилија грађевинских производа, битне карактеристике 
грађевинског производа, перформансе грађевинског производа, тип производа, 
техничка спецификација, хармонизована техничка спецификација, српска 
техничка спецификација, хармонизовани стандард, основни захтеви за објекте и 
др. 
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 Члан 3. Предлога закона утврђује области грађевинских производа на 
које се примењује овај закон. 
 Члан 4. Предлога закона утврђује да се на сва питања поступака која 
нису уређена овим законом, примењују одредбе закона којим је уређен општи 
управни поступак. 
 Члан 5. Предлога закона утврђује услове за стављање на тржиште или 
чињење доступним грађевинске производе на тржишту. 
 Члан 6. Предлога закона утврђује које основне захтеве за објекте на које 
утичу битне карактеристике грађевинског производа треба да буду испуњени и 
начин на који се битне карактеристике утврђују и прописују.   
 Члан 7. Предлога закона утврђује обавезу произвођача да изради 
декларацију о перформансама пре стављања грађевинског производа на 
тржиште, као и одговорност произвођача за усаглашеност грађевинског 
производа са перформансама наведеним у  декларацији о перформансама. 
 Члан 8. Предлога закона утврђује изузетке у којима произвођач није у 
обавези да сачини декларацију о перформансама приликом стављања 
грађевинског производа на тржиште.  
 Члан 9. Предлога закона утврђује садржину декларације о 
перформансама, надлежност за ближе прописивање садржине и начина израде 
декларације о перформансама и остале релевантне информације утврђене 
другим прописима које прате декларацију о перформансама.     
 Члан 10. Предлога закона ближе утврђује форму, начин достављања и 
доступност декларације о перформансама и техничког упутства, као и услове 
под којима привредни субјект објаљује декларацију о перформансама на 
интернет страници. 
 Члан 11. Предлога закона утврђује стављање српског знака 
усаглашености на грађевински производ, стављање знакa СЕ и остале знакове 
усаглашености у складу са техничким прописима којима су утврђени захтеви за 
стављање знака усаглашености.  
 Члан 12. Предлога закона утврђује начин стављања српског знака 
усаглашености и садржина која га прати. 
  Члан 13. Предлога закона  утврђује сходну примену прописа којима се 
уређује начин стављања, облик, изглед и садржина знака усаглашености на 
питања која се односе на облик и изглед српског знака усаглашености.  
 Члан 14. Предлога закона утврђује обавезе произвођача у вези са 
стављањем грађевинског производа на тржиште.   
 Члан 15. Предлога закона утврђује које послове заступник по овлашћењу 
произвођача најмање може обаљати и ограничења тог овлашћења. 
 Члан 16. Предлога закона утврђује обавезе увозника у вези са 
стављањем грађевинског производа на тржиште.    
 Члан 17. Предлога закона утврђује обавезе дистрибутера када 
грађевински производ чини доступним на тржишту.   
 Члан 18. Предлога закона утврђује случајеве у којима права и обавезе 
произвођача преузима увозник или дистрибутер. 
 Члан 19. Предлога закона утврђује обавезу привредних субјеката да, на 
захтев органа тржишног надзора, идентификикују привредне субјекте који су им 
испоручили грађевински производ и/или коме су они испоручили грађевински 
производ, током периода у којем су дужни да чувају техничку документацију. 
 Члан  20. Предлога закона дефинише предмет утврђивања техничког 
прописа и српског стандарда.   
 Члан 21. Предлога закона утврђује овлашћење за доношење техничких 
прописа који се односе на грађевинске производе, састављање списка српских 
стандарда (Списак 1) и списка донетих српских докумената за оцењивање 
(Списак 2). 
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 Члан 22. Предлога закона  утврђује случајеве у којима тело за техничко 
оцењивање саставља српски документ за оцењивање и када се српски 
документ за оцењивање може користити као основ за доношење српског 
стандарда за производ.  
 Члан 23. Предлога закона утврђује поступак израде и доношења српског 
документа за оцењивање и надлежност за прописивање тог поступка и 
садржине српског документа за оцењивање.  
 Члан 24. Предлога закона утврђује обавезе тела за техничко оцењивање 
које прими захтев за издавање српске техничке оцене. 
 Члан 25. Предлога закона утврђује обавезе министарства надлежног за 
послове грађевинарства када му тело за техничко оцењивање достави српски 
документ за оцењивање. 
 Члан 26. Предлога закона утврђује садржину српског документа за 
оцењивање. 
 Члан 27. Предлога закона  утврђује поступање министарства надлежног 
за послове грађевинарства по примедбама поднетим на српски документ за 
оцењивање. 
 Члан 28. Предлога закона утврђује ко и под којим условима може издати 
српску техничку оцену и надлежност за ближе прописивање облика и садржине 
српске техничке оцене. 
 Члан 29. Предлога закона  утврђује надлежност за прописивање нивоа 
или класа перформанси у вези са битним карактеристикама грађевинских 
производа. 
 Члан 30. Предлога закона утврђује системе оцењивања и верификације 
сталности перформанси грађевинског производа у вези са његовим битним 
карактеристикама (систем 1, систем 1+, систем 2+, систем 3 и систем 4), радње 
које произвођач и именовано тело за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси спроводе у оквиру тих система, надлежност за прописивање: 
начина спровођења оцењивања и верификације сталности перформанси, 
измене система оцењивања и верификације сталности перформанси 
грађевинског производа у односу на оне утврђене стандардом са Списка 1. 
 Члан 31. Предлога закона утврђује употребу одговарајуће техничке 
документације, у поједностављеном поступку, при утврђивању типа производа у 
случајевима када је то могуће. 
 Члан 32. Предлога закона утврђује случајеве примене поједностављених 
поступака од стране микро правног лица. 
 Члан 33. Предлога закона утврђује случајеве када је могућа употреба 
специфичне техничке документације у примени  поједностављеног поступка .  
 Члан 34. Предлога закона ближе утврђује надлежност за обављање 
послова електронске контакт тачке, предмет и начин рада њеног рада.  
 Члан 35. Предлога закона дефинише поступак именовања тела за 
техничко оцењивање, надлежност за утврђивање захтева за именовање које 
тело за техничко оцењивање треба да испуни, обавезу достављања Европској 
комисији података о телу за техничко оцењивање које је именовано, утврђује 
начин именовања тела за техничко оцењивање и начин на који се утврђује 
испуњеност захтева које тело за техничко оцењивање мора да испуни.  
 Члан 36. Предлога закона утврђује обавезе тела за техничко оцењивање. 
 Члан 37. Предлога закона утврђује надлежност и начин спровођења 
надзора над радом тела за техничко оцењивање као и обавезе и дужности тела 
за техничко оцењивање у случају кад телo престане да испуњава захтеве за 
обављање послова за које је именовано решењем.   
 Члан 38. Предлога закона утврђује поступак спровођења провере 
испуњености прописаних захтева, односно обавеза тела за техничко 
оцењивање, обавезе министарства надлежног за послове грађевинарства, у 
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случају након сазнања о могућем престанку испуњености прописаних захтева 
односно о неиспуњавању обавеза тела за техничко оцењивање. 
 Члан 39. Предлога закона утврђује поступак именовања тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа за 
обављање задатака независне треће стране у поступку оцењивања и 
верификације сталности перформанси грађевинског производа, начин давања и 
одузимања одобрења за обављање задатака, начин утврђивања испуњености 
прописаних захтева за именовање тела.    
 Члан 40. Предлога закона утврђује захтеве за именовање тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси које то тело треба да 
задовољи како би могло да обавља задатке независне треће стране у поступку 
оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског производа, 
дужности које има тело током свог рада, и надлежност за ближе прописивање 
захтева за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси. 
 Члан 41. Предлога закона утврђује улогу акредитације у поступку 
именовања тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси. 
 Члан 42. Предлога закона утврђује одговорности и обавезе именованог 
тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси приликом 
подуговорања одређених послова у вези са задацима независне треће стране у 
поступку оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског 
производа са повезаним правним лицима и подуговарачима именованог тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси.  
 Члан 43. Предлога закона утврђује под којим условима именовано тело 
за оцењивање и верификацију сталности перформанси обавља испитивања 
изван лабораторије за испитивање именованог тела за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси. 
 Члан 44.  Предлога закона утврђује обавезу министарства надлежног за 
послове грађевинарства да проверава испуњености захтева за оцењивање и 
верификацију сталности. 
 Члан 45. Предлога закона утврђује обавезе именованог тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси током рада тела, 
поступање током спровођења радњи у оквиру система оцењивања и 
верификације сталности перформанси и случајеве када се произвођачу упућује 
захтев за предузмање корективних мера.  
 Члан 46. Предлога закона утврђује обавезе именованог тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси у вези извештавања 
надлежног органа о свом раду, сарадњи са другим телима, престанку 
испуњавања захтева за обаљање задатака независне треће стране односно 
обавеза, надлежности и поступању надлежног органа, и покретању поступка 
провере испуњавања захтева/обавеза тела за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси. 
 Члан 47. Предлога закона утврђује међусобну координацију именованих 
тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси и њихових 
активности. 
 Члан 48. Предлога закона утврђује обавезу  министарства надлежног за 
послове грађевинарства да достави решење о именовању ради уписа 
именованих тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси у 
регистар од стране министарства надлежног за вођење регистра именованих 
тела и вођење списка именованих тела за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси.  
 Члан 49. Предлога закона утврђује пријављивање тела за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси Европској комисији.     
 Члан 50. Предлога закона утврђује врсте пријављених тела у складу са 
хармонизованом техничком спецификацијом и врсте пријављених тела у 
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случајевима битних карактеристика грађевинских производа када није 
неопходно пријављивање у складу са хармонизованом техничком 
спецификацијом.  
 Члан 51. Предлога закона утврђује да се поступак пријављивања, начин 
утврђивања испуњености прописаних захтева за пријављивање, надзор над 
радом пријављених тела, као и суспензија и повлачење пријављивања, врши у 
складу са посебним прописом донетим на основу закона којим се уређују 
технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености. 
 Члан 52. Предлога закона утврђује важење документа о спроведеном 
оцењивању и верификацији сталности перформанси грађевинског производа 
издатог у иностранству, у складу са потврђеним међународним споразумом чији 
је потписник Република Србија. 
 Члан 53. Предлога закона  утврђује могућност да министар надлежан за 
послове грађевинарства може признати важења документа о спроведеном 
оцењивању и верификацији сталности перформанси грађевинског производа, 
издатог од стране тела које обавља послове независне треће стране у складу 
са иностраним техничким прописом у одређеном случају.  
 Члан 54. Предлога закона утврђује да се испуњеност захтева за 
признавање иностраних докумената о спроведеном оцењивању и верификацији 
сталности перформанси, утврђује на предлог комисије  коју формира министар 
надлежан за послове грађевинарства.    
 Члан 55. Предлога закона утврђује обавезу министарства надлежног за 
послове грађевинарства да решење о признавању као и податке о документима 
о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси 
грађевинског производа издатих у иностранству доставља министарству 
надлежном за послове техничких прописа ради уписа у регистар. 
 Члан 56. Предлога закона утврђује да надзор над спровођењем овог 
закона и прописа донетих на основу овог закона, спроводи министарство 
надлежно за послове грађевинарства. 
 Члан 57. Предлога закона утврђује поступање надлежног органа 
тржишног надзора у случају када грађевински производ представља озбиљан 
ризик. 
 Члан 58. Предлога закона утврђује поступање надлежног органа 
тржишног надзора у случају када  усаглашени грађевински производ 
представља ризик по испуњење основних захтева за објекте, здравље или 
безбедност људи или друге аспекте заштите јавног интереса. 
 Члан 59. Предлога закона утврђује права и обавезе надлежног 
инспектора у вршењу тржишног надзора. 
 Члан 60. Предлога закона утврђује дужности надлежног инспектора у 
вршењу тржишног надзора према привредном субјекту који ставља грађевински 
производ на тржиште, случајеве у којима је овлашћен да наложи привредном 
субјекту отклањање формалних неусаглашености или забрану или 
ограничавање чињења доступним на тржишту грађевинског производа са 
формалним недостатком. 
 Члан 61. Предлога закона уврђује ко и у ком случају сноси трошкове 
инспекцијског поступка.  
 Члан 62. Предлога закона утврђује обавезе надзираних субјеката 
укључених у поступак производње, стављања на тржиште и чињења доступним 
грађевинског производа. 
 Чл.  63-67. Предлога закона  прописују се казнене одредбе.  
 Члан 68. Предлога закона утврђује наставак спровођења поступака за 
издавање исправа о усаглашености започетих започети до дана ступања на 
снагу, односно почетка примене техничких прописа за предметни грађевински 
производ и предметну област грађевинских производа донетог у складу са овим 
законом, до дана ступања на снагу потврђеног АСАА споразума или ако тај 
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уговор не буде закључен, до дана ступања на снагу уговора о присутпању 
Републике Србије ЕУ.   
 Члан 69. Предлога закона прописује да тела која спроводе поступке 
испитивања и/или оцењивања усаглашености по раније донетим техничким 
прописима, настављају да обављају послове испитивања и/или оцењивања 
усаглашености најдуже до ступања на снагу, односно почетка примене 
техничких прописа донетих у складу са овим законом. 
 Члан 70. Предлога закона прописује наставак важења радније донетих 
техничких прописа, до ступања на снагу, односно почетка примене прописа на 
основу овог закона и наставак важења исправа о усаглашености издатих према 
раније донетим техничким прописима. 
 Члан 71. Предлога закона утврђује рок за доношење прописа за 
спровођење овог закона.  
 Члан 72. Предлога закона прописује одредбе прописа које престају да 
важе ступањем на снагу овог закона. 
 Члан 73. Предлога закона утврђује одредбе овог закона које имају 
одложену примену тј. примењују се од дана ступања на снагу потврђеног АСАА 
споразума, или, ако тај уговор не буде закључен, од дана ступања на снагу 
уговора о приступању Републике Србије ЕУ. 
 Члан 74. Предлога закона прописује ступање на снагу овог закона 
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 
IV.  ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 
 

За спровођење овог закона није потребно трајно обезбедити посебна 
средства у буџету Републике Србије.  

 
V.  АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 
1. Који су проблеми које закон треба да реши  
Стављање и чињење доступним на тржишту грађевинских производа и 

остала питања од значаја за грађевинске производе су уређена Законом о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 
64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), 
Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 
(„Службени гласник РС”, број 36/09) и његовим подзаконским актима и 
техничким прописима којима су прописани услови за чињење доступним на 
тржишту или употребу појединих производа/група грађевинских производа. 
Заједно са Законом о стандардизацији („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 
46/15), Законом о акредитацији („Службени гласник РС”, број 73/10), Законом о 
тржишном надзору („Службени гласник РС”, број 92/11) и Законом о општој 
безбедности производа („Службени гласник РС”, број 41/09), наведени прописи 
чине постојећи правни оквир инфраструктуре квалитета грађевинских 
производа. Технички прописи који се односе на поједине производе/групе 
грађевинских производа обухватају како савремене прописе (Правилник о 
квалитету цемента („Службени гласник РСˮ, бр. 34/13 и 44/14), Уредба о 
техничким и другим захтевима за челик за армирање бетона („Службени 
гласник РСˮ, бр. 35/15 и 44/16), Уредба о техничким и другим захтевима за 
конструкционе хладнообликоване заварене шупље профиле од нелегираних и 
ситнозрних челика („Службени гласник РСˮ, број 93/15), тако и већи број оних 
донетих 80-тих и 90-тих година прошлог века, који до данас нису мењани, а који 
садрже различите одредбе које представљају неоправдане препреке у 
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трговини, као рецимо позивање на, у међувремену, повучене JUS стандарде 
ради прописивања техничких захтева за стављање у промет или употребу 
грађевинских производа. За одређене производе/групе грађевинских производа 
технички захтеви нису уопште прописани домаћим техничким прописима, па је 
одговорност за употребу, односно уградњу тих производа у објекте, на 
одговорним пројектантима који израђују техничку документацију. Ово значи да 
област грађевинских производа није уређена на целовит и јединствен начин 
општим прописом.  

Такође, у оваквом правном оквиру није могуће даље уређивати област 
грађевинских производа, што је неопходно с обзиром на напредак технике и 
технологије у овој области, појаву нових грађевинских производа и изазове које 
пред домаћу индустрију грађевинских производа постављају захтеви развијених 
и изузетно компетитивних тржишта, као што је тржиште ЕУ.  

Без правног уређивања ове области, није могућ ни развој 
грађевинарства кao кoмплeксне дeлaтнoсти која пoдрaзумeвa различите услугe 
и прoцeсe, кao и угрaдњу гoтoвих прoизвoдa у објекат, при чeму je зaвршни 
рeзултaт прoизвoд кojи у свaкoм пoглeду трeбa дa зaдoвoљи прописане основне 
захтеве. Грађевинарство као битaн фaктoр oдрживoг рaзвoja, у стратешком 
смислу представља jeдну oд нajвaжниjих приврeдних грaнa, jeр oбeзбeђуje 
oбjeктe и инфрaструктуру зa свe oстaлe приврeднe и сoциjaлнe кaтeгoриje. Оно 
захтева да рaзвoj законодавства којим се уређује та oблaст буде пeрмaнeнтaн 
прoцeс, a инструмeнти oствaривaњa пoлитикe квaлитeтa у oвoj oблaсти су 
вeoмa слoжeни и у oдрeђeнoj мeри рaзличити у oднoсу нa оне који се односе на 
другe области. 

Постојећи правни оквир за грађевинске производе, међутим, не уважава 
специфичност грађевинских производа у односу на све друге производе. Та 
специфичност се огледа у чињеници да грађевински производи тек уградњом у 
објекат постижу своје перформансе које се односе на битне карактеристике 
грађевинских производа, а које зависе од њихове предвиђене употребе и у вези 
су са испуњавањем основих захтева за објекте. Основни захтеви које објекат 
треба да задовољи током економски прихватљивог века употребе су: 
механичка отпорност и стабилност, безбедност у случају пожара, хигијена, 
здравље и животна средина, безбедност и приступачност приликом употребе, 
заштита од буке, уштеда енергије и задржавање топлоте и одрживо коришћење 
природних ресурса. 

Постојећи правни оквир за грађевинске производе такође није усклађен 
са законодавством ЕУ из ове области, односно са Regulation (EU) No 305/2011 
of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction 
products and repealing Council Directive 89/106/EEC (Уредба (ЕУ) бр. 305/2011 од 
9. марта 2011. године о утврђивању хармонизованих услова за пласирање 
грађевинских производа на тржиште и о престанку важења Директиве Савета 
89/106/ЕЕЗ) и спроведбеним и делегираним уредбама које су донете на основу 
наведеног прописа ЕУ. Заједно са раније донетим одлукама Европске комисије 
које се односе на грађевинске производе, а које су и даље на снази, постоји око 
120 аката ЕУ који се односе на грађевинске произоде. Трећом ревизијом 
Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА) усвојеном 
2018. године, предвиђено је преузимање Regulation (EU) No 305/2011 и три 
делегиране и једне спроведбене уредбе ЕУ, које спадају у корпус 
законодавства обухваћеног Преговарачким поглављем 1 – Слобода кретања 
робе.  

Неусклађеност домаћег законодавства са европским у овој области 
препрека је конкуретности наших произвођача и тела за оцењивање 
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усаглашености (у даљем тексту: ТОУ) на том тржишту и другим страним 
тржиштима. Домаћи привредни субјекти који су своје пословање већ 
прилагодили прописима ЕУ и већ послују на том тржишту, имају додатне 
трошкове јер своје производе морају да ускладе и са домаћим законодавством, 
које је у односу на европско у највећој мери застарело.  

Нaслeђeнa тeхничкa рeгулaтивa нa пoдручjу грaђeвинских прoизвoдa имa 
свoj глaвни прaвни oснoв у Закону о техничким захтевима за производе и 
оцењивању усаглашености. Пojeдини грaђeвински прoизвoди, oднoснo њихoвe 
групe, за поступак пoтврђивaњa усaглaшeнoсти основу налазе у нaрeдбама o 
oбaвeзнoм aтeстирaњу кojимa сe прoизвoђaчимa нaлaжe дa у пoступaк 
пoтврђивaњa усaглaшeнoсти укључe „трeћу стрaнуˮ, односно тела за 
оцењивање усаглашености.  

Пoстojeћи прoписи o изгрaдњи нe сaдржe основне зaхтeвe зa oбjeктe. 
Oдрeђивaњe нивoa и oпсeгa зaхтeвa у потпуности је у рукaмa oдгoвoрних 
(лицeнцирaних) прojeктaнaтa. 

Недостатак ових прописа у смислу застарелог начина прописивања 
техничких захтева, гломазних и дуготрајних процедура оцењивања 
усаглашености, као и непостојање услова за фабричку контролу производње 
грађевинских производа и њихова генерална неусаглашеност са захтевима 
хармонизованих европских стандарда, представља још један разлог за 
сагледавање стања, односно могућности грађевинског сектора да се на брз, 
ефикасан и одржив начин усагласи са захтевима европске регулативе. 

Према подацима о тржишном надзору грађевинских производа Сектора 
тржишне инспекције Министарства трговине, туризма и телекомуникација, у 
току 2016. године, обављене су три контроле челика за армирање бетона и 
донето једно решење о забрани испоруке на тржиште, као и 254 контроле 
керамичких плочица и керамичке санитарне опреме, а донето je 58 решења о 
отклањању недостатака и забрани промета по Закону о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености и поднета су 42 захтева за покретање 
прекршајног поступка. 

У Републици Србији постоје произвођачи грађевинских производа који 
су, поред тога што послују на домаћем тржишту, и извозно оријентисани, 
односно већ приликом производње и чињења доступним својих грађевинских 
производа, поред домаћих техничких прописа, примењују и одредбе Regulation 
(EU) No 305/2011 за хармонизовано подручје.  

Постоји међутим и велики број домаћих произвођача који нису извозно 
оријентисани, којима ће за прилагођавање новом систему пословања и 
промењеним условима на тржишту који ће бити успостављени доношењем 
Закона о грађевинским производима, бити потребно више времена. 

Према сада важећим техничким прописима, само три техничка прописа 
за грађевинске производе, донета на основу Закона о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености, прописују именовање тела за 
оцењивање усаглашености и то за цемент, за челик за армирање бетона и за 
хладнообликоване заварене шупље профиле од нелегираних и ситнозрних 
челика. За ове грађевинске производе до сада су издата укупно три решења о 
именовању тела за оцењивање усаглашености (једно за цемент и два за челик 
за армирање бетона). Именовано тело за оцењивање усаглашености цемента 
поседује сертификат о акредитацији као сертификационо тело за цемент. 
Именована тела за челик за армирање бетона оба поседују сертификате о 
акредитацији за испитивање челика за армирање бетона, и налазе се у 
поступку проширења обима акредитације сертификационог тела и на 
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сертификацију челика за армирање бетона, што је било узето у обзир приликом 
издавања решења о именовању за тело за оцењивање усаглашености челика 
за армирање бетона. За именовање тела за оцењивање усаглашености 
хладнообликованих заварених шупљих профила од нелегираних и ситнозрних 
челика није било поднтих захтева. 

Ради несметаног функционисања тржишта потребно је обезбедити 
доступност техничких прописа како би привредни субјекти, а посебно мала и 
средња предузећа, располагала поузданим и тачним информацијама о 
одредбама прописа који су на снази  у Републици Србији. У ту сврху, потребно 
је успоставити државни сервис који ће пружати такве информације 
заинтересованим странама. Оваква услуга пружана је у последње три године, 
без формирања посебне организационе јединице, домаћим и страним 
заинтересованим правним и физичким лицима. У одређеном броју случајева 
упити су стизали преко Министарства привреде, које је заинтересоване стране 
упућивало било усмено или путем електронске поште на обраћање 
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ради добијања 
одговора на питања која су се односила на грађевинске производе.  На овај 
начин губи се неко време у прослеђивању информација, па је закључено да би 
било боље да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
формира електронску контакт тачку за грађевинске производе. 

 
2.  Циљеви који се постижу доношењем закона  
 
Општи циљеви овог закона су: стварање услова да грађевински 

производи који се стављају и чине доступним на тржишту Републике Србије, а 
који се уграђују у објекте задовољавају прописане захтеве у погледу 
испуњавања основих захтева за објекте, и постизање веће конкурентности 
домаћих актера на тржишту, произвођача грађевинских производа и ТОУ, и то 
како на домаћем тржишту грађевинских производа, тако и на тржишту ЕУ и 
другим глобалним тржиштима.  

Ови циљеви ће се постићи применом следећих мера:  

1. Утврђивање основа за прописивање техничких захтева за 
грађевинске производе; 

2. Утврђивање захтева које треба да испуњавају именована тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси и именована тела за 
техничко оцењивање; 

3. Успостављање електронске контакт тачке – електронског сервиса за 
пружање информација о одредбама прописа Републике Србије који се односе 
на грађевинске производе; 

4. Прописивање надзора над применом овог закона и прописа донетих 
на основу закона и ефикасне контроле свих актера у примени одредаба овог 
закона;  

5. Усвајање у домаћи правни систем нових института и нове 
терминологије која се односи на грађевинске производе, која је коришћена у 
већ преведеним хармонизованим стандардима, чију обавезну примену 
предвиђа овај закон.  

Један од показатеља остваривања ових циљева и параметар за 
праћење може да буде обим извоза грађевинских производа, а у току 
спровођења закона биће донета одлука о томе који параметри ће се пратити, 
као показатељи остваривања циљева доношења закона. 
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3.  Да ли су разматране могућности за решавање проблема без 
доношења акта  

 
Имајући у виду чињеницу да Република Србија нема општи пропис којим 

би на јединствен начин била уређена питања која се односе на чињење 
доступним на тржишту грађевинских производа, као и комплексну природу 
области грађевинских производа, мишљења смо да није постојала могућност да 
се проблеми који се решавају овим законом уреде на другачији начин од 
доношења закона. 

Неопходност доношења закона произилази и из обавезе Републике 
Србије утврђене Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ 
(НПАА), којим је предвиђено преузимање Regulation (EU) No 305/2011, која 
спада у област обухваћену Преговарачким поглављем 1 – Слобода кретања 
робе. 

Заједнички технички језик, који подразумева начин утврђивања основних 
захтева за објекте, потом битне карактеристике грађевинских производа који на 
њих имају утицај и нарочито начин исказивања перформанси тих битних 
карактеристика, који је у ЕУ делимично установљен још доношењем Директиве 
о грађевинским производима, коју Република Србија није преузела у свој 
правни систем, карактеристичан је за грађевинске производе и објекте и као 
такав није део постојећег домаћег правног оквира. Поред наведеног, код 
грађевинских производа се не спроводи оцењивање усаглашености производа, 
на којем се заснива постојећа регулатива у Републици Србији која чини правни 
оквир инфраструктуре квалитета осталих производа који се испоручују на 
тржиште,  већ се спроводи оцењивање и верификација сталности перформанси 
уз примену система оцењивања и верификације сталности перформанси 
својствених само грађевинским производима. Из наведених разлога је у 
Европској унији донет пропис који се односи само на грађевинске производе и 
који на целовит и свеобухватан начин уређује ову област.  

Без обзира на чињеницу да је тренутно важећа национална регулатива 
којом су утврђени захтеви за тела за оцењивање усалгашености и услови и 
поступци именовања/овлашћивања, усаглашена са европским прописима, само 
један део општих захтева који се односе на та тела може се применити на 
грађевинске производе. Наиме, специфичност приступа код дефинисања 
система оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинских 
производа утврђених Regulation (EU) No 305/2011, за разлику од утврђених 
модула за оцењивање усаглашености који се могу применити код већине 
производа које покривају европске директиве новог приступа, условљава 
постојање специфичних тела за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси као и захтеве које иста морају да задовоље. Стога, са сигурношћу 
можемо рећи да у националној регулативи недостају и одредбе које утврђују 
врсте тела за оцењивање и верфикацију сталности перформанси грађевинских 
производа. Без тих одредби, потпуну примену оцењивања и верификације 
сталности перформанси грађевинских производа према систему који захтева 
учешће треће стране, практично је немогуће спровести. 

 Предлог закона о грађевинским производима у домаћи правни систем 
уводи поступак оцењивања и верификације сталности перформанси 
грађевинских производа који је различит од поступка оцењивања 
усаглашености који се врши за све остале производе. Предлогoм закона о 
грађевинским производима прописано је да потпуну одговорност за стављање 
производа на тржиште сноси искључиво произвођач грађевинског производа 
који у декларацији о перфармансама наводи перформансе грађевинског 
производа у вези са његовим битним карактеристикама и на тај начин потврђује 
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његову усаглашеност са захтевима утврђеним српском техничком 
спецификацијом односно захтевима утврђеним техничким прописом и законом. 
Није, дакле, независна трећа страна одн. тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси то које потврђује усаглашеност грађевинског 
производа са прописаним захтевима, као што је то случај у поступку 
оцењивања усаглашености осталих производа који се стављaју на тржиште, 
већ је то произвођач. У зависности од примењеног система оцењивања и 
верификације сталности перформанси тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси може да обавља следеће радње: 

 оцењивање перформанси грађевинског производа спроведено на 
основу испитивања (укључујући узорковање), прорачуна, 
табеларних вредности или описне документације производa; 

 почетни преглед производног погона и фабричке контроле 
производње; 

 стални надзор, оцењивање и вредновање фабричке контроле 
производње; 

 контролно испитивање узорака узетих од стране именованог тела 
за оцењивање и верификацију сталности перформанси у 
производном погону или складишним просторијама произвођача. 

У оквиру система 4 оцењивања и верификације сталности перформанси 
тело не обавља ни једну од наведених радњи. Сагласно подзаконском акту 
Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, 
оцењивање усаглашености спроводи се на основу осам модула који су 
прописани техничким прописом, а осим тих осам модула, техничким прописом 
могу да се пропишу и други модули оцењивања усаглашености. С обзиром на 
број грађевинских производа (око 1200 различитих грађевинских производа 
сврстаних у 35 области), чак и да се на њих примењују модули, то није могуће. 

С обзиром на наведено, јасно је да Предлог закона о грађевинским 
производима предвиђа потпуно другачија решења којима ће бити прописани 
захтеви за грађевинске производе у односу на она која садржи Закон о 
техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, а која се 
односе на све остале производе. 

  
4.  Зашто је доношење акта најбољи начин за решавање проблема  
 
Уређивање: услова за стављање на тржиште и чињење доступним на 

тржишту грађевинских производа, начина исказивања перформанси 
грађевинских производа који се чине доступним на тржишту, а које се односе на 
њихове битне карактеристике, услова за употребу знака усаглашености на 
грађевинским производима, успостављање пет система оцењивања и 
верификације сталности перформанси грађевинских производа, радње које у 
оквиру тих система спроводе произвођач и именована тела за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси, врсте докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси, захтеви за именовање тела за техничко 
оцењивање, захтеви за именовање тела за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси, поступак пријављивања и обавезе тих тела, обавезе 
привредних субјеката приликом чињења доступним грађевинских производа на 
тржишту, вршење надзора над применом одредаба закона и на основу њега 
донетих прописа, представљају предмет законске регулативе, те се стога ова 
област може уредити искључиво на овај начин. 

 
5.  На кога и како ће највероватније утицати решења  у закону  
Решења у закону ће утицати на:  
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- привредне субјекте (произвођаче, увознике и дистрибутере 
грађевинских производа) 

- ТОУ (лабораторије, сертификациона тела) 
- одговорне пројектанте, одговорне извођаче радова, лица која врше 

стручни надзор у току грађења објеката односно извођења радова,  
- правна лица која израђују техничку документацију и изводе радове,  
- државне органе, 
- инвеститоре. 

Утицај који ће решења у закону имати на произвођаче и ТОУ се огледа у 
потреби да се производња односно пружање услуга из ове области прилагоде 
захтевима новог прописа. То значи да ће бити потребно улагање у набавку 
стандарда, обуку особља за примену стандарда или нових техничких прописа, 
улагање у нову, или где је то могуће, прилагођавање постојеће, опреме. 

Прeлaзaк нa eврoпскe стaндaрдe зa испитивaњe прoизвoдa у нeким 
oблaстимa у суштини неће имати утицаја, јер су ти стандарди слични или исти 
кao стaри JUS и прописују исти пoступaк испитивања, који се спроводи на истој 
oпрeми. У другим пoдручjимa стандарди захтевају исту oпрeму као и стари JUS 
стандарди, али је сам поступак испитивања другачији. У нajнеповољнијем 
случajу, европски стaндaрди прeдвиђaју сaсвим нoвa испитивaњa, а самим тим 
и нoву oпрeму. 

Једна од промена за тела за оцењивање усаглашености је и прeлaзaк нa 
нoвe фрeквeнцијe пojeдиних испитивaњa (мaњe или вeћe). Нпр. кoд бeтoнских 
ивичњaкa учeстaлoст испитивaња чврстoћe при сaвиjaњу ће сe пoвeћaти, док ће 
се учeстaлoст испитивања oтпoрнoсти нa дejствo мрaзa и соли смaњити. Из 
рaзлoгa рaциoнaлизaциje, прoизвoђaчима ће бити исплативије да нaбaве 
oпрeму зa испитивaњa кoja су до сада пoдугoвaрaли у лaбoрaтoриjaмa.  

Стeпeн рeгулисaнoсти прoизвoдa ће сe прoмeнити. Нeки прoизвoди, зa 
кoja je било oбaвeзнo aтeстирaњe прeмa нaрeдбaмa и JUS стaндaрдимa, ће 
прeћи нa систeм 4 оцењивања и верификације сталности перформанси (нпр. 
бeтoнскe цeви за канализацију дужине преко 1m), дoк ће сe зa нeкe другe 
прoизвoдe стeпeн рeгулисaнoсти пoвeћaти (нпр. бeтoнскe циглe).  

Нoв je и принцип oбeзбeђивaњa стaлнoсти перформанси прoизвoдa, јер 
су пoчeтнo испитивaњe и фaбричкa кoнтрoлa прoизвoдњe нaмeтнули 
прoизвoђaчу дoдaтнe зaхтeвe по питaњу извoђeњa и дoкумeнтoвaња кoнтрoлe 
прoизвoдњe, као и издaвaњa дoкумeнaтa oд стрaнe прoизвoђaчa (изjaвa o 
стaлнoсти перформанси, обележавaњe прoизвoдa, бeзбeднoсни лист, упутствo 
зa упoтрeбу итд). Нoвo je и тo, дa у систeмимa оцењивања и верификације 
сталности перформанси 2+ и вишим, тело за оцењивање и верфикацију 
сталности перформасни нaдглeдa и спрoвoђeњe фaбричкe кoнтрoлe 
прoизвoдњe. 

Зaхтeви нoвог закона који ће бити усклађен са прописом EУ 
(REGULATION (EU) No 305/2011) су мaњe стрoги зa сaмe грaђeвинскe 
прoизвoдe, нeгo штo je тo биo прeтхoдни систeм. Рaзлoг je у тoмe што се 
успоставља принцип да буду задовољени минимaлни зaхтeви за грађевинске 
производе, кojи вaжe зa свe eврoпскe зeмљe. Сaм грађевински прoизвoд и 
прoизвoдни пoступaк тaкo, у вeликoj вeћини случajeвa, нe би требало мeњaти. 
Прoизвoђaчима у Републици Србији збoг тoга неће бити потребно много 
времена за прилaгoђавање. Нajвишe пoмoћи ће бити пoтрeбнo мaлим и микрo 
прeдузeћимa, прe свeгa нa пoдручjу eдукaциje o зaхтeвимa нoвих прoписa и нa 
припрeми дoкумeнтaциje фабричке кoнтрoлe прoизвoдњe. У тoм пoступку 
пружања пoмoћи aктивна би прe свeгa требала да буду тела за оцењивање 
усаглашености, рaзна удружења, уз активно учeствoвaњe представника 
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државне управе (тржишна инспекција и запослени на пословима доношења и 
примене техничких прописа из ове области). Збoг пoступнoг увoђeњa нoвих 
хaрмoнизoвaних стaндaрдa тa пoмoћ неће бити пoтрeбнa зa свe области 
грађевинских производа oдjeднoм, већ ће сe врeмeнски прилaгoдити пoтрeбaмa 
индустриje. 

Фoкус рaдa тела за оцењивање усаглашености ће се знaчajнo пoмeрити 
са узимaњa узoрaкa и испитивaњa нa нaдзoр фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe. 
Зa тo ће бити нeoпхoднo дa сe прoмeни нaчин рaзмишљaњa зaпoслeних, штo je 
вeлики изaзoв, пoсeбнo зa искуснo oсoбљe ових тела.  

Значајна је и прoмeнa мeтoдa као и фрeквeнција испитивaњa, кoje 
обављају тела за оцењивање усаглашености, која ће бити значајно мања. У 
oднoсу нa прeтхoдни систeм, много je мaњe пoдручja производа гдe сe 
испитивaњa грађевинског производа рaдe у именованом тeлу. Збoг тoгa 
нaбaвкa oпрeмe зa прoизвoдe у систeмимa оцењивања и верификације 
сталности перформанси 1 и 3 мoжe бити зa именовано тело нeисплaтивa. 
Предлог закона и збoг тoгa прeдвиђa мoгућнoст испитивaњa нa oпрeми кoja ниje 
влaсништвo тела за оцењивање и вефикацију сталности перформанси.  

Тела за техничко оцењивање нису до сада постојала у домаћем систему 
оцењивања усаглашености. Интерес да то постану пронаћи ће институције чији 
су запослени ангажовани у комисијама за усвајање стандарда Института за 
стандардизацију, факултети, институти и тела за оцењивање усаглашености 
уколико за то имају капацитета. Иновативност у области грађевинских 
производа је заступљена као и у другим областима, захваљујући новим 
технологијама као и материјалима који се користе у производњи грађевинских 
производа, а оцењивање и вредновање оваквих производа врло често није 
обухваћено већ постојећим техничким спецификацијима или техничким 
прописима, нарочито на домаћем тржишту. На овај начин се успоставља 
систем који омогућава да и такви производи пронађу свој пут да буду учињени 
доступним на домаћем тржишту, али на јасан, правно уређен и контролисан 
начин.  

Примена нoвог закона ће изазвати трошкове и код осталих привредних 
субјеката (дистрибутери, увозници, заступници) који грађевинске производе 
чине доступним на тржишту у смислу потребе за обуком о примени новог 
прописа. Ти трошкови ће бити изражени одмах након доношења прописа, док 
ће се с протоком времена њихов утицај на пословање смањивати. С обзиром 
да су обавезе привредних субјеката приликом стављања и чињења доступним 
производа на тржишту већ прописане Законом о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености, доношењем новог закона те обавезе 
ће бити само прецизиране и спецификоване у односу на чињење доступним на 
тржишту грађевинских производа. 

Предузећа која се баве пројектовањем и извођењем радова, као и лица 
која израђују техничку документацију, руководе извођењем радова или врше 
стручни надзор биће у обавези да се едукују о променама које примена закона 
доноси. Такође, биће потребно улагање у набавку стандарда који се односе на 
грађевинске производе. 

Биће потребно да државни органи и институције које ће учествовати у 
примени закона едукују своје запослене и усвоје нове процедуре у складу са 
одредбама овог закона. 

Решења у закону имаће утицај на инвеститоре објеката и грађане који те 
објекте користе, кроз стварање услова да се на тржишту Републике Србије чине 
доступним безбедни грађевински производи који се затим уграђују у објекте, 
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узимајући у обзир, нарочито, здравље и безбедност људи током читавог 
животнoг циклуса тих објеката, заштиту животиња и биљака, заштиту животне 
средине, заштиту потрошача и других корисника и заштиту имовине.  

Промене које се на тржишту могу очекивати када закон ступи на снагу, 
процењене су на основу резултата студије: „Анализа усaглaшeнoсти 
грaђeвинскoг сeктoрa из oблaсти прoизвoдњe aгрeгaтa зa грaђeвинaрствo, 
бетона, армираног и преднапрегнутог бетона, бетонских производа и 
мaтeриjaлa зa зaвршну oбрaду путeвa сa зaхтeвимa за транспоновање - 
прилагођавање европском законодавству (Уредбе о грађевинским 
производима)ˮ израђене 2014. године, коју је финасирала Шведска агенција за 
међународну развојну сарадњу (Sida) преко фонда PROFID (Пројектни фонд за 
институционални развој) за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре. Имплeмeнтaциja прoписa EУ у Србији из области 
грађевинских производа прoузрoкoваће прoмeнe у рaду свих aктeрa на 
тржишту, укључeних у систeм прoизвoдњe, дистрибуциje, угрaдњe и кoнтрoлe 
грaђeвинских прoизвoдa.  

Очекиване прoмeнe код прoизвoђaчa:  

1.  Прeлaзaк нa хармонизоване eврoпскe стaндaрдe зa испитивaњe 
прoизвoдa  

У нeким oблaстимa ти стaндaрди су исти кao стaри JUS стандарди и 
прописују исти пoступaк испитивања, који се спроводи на истој oпрeми. У 
другим пoдручjимa стандарди захтевају исту oпрeму као и стари JUS 
стандарди, али је поступак другачији. У нajнеповољнијем случajу, стaндaрди 
прeдвиђaју сaсвим нoвa испитивaњa (нoвa oпрeмa).  

2.  Прeлaзaк нa нoвe фрeквeнције пojeдиних испитивaњa (мaњe или 
вeћe)  

Нпр. кoд бeтoнских ивичњaкa учeстaлoст испитивaњe чврстoћe при 
сaвиjaњу сe пoвeћaва, док се учeстaлoст испитивања oтпoрнoсти нa дejствo 
мрaзa и соли смaњује. Из рaзлoгa рaциoнaлизaциje, прoизвoђaчи могу да се 
одлуче да нaбaве oпрeму зa испитивaња кoja су прe тoгa пoдугoвaрaли у 
лaбoрaтoриjaмa.  

3.  Промена стeпeна рeгулисaнoсти прoизвoдa  

Нeки прoизвoди, зa кoja je било oбaвeзнo aтeстирaњe прeмa Нaрeдбaмa 
и JUS стaндaрдимa, прeћи ће нa систeм 4 оцењивања и верификације 
сталности перформанси (нпр. бeтoнскe цeви за канализацију дужине преко 1m), 
дoк сe зa нeкe другe прoизвoдe стeпeн рeгулисaнoсти пoвeћaва (нпр. бeтoнскe 
циглe).  

4.  Нoви принцип oбeзбeђивaњa стaлнoсти перформанси прoизвoдa  

Пoчeтнo испитивaњe и фaбричкa кoнтрoлa прoизвoдњe нaмeћу 
прoизвoђaчу дoдaтнe зaхтeвe у смислу извoђeњa и дoкумeнтoвaња кoнтрoлe 
прoизвoдњe, као и издaвaњa дoкумeнaтa oд стрaнe прoизвoђaчa (декларација о 
перформансама, означавање прoизвoдa, информације о безбедности, упутствo 
зa упoтрeбу итд.). Нoвo je и тo, дa у систeмимa 2+ и вишим, именовано тело 
нaдглeда и спрoвoђeњe фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe. 

Очекиване прoмeнe код TOУ:  

1. Фoкус рaдa TOУ ће се пoмeрити са узимaњa узoрaкa и испитивaњa нa 
нaдзoр фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe.  

Зa тo je нeoпхoднo дa сe прoмeни нaчин рaзмишљaњa зaпoслeних у 
ТОУ, штo може представљати вeлики изaзoв, пoсeбнo зa искуснo oсoбљe TOУ. 
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У Eврoпи су пoстojaлe двe врстe TOУ - oна кojа прoизилaзe из испитних 
лaбoрaтoриja и oна кojа прoизилaзe из сeртификaциoних тeлa зa QMS (ISO 
9001). У eврoпскoj aнкeти спрoвeдeнoj прe усвajaњa Regulation (EU) No 
305/2011, ТОУ кoja прoизлaзe из испитних лaбoрaтoриja прeпoзнaтa су oд 
стрaнe произвођача кao кoмпeтeнтниja и кoрисниja зa систeм пoтврђивaњa 
усaглaшeнoсти.  

2. Прoмeнa мeтoдa и фрeквeнције испитивaњa кoje су задатак TOУ  

У oднoсу нa прeтхoдни систeм много je мaњe области грађевинских 
производа гдe сe испитивaњa рaдe у именованом тeлу за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси. Збoг тoгa нaбaвкa oпрeмe зa прoизвoдe 
за које се примењују систeми 1 и 3 оцењивања и верификације сталности 
перформанси мoжe бити зa TOУ нeисплaтивa. Regulation (EU) No 305/2011 збoг 
тoгa прeдвиђa мoгућнoст испитивaњa нa oпрeми кoja ниje влaсништвo TOУ.  

Студија: „Анализа усaглaшeнoсти грaђeвинскoг сeктoрa из oблaсти 
прoизвoдњe aгрeгaтa зa грaђeвинaрствo, бетона, армираног и преднапрегнутог 
бетона, бетонских производа и мaтeриjaлa зa зaвршну oбрaду путeвa сa 
зaхтeвимa за транспоновање - прилагођавање европском законодавству 
(Уредбе о грађевинским производима)ˮ имала је за циљ да се, на основу 
прикупљених и обрађених резултата са терена, о степену усаглашености 
грађевинске индустрије, тачније произвођача четри групе грађевинских 
производа и ТОУ, процени реално потребан временски период за 
усаглашавање индустрије и ТОУ са захтевима европске регулативе, како би се 
на транспарентан и предвидив начин извршило преношење Regulation (EU) No 
305/2011 of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of 
construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC у национално 
законодавство, имајући у виду чињеницу да је усаглашавање са одредбама 
хармонизованих стандарда, испуњење техничких захтева, тачније обезбеђење 
услова и опреме за испитивање производа у оквиру фабричке контроле 
производње, услов који у највећој мери одређује потребно време за 
усаглашавање. 

Процена потребног времена за усаглашавање са захтевима 
хармонизованих стандарда коју су дали произвођачи:  

Производ/Група производа Временски период 
Агрегат   4 године и више 
Бетон  2 године 
Бетонски производи 2 – 4 године 
Асфалтне мешавине 4 године 

  

Процена потребног времена за усаглашавање са захтевима 
хармонизованих стандарда коју су дала ТОУ: 

Производ/Група производа Временски период 
Агрегат   2 – 4 године 
Бетон  2 – 4 године 
Бетонски производи 2 – 4 године 
Асфалтне мешавине 2 – 4 године 

6.  Какве трошкове ће примена закона изазвати грађанима и 
привреди, а нарочито малим и средњим предузећима  
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Трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и привреди 
односе се на трошкове за обуку особља за примену нових стандарда, трошкове 
за улагање у набавку нове опреме или прилагођавање постојеће опреме. Биће 
потребно да произвођачи који немају успостављену фабричку контролу 
производње инвестирају у исту, или те послове подуговоре са неким телом за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси.  

Предлогом закона предвиђено је да акредитација буде један од начина 
доказивања компетентности тела која желе да буду именована за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси, па у трошкове примене закона треба 
уврстити и трошкове акредитације. Такође, треба напоменути да су за ТОУ која 
су већ присутна на тржишту нови само трошкови проширења обима 
акредитације, пошто су та тела већ акредитована. Структуру трошкова 
акредитације, између осталог, чине: трошкови обраде пријаве за отпочињање 
прве акредитације (48.000 РСД), трошкови обраде пријаве за проширење обима 
акредитације (30.000Р РСД), трошкови оцењивања по дан/оцењивачу (48.000 
РСД), трошкови одржавања акредитације на годишњем нивоу који нпр. за 
сертификациона тела за сертификацију производа до десет производа/група 
производа  износе 60.000 РСД. 

С обзиром да се овим законом у домаћи правни систем преноси пропис 
EУ, то значи и прикључивање овог сектора домаће привреде eврoпскoм 
тржишту грaђeвинских прoизвoда. Зa прoизвoђaчe из Републике Србије тo 
знaчи дa ће примена одредби закона значити да им je oтвoрeнo eврoпскo 
тржиштe бeз дoдaтних трoшкoвa, aли, сa другe стрaнe ћe домаће тржиштe истo 
тaкo бити oтвoрeнo кoнкурeнциjи бeз знатнијих дoдaтних трoшкoвa. Битнa 
прoмeнa тржишних услoвa сe мoжe дeсити сaмo кoд oних прoизвoдa, гдe je 
прeвoз нa дугим рeлaциjaмa eкoнoмски oдржив (мeтaлни прoизвoди, хeмиjски 
прoизвoди, спeциjaлни прoизвoди сa вeћoм дoдaтoм врeднoшћу, итд).  

Врста трошкова који се могу очекивати применом закона као и којим 
актерима на тржишту ће бити потребна помоћ да поднесу тај терет, могу се  
проценити и на основу искустава Републике Словеније која су представљена у 
напред наведеној студији: „Анализа усaглaшeнoсти грaђeвинскoг сeктoрa из 
oблaсти прoизвoдњe aгрeгaтa зa грaђeвинaрствo, бетона, армираног и 
преднапрегнутог бетона, бетонских производа и мaтeриjaлa зa зaвршну oбрaду 
путeвa сa зaхтeвимa за транспоновање - прилагођавање европском 
законодавству (Уредбе о грађевинским производима)ˮ. С обзиром да, сагласно 
ЕУ законодавству, сaм грађевински прoизвoд и прoизвoдни пoступaк, у вeликoj 
вeћини случajeвa није било потребно мењати, прoизвoђaчи у Слoвeниjи су сe 
збoг тoга прилично брзo прилaгoдили. Нajвишe пoмoћи билo je пoтрeбнo мaлим 
и микрo прeдузeћимa, прe свeгa нa пoдручjу eдукaциje o зaхтeвимa нoвих 
прoписa и нa припрeми дoкумeнтaциje која се односи на фабричку кoнтрoлу 
прoизвoдњe. Збoг пoступнoг увoђeњa нoвих хaрмoнизoвaних стaндaрдa тa 
пoмoћ ниje билa пoтрeбнa зa свe сeктoрe oдjeднoм, нeгo је било могуће 
прилaгoдити је врeмeнски различитим пoтрeбaмa индустриje. 

Што се тиче формирања и функционисања електронске контакт тачке за 
грађевинске производе, неће бити додатних трошкова с обзиром да су послови 
електронске контакт тачке и до сада обављани са постојећим капацитетима у 
оквиру Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а за њено 
формирање неће бити потребна ни додатна улагања. 

7.  Да ли су позитивне последице доношења закона такве да 
оправдавају трошкове које ће он створити  
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Очекује се да ће позитивне последице доношења овог закона оправдати 
трошкове који ће настати његовим ступањем на снагу, с обзиром да ће се 
привредним субјектима (произвођачи, ТОУ) омогућити постизање веће 
конкурентности на тржишту, а посебно узимајући у обзир и прописивање 
прелазних периода за прилагођавање променама до којих ће примена одредби 
закона довести.  

Трошкови које ће примена одредби закона изазвати малим и средњим 
предузећима олакшавају се одредбама чл. 31-33. закона којима се утврђују 
поједностављени поступци, и у складу са којима под одређеним условима: 

- при утврђивању типа производа, произвођач може да замени 
испитивање типа или прорачуне типа одговарајућом техничком документацијом 
(члан 31); 

- микро правно лице коje производи грађевински производ обухваћен 
стандардом са Списка 1, можe под одређеним условима да замени утврђивање 
типа производа употребом других метода, односно поступа с грађевинским 
производом на који се примењује систем 3 у складу са одредбама за систем 4  
(члан 32); 

- за грађевински производ обухваћен српским стандардом са Списка 1 
који je произведен засебно или по мери у несеријској производњи, произвођач 
може да замени део о оцењивању перформанси из одговарајућег система 
специфичном техничком документацијом (члан 33). 

Акредитација је начин којим се утврђује компетентност тела за 
оцењивање усаглашености за обављање послова: испитивања, контролисања 
и сертификације производа. Предлогом закона је предвиђено да именовано 
тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси, које поседује 
сертификат о акредитацији испуњава прописане захтеве за именовање у мери 
у којој су ти захтеви обухваћени обимом акредитације, узимајући у обзир 
поступке оцењивања и верификације сталности перформанси за грађевинске 
производе обухваћене акредитацијом. Акредитационо тело Србије располаже и 
капацитетима и знањима за обављање послова акредитације, а такође је 
спремно да врши акредитацију тела по новим хармонизованим стандардима.  

Једна од новина предвиђених овим законом је, између осталог, 
фабричка контрола производње која је обавезна у оквиру свих система 
оцењивања и верификације сталности перформанси. Фабричка контрола 
производње омогућава да произвођач буде одговоран за наведене 
перформансе јер се у току саме производње грађевинског производа та 
производња стално контролише, а та контрола документује, па се евентуалне 
уочене неправилности у производњи могу одмах отклонити, за разлику од 
оцењивања усаглашености где независна трећа страна потврђује усаглашеност 
производа са прописаним захтевима, тек када је тај производ већ произведен, 
што значи да није обезбеђен континуитет контроле производње самог 
производа. Предност коју доноси овај закон представља и могућност да 
произвођачи који немају успостављену фабричку контролу производње односно 
не желе да инвестирају у њено успостављање ангажују тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси, што је опет додатна могућност 
проширења делатности за постојећа тела за оцењивање усаглашености, 
односно могућност преоријентације за постојећа тела код грађевинских 
производа код којих ће се примењивати систем 4 оцењивања и верификације 
сталности перформанси.  

Примена нових хармонизованих стандарда за грађевинске производе 
значи с једне стране усклађивање тих производа са захтевима европског 
законодавства чиме се њиховим произвођачима, након приступања Републике 
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Србије ЕУ, односно потписивања АСАА Споразумa о оцењивању 
усаглашености и прихватању индустријских производа споразума (Agreement on 
Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products), отвара приступ 
унутрашњем тржишту од преко 500 милиона потрошача, чији је укупан БДП око 
13 трилиона €. Обавезна примена хармонизованих стандарда произвођачима 
који су их већ прихватили и који извозе на тржиште ЕУ и друга страна тржишта, 
значи и укидање обавезе двоструке сертификације, која им је до доношења 
овог закона оптерећивала пословање и одражавала се на цене њихових 
производа, ако су их поред извоза стављали и на тржиште Републике Србије. 

Примена хармонизованих стандарда одразиће се позитивно и на 
подстицај иновативности и бржи технолошки развој привреде Републике 
Србије, као и побољшања у смислу безбедности и заштите животне средине. 

Имајући у виду све наведено, сматрамо да ће трошкови који ће настати 
применом одредби овог закона и обавезном применом хармонизованих 
стандарда бити у потпуности оправдани  с обзиром на користи које ће његова 
примена донети.  

 
8.  Да ли се законом подржавају стварање нових привредних 

субјеката и тржишна конкуренција   
 
Очекује се да ће се доношењем овог закона створити услови за 

стварање нових привредних субјеката и повећање конкуренције на домаћем 
тржишту грађевинских производа, као и да ће то резултирати повећањем 
конкурентности домаћих привредних субјеката на тржишту ЕУ и другим 
светским тржиштима. 

Наводимо искуства Републике Словеније, представљена у напред 
цитираној студији: „Анализа усaглaшeнoсти грaђeвинскoг сeктoрa из oблaсти 
прoизвoдњe aгрeгaтa зa грaђeвинaрствo, бетона, армираног и преднапрегнутог 
бетона, бетонских производа и мaтeриjaлa зa зaвршну oбрaду путeвa сa 
зaхтeвимa за транспоновање - прилагођавање европском законодавству 
(Уредбе о грађевинским производима)ˮ, која могу бити индикативна за ситуацију 
на тржишту Републике Србије у имплементацији хармонизованих стандарда, за 
следеће производне области: aгрeгaт, бeтoн и бeтoнскe прoизвoдe, у периоду 
од 2002. дo 2006. године. На основу података Стaтистичког урeда Рeпубликe 
Слoвeниje, у тoм пeриoду брoj прoизвoђaчa тих грађевинских прoизвoдa 
пoвeћao сe je зa 7%, a њихoви прихoди oд прoдaje зa 80%. Брoj прeдузeћa из 
oблaсти грaђeвинaрствa у тoм пeриoду пoвeћao сe зa 25 %, a њихoви прихoди 
зa 60 %. Треба напоменути да је у наведеном периоду, односно 2004. године 
Словенија постала пуноправни члан ЕУ, чиме се тржиште за пласирање 
грађевинских производа произведених у тој држави мултипликовало. 

 
9.  Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се 

изјасне о закону  
 
Предметна правна материја првобитно је припремљена у форми 

Предлога уредбе о грађевинским производима. У припреми Предлога уредбе о 
грађевинским производима учествовали су представници свих заинтересованих 
страна (произвођача, ТОУ, академске заједнице, надлежних органа и 
институција) у својству чланова Радне групе. Поједини чланови Радне групе 
дали су допринос и својим учешћем на неким јавним скуповима на којима су 
представљена предложена законска решења. Непосредна искуства чланова 
Радне групе помогла су у дефинисању и уобличавању правних норми прописа.  
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Презентација предложених решења одржана је у сарадњи са 
Привредном комором Србије, која је обезбедила организацију и простор за 
одржавање скупова, по следећем распореду:   

Ваљево - 9. новембар 2016. године;  
Нови Сад - 17. новембар 2016. године;  
Београд - 21. новембар 2016. године;   
Ниш - 24. новембар 2016. године и                    
Београд - 29. новембар 2016. године.   
 
Након сваке од одржаних презентација Предлога уредбе о грађевинским 

производима, вођене су дискусије и давани одовори на питања учесника. 
Одређени број присутних на презентацијама изразио је своје примедбе, 
предлоге и сугестије, а неке су достављене електронском поштом. Све 
оправдане  и основане сугестије, примедбе и предлози уграђени су у текст у 
предлог прописа.  

С обзиром да је накнадним проверама утврђено је да због обимности 
материје коју REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011 laying down harmonised 
conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 
89/106/EEC уређује, иста не може бити пренета у домаћи правни систем кроз 
уредбу, Предлог уредбе о грађевинским производима је повучен из процедуре, 
а на основу његовог садржаја припремљен је текст Нацрта закона о 
грађевинским производима. 

На предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Одбор за привреду и финансије Владе, на седници одржаној 
26. јула 2017. године, је донео Закључак којим је утврдио Програм јавне 
расправе о Нацрту закона о грађевинским производима. 

Јавна расправа о Нацрту закона у виду јавних презентација праћених 
дискусијама спроведена је у периоду од 1. до 31. августа 2017. године, и то:  

2. августа 2017. године у Регионалној привредној комори у Београду,  
9. августа 2017. године у Регионалној привредној комори у Новом Саду, 
16. августа 2017. године у Регионалној привредној комори у Нишу,  
23. августа 2017. године у Регионалној привредној комори у Крагујевцу и 
30. августа 2017. године у Регионалној привредној комори у Ваљеву. 

Текст Нацрта закона био је постављен на интернет презентацији 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, www.mgsi.gov.rs и 
на порталу е-управе.  

У току представљања присутнима су у виду презентације представљена 
нова решења, након чега су одржане дискусије о предложеним решењима. 
Одређени број присутних на презентацијама је доставио своје примедбе, 
предлоге и сугестије. Све оправдане сугестије, примедбе и предлози уграђени 
су у текст Нацрта закона. С друге стране, одређеним сугестијама, примедбама 
и предлозима није било место у Нацрту закона или уопште не представљају 
законску материју и нису предмет овог или других закона, или су сувише 
генералне природе, неодређене и уопштене, или могу бити решени на други 
начин или су већ решени законом, а одређене сугестије, примедбе и предлози 
нису били оправдани и основани.  

Општа оцена на свим одржаним расправама може се сумирати као 
давање подршке Нацрту закона, чије је доношење оцењено као неопходно и 
чиме ће бити решен велики број отворених питања у вези са чињењем 
доступним на тржишту грађевинских производа. 
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Посебно истичемо сугестију која нам је упућена да се у Нацрт закона 
уврсти појам Националне техничке оцене – документоване оцене перформанси 
грађевинског производа која се односи на његове битне карактеристике, а која 
је издата у складу са одговарајућим европским, односно националним 
документом за оцењивање, с обзиром да постоји много грађевинских производа 
који се налазе у нехармонизованој области. Овакво законско решење још 
налажу и: убрзан развој технике и технологије у области репроматеријала и 
производне опреме, производња грађевинских производа произведених 
применом најновијих техничко-технолошких достигнућа који излазе из оквира 
постојећих техничких спецификација због чега их није могуће ставити на 
тржиште, уколико се не предвиди могућност издавања Националне техничке 
оцене. Ова сугестија је прихваћена кроз одредбе које се односе на именовање 
и деловање тела за техничко оцењивање, израду српског документа за 
оцењивање и издавање српске техничке оцене. 

Други значајан предлог односи се на неопходност постојања прелазног 
периода за примену одредаба новог закона од најмање две године, како би се 
стекли потребни услови (именовање потребних тела за оцењивање и 
верификацију перформанси, доношење нових техничких порописа и других 
подзаконских аката у складу са новим законом, припреме произвођача) за 
примену хармонизованих стандарда, односно за њихово стављање на Списак 1 
са обавезном применом. Предлог ће такође бити прихваћен кроз одредбе које 
се односе на доношење правилника са списком хармонизованих стандарда чија 
ће примена бити обавезна, али након одређеног прелазног периода. 

 
10.   Које ће се мере током примене закона предузети да би се 

постигло оно што се законом предвиђа  
 

Овај закон предвиђа мере које се тичу јачања институција и 
организационог оквира, као и инспекцијски надзор и казнене одредбе.  

Поред тога, у циљу спровођења закона Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре ће организовати обуке за примену одредби 
закона, а биће организоване и обуке које ће имати за циљ унапређење 
капацитета за запослене у органима тржишног надзора. 

Надзор над применом закона, који се односи на употребу грађевинских 
производа, у складу са овим законом, прописима донетим на основу овог 
закона као и посебним прописима којима се утврђују захтеви за употребу 
грађевинских производа, уградњу и перформансе грађевинских производа у 
односу на њихове битне карактеристике које утичу на испуњавање основних 
захтева за објекте, вршиће постојеће инспекцијске службе: грађевински 
инспектори, инспектори заштите од пожара, инспектори заштите животне 
средине, инспектори рада, санитарни инспектори и други инспектори у складу 
са посебним прописима, и у том смислу не постоји потреба за повећањем ових 
капацитета, која би настала због доношења закона. 

Повећање обавеза актера на тржишту је оправдано, јер ће се њиховим 
већим ангажовањем постићи бољи ефекти у сектору грађевинских производа, у 
смислу вишег степена безбедности грађевинских производа који се чине 
доступним на тржишту и стварања услова за повећање извоза домаћих 
грађевинских производа, посебно на тржиште ЕУ. 

Међуинституционална сарадња између органа и организација 
надлежних за спровођење законских решења, као у вези са вођењем регистара 
именованих тела, се наставља. 
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Електронска контакт тачка је институт који је предвиђен овим законом и 
до сада није постојао у овом смислу, мада се сви послови које је предвиђено да 
обавља електронска контакт тачка већ обављају кроз редован рад 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, кроз давање 
мишљења о примени одредби техничких прописа за грађевинске производе 
(званичним путем и путем електронске поште). Могући проблем у 
функционисању електронске контакт тачке је недостатак административних 
капацитета, јер су тренутно на пословима из области грађевинских производа 
ангажована два стално запослена лица и шеф одсека који се бави и другим 
пословима из делокруга одсека као и једно лице запослено по уговору. 
Функционисање електронске контакт тачке за грађевинске производе је један од 
сервиса које је држава обавезна да пружа у циљу стварања услова за што брже 
прилагођавање домаћег тржишта захтевима које ће успоставити Regulation (EU) 
No 305/2011 по приступању Републике Србије  ЕУ или по потписивању ACAA 
споразума.   

Предлогом закона о техничким захтевима за производе и оцењивању 
усаглашености предвиђено је да Министарство привреде обавља послове 
електронске контакт тачке односно, информативног центра за производе, а да 
надлежно министарство, на захтев, доставља Министарству привреде 
информације о захтевима техничких прописа за производе из свог делокруга. 
Сматрамо да је решење предложено Предлогом закона о грађевинским 
производима ефикасније јер предвиђа да се заинтересоване стране обраћају 
директно органу надлежном за послове државне управе који се односе на 
грађевинске производе, без посредника. Овакво решење је експедитивније и 
сматрамо логичније за заинтересоване стране, поготово имајући у виду 
специфичност грађевинских производа, у односу на све остале производе. 

Што се тиче обавезне примене хармонизованих стандарда за 
грађевинске производе, динамика проглашења српских стандарда којима су 
преузети хармонизовани стандарди обавезним за примену ће бити постепена. 
Прво ће обавезним за примену бити проглашени они хармонизовани стандарди 
за производне области за које у Републици Србији нема произвођача 
грађевинских произода, затим за оне производне области којима припадају 
произвођачи који већ примењују такве стандарде јер извозе своје производе па 
их самим тим већ примењују, а затим и на оне за које имамо домаће 
произвођаче који сада послују сагласно постојећим, још неусаглашеним 
техничким прописима. На овај начин ће се амортизовати притисак на привреду 
због увођења обавезне примене хармонизованих стандарда.  

 
Регулаторне мере:  
 
У спровођењу овог закона, министар надлежан за послове 

грађевинарства:    

- ближе прописује садржину и начин израде декларације о 
перформансама (члан 9. став 3); 

- доноси техничке прописе који се односе на грађевинске производе 
(члан 21. став 1); 

- прописом саставља списак српских стандарда којима су преузети 
хармонизовани стандарди који се примењују у складу са законом (у даљем 
тексту: Списак 1) и списак донетих српских докумената за оцењивање (у даљем 
тексту: Списак 2), са утврђеним датумом почетка њихове примене (члан 21. 
став 2);. 
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- ближе прописује садржај, поступак израде и доношења српског 
документа за оцењивање (члан 23. став 2);. 

- ближе прописује облик и садржај српске техничке оцене (члан 28. став 
3); 

- ближе прописује начин спровођења оцењивања и верификације 
сталности перформанси, системе оцењивања и верификације сталности 
перформанси, врсте тела за оцењивања и верификације сталности 
перформанси и садржај и врсте докумената о оцењивању и верификацији 
сталности перформанси у зависности од примењеног система оцењивања и 
верификације сталности перформанси утврђеног техничком спецификацијом 
или техничким прописом којим је обухваћен грађевински производ (члан 30. 
став 5); 

-  утврђује захтеве за именовање тела за техничко оцењивање (члан 35. 
став 3); 

- ближе утврђује захтеве за именовање тела за оцењивање и вефикацију 
сталности перформанси (члан 40. став 9). 

Рок за доношење прописа за спровођење овог закона је дванаест 
месеци од дана његовог ступања на снагу (члан 71. став 1),  а министарство 
поседује институционалне капацитете да прописе за спровођење овог закона 
донесе у предвиђеном року. 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља 
послове електронске контакт тачке за грађевинске производе, која пружа 
бесплатне информације о техничким прописима који се примењују на 
грађевинске производе на територији Републике  Србије (члан 34).  

Министар надлежан за послове грађевинарства прописује битне 
карактеристике за које произвођач наводи перформансе грађевинског 
производа приликом његовог стављања на тржиште, а по потреби и битне 
карактеристике у вези са њиховим предвиђеним употребама, за фамилије 
грађевинских производа обухваћене српским стандардом којим је преузет 
хармонизовани стандард који се примењује у складу са овим законом (члан 6. 
став 5), којим могу бити утврђене и граничне вредности перформанси у вези са 
битним карактеристикама које je потребно навести (члан 6. став 6). 

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси 
технички пропис, којим може бити измењен период током којег произвођач чува 
техничку документацију и декларацију о перформансама за поједине фамилије 
грађевинских производа, а на основу очекиваног века трајања или улоге коју 
грађевински производ има у објекту (члан 14. став 4). 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
обавештава министарство надлежно за пријављивање техничких прописа у 
припреми о достављеном српском документу та оцењивање, када је то 
потребно у складу са посебним прописом (члан 25. став 1. тачка 1) и даје 
сагласност на садржај српског документа за оцењивање и објављује списак 
донетих српских докумената за оцењивање у Службеном гласнику Републике 
Србије (члан 25. став 1. тач.  2) и 3). 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре даје своје 
мишљење о српском документу та оцењивање, након саветовања са телом за 
техничко оцењивање које је израдило тај српски документ за оцењивање, ако 
заинтересована страна на тржишту грађевинских производа сматра или орган 
који врши надзор над применом овог закона утврди да српски документ за 
оцењивање не задовољава у потпуности захтеве које треба да испуни у односу 
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на битне захтеве за објекат (члан 27. став 1), на основу чега задржава, 
задржава уз ограничење или повлачи упућивања на српске документе за 
оцењивање односно објављује, не објављује или објављује уз ограничење 
упућивања на српске документе за оцењивање у „Службеном гласнику 
Републике Србијеˮ (члан 27. став 2) и о томе обавештава тело за техничко 
оцењивање које је израдило односно израђује српски документ за оцењивање 
(члан 27. став 3). 

Министар надлежан за послове грађевинарства може да пропише нивое 
или класе перформанси у вези са битним карактеристикама грађевинских 
производа (члан 29. став 1). 

Министар надлежан за послове грађевинарства може да пропише или 
измени систем оцењивања и верификације сталности перформанси који ће се 
примењивати на грађевински производ или фамилију грађевинских производа 
обухваћених српским стандардом са Списка 1 или битне карактеристике 
грађевинског производа, утврђене српским стандардом са Списка 1, узимајући у 
обзир, нарочито, утицај на здравље и безбедност људи и животну средину 
(члан 30. став 6). 

Министар надлежан за послове грађевинарства систем или системе 
оцењивања и верификације сталаности перформасни који ће се примењивати 
на грађевински производ или фамилију грађевинских производа обухваћених 
српским стандардом на који се позива технички пропис или техничким прописом 
или битне карактеристике грађевинског производа, утврђене српским 
стандардом на који се позива технички пропис, узимајући у обзир, нарочито, 
утицај на здравље и безбедност људи и животну средину (члан 30. став 7). 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, након 
уписа именованог тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси 
у регистар, на својој интернет страници објављује списак именованих тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси (члан 48. став 2), као и 
сваку промену списка тог списка (члан 48. став 3). 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ГРАЂЕВИНСКИМ 
ПРОИЗВОДИМА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Овлашћени предлагач прописа:  Влада 
    Обрађивач: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
 
2. Назив прописа:  Предлог закона о грађевинским производима 
                                The draft law on construction products 
  
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум): 
 
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа: 
 
Одредбе члана 77. став 1. Споразума о стабилизацији и придруживању између 
европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике 
Србије, са друге стране 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума: 
 

Прелазни рок није установљен 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума: 
 

Делимично испуњена 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума: 

 
У овом тренутку постигнута је делимична испуњеност обавеза које произлазе из 
наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума с обзиром на статус 
Републике Србије као нечланице.  

 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније: 

 
3.1.3.13. 

 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

Делимична усклађеност 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима: 
 

Чл. 34, 35. и 36. Уговора о функционисању Европске уније. 

Делимична усклађеност 

 
 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима: 
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CPR (REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
OF THE COUNCIL of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the 
marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC)  

Делимична усклађеност 
 

Commission Implementing Regulation (EU) No 1062/2013 of 30 October 2013 on the 
format of the European Technical Assessment for construction products 

Није усклађено 
 
Commission Delegated Regulation (EU) No 157/2014 of 30 October 2013 on the 
conditions for making a declaration of performance on construction products 
available on a website 

Потпуна усклађеност 
 

Commission Delegated Regulation (EU) No 568/2014 of 18 February 2014 amending 
Annex V to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the 
Council as regards the assessment and verification of constancy of performance of 
construction products 

Потпуна усклађеност 
 

Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014 of 21 February 2014 amending 
Annex III to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the 
Council on the model to be used for drawing up a declaration of performance on 
construction products 

Није усклађено 
 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са њима : 

Нема 
 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност: 
 
Предлог закона о грађевинским производима је делимично усклађен са 
наведеним секундарним изворима права Европске уније због статуса 
нечланице Републике Србије. Такође, из финансијских разлога ће се постепено 
уводити обавезна примена хармонизованих техничких спецификација. Поред 
наведеног, Предлог закона о грађевинским производима садржи одредбе 
којима се уређују услови за стављање и испоруку на тржиште и грађевинских 
производа из нехармонизованог подручја. 

Предлог закона о грађевинским производима није усклађен са наведеним 
изворима права Европске уније јер је овим законом прописано доношење 
подзаконских аката којима ће бити преузете одредбе које прописују садржину и 
начин израде декларације о перформансама и формат техничке оцене. 
 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније: 

Датум приступања Републике Србије Европској унији 
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5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).  
Постоје одговарајући секундарни извори права Европске уније са којима је 
потребно обезбедити усклађеност.  
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 

 
Нису у потпуности 

 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 

 
Да 

 
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и 
њихово мишљење о усклађености: 
 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре упутило је 
Предлог  закона о грађевинским производима Европској комисији, након чега је, 
у складу са коментарима Европске комисије, текст Предлога закона коригован и 
поново достављен Европској комисији на консултацију.  

Домаћи и страни консултанти нису учествовали у изради Предлога 
закона о грађевинским производима.  



 

 

 

1. Назив прописа Eвропске уније :  

 

2. „CELEX” ознака ЕУ 
прописа  

 

Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the 
marketing of construction products and repealing Council Directive 89/101/EEC (Text with EEA relevance), consolidated version, 16/01/2014 

02011R0305-20140116 

3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа - Влада 4. Датум израде табеле:  
Обрађивач - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре јун 2018. године 

5. Назив (предлога, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније: 

 

6. Бројчане ознаке (шифре) 
планираних прописа из базе 
НПAA: 

 

1. Предлог закона о грађевинским производима - The draft law on construction products 

2. Закон о тржишном надзору („Службени гласник РСˮ, број 92/11) 

        3. Закон о стандардизацији ( „Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 46/15) 

       4. Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Службени гласник РСˮ, број 98/09) 

 

2016-555 

7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ: 

а) а1) б) б1) в) г)  
д) 

Одредба 
прописа ЕУ  

 
Садржина одредбе  

Одредбе 
прописа 
Републике 
Србије 

 

Садржина одредбе  

       

Усклађеност  

(Потпуно 
усклађено - 

ПУ, 
делимично 
усклађено - 

ДУ, 

Разлози за 
делимичну 

усклађеност, 
неусклађеност 

или 
непреносивост  

 

Напомена о 
усклађености  
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неусклађено 
- НУ, 

непреносиво 
– НП) 
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1. 

This Regulation lays down conditions for the 
placing or making available on the market of 
construction products by establishing 
harmonised rules on how to express the 
performance of construction products in 
relation to their essential characteristics and on 
the use of CE marking on those products. 

01 

1. 

 

 

 

Овим законом уређују се услови за 
стављање на тржиште и чињење 
доступним на тржишту грађевинских 
производа, сачињавање декларације о 
перформансама и стављање знака 
усаглашености на грађевинске 
производе, обавезе привредних 
субјеката, технички прописи за 
грађевинске производе и српске 
техничке спецификације, 
поједностављени поступци, тела за 
техничко оцењивање, тела за 
оцењивање и верификацију сталности 
перформанси грађевинских производа, 
важење докумената о спроведеном 
оцењивању и верификацији сталности 
перформанси грађевинских производа 
и знакова усаглашености издатих у 
иностранству и друга питања од 
значаја за област грађевинских 
производа.   

 

ДУ 

Члан 1. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) је 
делимично 
усклађен са 
чланом 1. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима због 
статуса 
нечланице 
(стављање знака 
СЕ). Предлог 
закона о 
грађевинским 
производима се 
односи и на 
нехармонизовану 
област 
грађевинских 
производа. 
Такође из 
финансијских 
разлога ће се 
постепено 
уводити обавезна 
примена 
хармонизованих 
техничких 
спецификација. 
Резултати 
„Анализе 
усаглашености 
грађевинског 
сектора из 
области 
производње 
агрегата за 
грађевинарство, 
бетона, 
армираног и 
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преднапрегнутог 
бетона, 
бетонских 
производа и 
материјала за 
завршну обраду 
путева са 
захтевима за 
транспоновање – 
прилагођавање 
европском 
законодавству 
(Уредбе о 
грађевинским 
производима)” 
коју је за потребе 
МГСИ 
финансирала 
SIDA (Шведска 
агенција за 
развој) показали 
су да су привреди 
РС потребни 
прелазни периоди 
за потпуну 
примену Уредбе 
305/2011 (ЕУ).  
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2.1. 

For the purposes of this Regulation the 
following definitions shall apply: 
1. ‘construction product’ means any product or 
kit which is produced and placed on the 
market for incorporation in a permanent 
manner in construction works or parts thereof 
and the performance of which has an effect on 
the performance of the construction works 
with respect to the basic requirements for 
construction works; 

01 

5.2 

Грађевински производ који је 
произведен и стављен на тржиште 
ради сталне уградње у објекте или 
њихове делове мора да има 
перформансе у вези са његовим 
битним карактеристикама које имају 
утицај на перформансе објекта током 
уобичајеног одржавања и економски 
прихватљивог века употребе објекта, а 
у погледу следећих основних захтева 
за објекте: 

ПУ   

2.2. 

 ‘kit’ means a construction product placed on 
the market by a single manufacturer as a set of 
at least two separate components that need to 
be put together to be incorporated in the 
construction works; 

 

01 

2.1.2) 

склоп  је грађевински производ који је 
једaн произвођач ставио на тржиште 
као комплет од најмање два 
појединачна дела које треба саставити 
како би био уграђен у објекат; 

ПУ   

2.3.  ‘construction works’ means buildings and civil 
engineering works; 

 

01 

2.2 

Други појмови  који се употребљавају 
у овом закону а нису дефинисани у 
ставу 1. овог члана имају значење 
утврђено прописима којима се уређује 
грађење, технички захтеви за 
производе и оцењивање 
усаглашености, општа безбедност 
производа, управљање хемикалијама, 
тржишни надзор, акредитација и 
стандардизација. 

ПУ   

2.4. 

‘essential characteristics’ means those 
characteristics of the construction  product 
which relate to the basic requirements for 
construction works; 

01 

2.1.3) 

 
битне карактеристике грађевинског 
производа су оне карактеристике 
грађевинског производа које се односе 
на основне захтеве за објекте; 

ПУ   



73 
 

 73

2.5. 

‘performance of a construction product’ means 
the performance related to the relevant 
essential characteristics, expressed by level or 
class, or in a description; 

 

 

01 

2.1.4) 

перформансе грађевинског производа 
су показатељи којима се исказују 
одговарајуће битне карактеристике 
грађевинског производа (исказане 
нивоом, класом или описно); 

 

ПУ   

2.6. 

‘level’ means the result of the assessment of 
the performance of a construction product in 
relation to its essential characteristics, 
expressed as a numerical value; 

01 

2.1.5) 

ниво је резултат оцењивања 
перформансе грађевинског производа у 
вези са његовим битним 
карактеристикама исказан бројчаном  
вредношћу; 
 

ПУ   

2.7. 
‘class’ means a range of levels, delimited by a 
minimum and a maximum value, of 
performance of a construction product; 

01 

2.1.6) 
класа је опсег нивоа перформансе 
грађевинског производа, од минималне 
до максималне вредности; 

ПУ   

2.8. 
‘threshold level’ means a minimum or 
maximum performance level of an essential 
characteristic of a construction product; 

01 

2.1.7) 

гранични ниво је минимална вредност 
перформансе грађевинског производа 
која мора да се постигне или 
максимална вредност која не сме да се 
прекорачи; 

ПУ   
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2.9. 

 ‘product-type’ means the set of representative
performance levels or classes of a construction
product, in relation to its essential 
characteristics, produced using a given 
combination of raw materials or other 
elements in a specific production process; 

 

01 

2.1.8) 

 
тип производа је скуп 
репрезентативних нивоа или класа 
перформанси грађевинског производа 
који се односи на његове битне 
карактеристике, а који је произведен 
коришћењем дате комбинације 
сировина или других елемената у 
одређеном производном процесу; 
 
 

ПУ   

2.10. 
‘harmonised technical specifications’ means 
harmonised standards and European 
Assessment Documents; 

01 

2.1.10) 

хармонизована техничка 
спецификација је хармонизовани 
стандард и европски документ за 
оцењивање; 

ПУ   

2.11. 

‘harmonised standard’ means a standard 
adopted by one of the European 
standardisation bodies listed in Annex I to 
Directive 98/34/EC, on the basis of a request 
issued by the Commission, in accordance with 
Article 6 of that Directive; 

01 

2.1.12) 

хармонизовани стандард је европски 
стандард који је донет на основу 
захтева Европске комисије за примену 
у хармонизованом законодавству 
Европске уније; 

ПУ 

Члан 2.11. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је у 
потпуности 
пренет  члан 2. 
став 1. тачка 12) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима 
који утврђује 
појам 
„хармонизовани 
стандардˮ 
сагласно Закону 
о 
стандардизацији 
(„Службени 
гласник РС”, бр. 
36/09 и 46/15), 
који је усклађен 
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са Директивом 
98/34/ЕЗ. 

2.12. 

‘European Assessment Document’ means a 
document adopted by the organisation of 
TABs for the purposes of issuing European 
Technical Assessments; 

01 

2.1.15) 

Европски документ за оцењивање је 
документ који је донела европска 
организација тела за техничко 
оцењивање за потребе издавања 
европских техничких оцена; 

ПУ   

2.13. 

‘European Technical Assessment’ means the 
documented assessment of the performance of 
a construction product, in relation to its 
essential characteristics, in accordance with 
the respective European Assessment 
Document; 

01 

2.1.17) 

 
Европска техничка оцена је 
документована оцена перформанси 
грађевинског производа која се односи 
на његове битне карактеристике издата 
у складу са одговарајућим европским 
документом за оцењивање; 
 

ПУ   

2.14. 
‘intended use’ means the intended use of the 
construction product as defined in the 
applicable harmonised technical specification; 

01 

2.1.19) 

предвиђена употреба је употреба 
грађевинског производа на начин 
утврђен у одговарајућој техничкој 
спецификацији или техничком 
пропису; 

ПУ 

Напомена: 

Члан 2.14. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је у 
потпуности 
пренет  члан 2. 
став 1. тачка 19) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима, уз 
напомену да је 
њоме поред 
хармонизоване 
обухваћена и 
нехармонизована 
област 
грађевинских 
производа. 
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2.15. 

‘Specific Technical Documentation’ means 
documentation demonstrating that methods 
within the applicable system for assessment 
and verification of constancy of performance 
have been replaced by other methods, 
provided that the results obtained by those 
other methods are equivalent to the results 
obtained by the test methods of the 
corresponding harmonised standard; 

01 

2.1.20) 

 
 
специфична техничка документација 
је документација којом се доказује да 
су методе у оквиру одговарајућег 
система оцењивања и верификације 
сталности перформанси замењене 
другим методама, под условом да су 
резултати добијени тим другим 
методама једнаки резултатима 
добијеним методама испитивања из 
одговарајућег српског стандарда са 
Списка 1; 

ПУ 

Напомена: 

Члан 2.15. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је потпуно 
усклађен са 
чланом 2. став 1. 
тачка 20) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима, с 
тим што ће 
хармонизовани 
српски стандарди 
чинити садржај 
Списка 1.  

 

 

2.16. 

‘making available on the market’ means any 
supply of a construction product for 
distribution or use on the Union market in the 
course of a commercial activity, whether in 
return for payment or free of charge; 

01 

2.1.21) 

чињење доступним на тржишту је 
свака испорука грађевинског 
производа ради дистрибуције или 
употребе, са или без накнаде; 

 

ДУ 

 

Члан 2.16. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
делимично 
усклађен са 
чланом 2. став 1. 
тачка 21) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

 



77 
 

 77

2.17. 
‘placing on the market’ means the first making 
available of a construction product on the 
Union market; 

01 

2.1.22) 

стављање на тржиште је прво 
чињење доступним грађевинског 
производа на тржишту Републике 
Србије; 

 

ДУ 

Члан 2.17. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
делимично 
усклађен са 
чланом 2. став 1. 
тачка 22) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

2.18. 
‘economic operator’ means the manufacturer, 
importer, distributor or authorised 
representative; 

01 

2.1.23) 

привредни субјекат је произвођач, 
заступник, увозник или дистрибутер 
грађевинског производа; 

ПУ   

2.19. 

‘manufacturer’ means any natural or legal 
person who manufactures a construction 
product or who has such a product designed or 
manufactured, and markets that product under 
his name or trademark; 

01 

2.1.24) 

произвођач је правно лице или 
предузетник које производи 
грађевински производ или за кога се 
тај грађевински производ пројектује 
или производи и тргује њиме под 
својим именом или жигом; 

ПУ   

2.20. 

 ‘distributor’ means any natural or legal person 
in the supply chain, other than the 
manufacturer or the importer, who makes a 
construction product available on the market; 

 

01 

2.1.25) 

дистрибутер је правно лице или 
предузетник регистрован у Републици 
Србији, које је укључено у ланац 

ДУ 
Члан 2.20. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
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испоруке и које у оквиру обављања 
своје делатности чини грађевински 
производ доступним на тржишту, а 
није произвођач или увозник; 

 

делимично 
усклађен са 
чланом 2. став 1. 
тачка 25) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима 
због статуса 
нечланице.  
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

2.21. 

‘importer’ means any natural or legal person 
established within the Union, who places a 
construction product from a third country on 
the Union market; 

01 

2.1.26) 

увозник  је правно лице или 
предузетник регистрован у Републици 
Србији, које ставља на тржиште 
грађевински производ из других 
земаља; 
 

ДУ 

Члан 2.21. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
делимично 
усклађен са 
чланом 2. став 1. 
тачка  26) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

2.22. 
‘authorised representative’ means any natural 
or legal person established within the Union 
who has received a written mandate from a 

01 

2.1.27) 

заступник је правно лице или 
предузетник регистрован у Републици 
Србији, које је произвођач овластио да 

ДУ 
Члан 2.22. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 

 



79 
 

 79

manufacturer to act on his behalf in relation to 
specified tasks; 

за његов рачун предузима радње из 
овлашћења, а у вези са стављањем 
грађевинског производа на тржиште 
Републике Србије; 
 

делимично 
усклађен са 
чланом 2. став 1. 
тачка 27) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

2.23. 

 ‘withdrawal’ means any measure aimed at 
preventing a construction product in the 
supply chain from being made available on the 
market; 

 

01 

2.1.28) 

повлачење је свака мера чији је циљ да 
спречи да грађевински производ у 
ланцу испоруке буде испоручен на 
тржиште; 

ПУ   

2.24. 
‘recall’ means any measure aimed at achieving 
the return of a construction product that has 
already been made available to the end-user; 

01 

2.1.29) 

опозив је свака мера чији је циљ да 
постигне повраћај грађевинског 
производа који је већ учињен 
доступним крајњем кориснику; 

 

ПУ   

2.25. ‘accreditation’ has the meaning assigned to it 
by Regulation (EC) No 765/2008; 

01 

2.2 

Други појмови  који се употребљавају 
у овом закону а нису дефинисани у 
ставу 1. овог члана имају значење 
утврђено прописима којима се уређује 
грађење, технички захтеви за 
производе и оцењивање 
усаглашености, општа безбедност 
производа, управљање хемикалијама, 
тржишни надзор, акредитација и 
стандардизација. 

ПУ 

Члан 2.25. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је у 
потпуности 
усклађен са члан 
2. став 2. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима јер 
утврђује појам 
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„акредитацијаˮ 
сагласно 
прописима 
којима је уређена 
област 
акредитације, 
који су 
усклађени са 
Уредбом (ЕЗ) 
765/2008. 

2.26. 

‘factory production control’ means the 
documented, permanent and internal control of 
production in a factory, in accordance with the 
relevant harmonised technical specifications; 

01 

2.1.30) 

фабричка контрола производње је 
документована, стална и интерна 
контрола производње у фабрици у 
складу са одговарајућом техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом; 

ПУ 

Напомена:  

Члан 2.26. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је у 
потпуности 
пренет  чланом  
2. став 1. тачка 
30) Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима, уз 
напомену да је 
њоме поред 
хармонизоване 
обухваћена и 
нехармонизована 
област 
грађевинских 
производа. 

 

2.27. 

 ‘micro-enterprise’ means a micro-enterprise as 
defined in the Commission Recommendation 
of 6 May 2003 concerning the definition of 
micro, small and medium-sized enterprises; 

 

01 

2.1.31) 

микро правно лице има значење 
сагласно посебним прописима којима 
је уређено разврставање правних лица; 

ДУ 

Члан 2.27. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
делимично 
пренет због 
статуса 
нечланице ЕУ. 
Разврставање 
правних лица 
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уређено је 
Законом о 
рачуноводству 
(„Службени 
гласник РС”, 
број 62/13). 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

2.28. 

‘life cycle’ means the consecutive and 
interlinked stages of a construction product’s 
life, from raw material acquisition or 
generation from natural resources to final 
disposal. 

01 

2.1.32) 

животни циклус су узастопне и 
међусобно повезане фазе века трајања 
грађевинског производа, од набавке 
сировина или израде од природних 
ресурса до трајног одлагања; 

ПУ   

3.1. 

The basic requirements for construction works 
set out in Annex I shall constitute the basis for 
the preparation of standardisation mandates 
and harmonised technical specifications. 

01 

5.2. 

5.4. 

Грађевински производ који је 
произведен и стављен на тржиште ради 
сталне уградње у објекте или њихове 
делове мора да има перформансе у 
вези са његовим битним 
карактеристикама које имају утицај на 
перформансе објекта током 
уобичајеног одржавања и економски 
прихватљивог века употребе објекта, а 
у погледу следећих основних захтева 
за објекте: 

1) Механичка отпорност и 
стабилност, односно објекти морају 
бити пројектовани и изведени на 
такав начин да оптерећења која на 
њих делују током изградње и 
употребе не доводе до: 

(1)  рушења читавог објекта 
или неког његовог дела; 

(2)  деформација већих од 

ПУ 

Напомена: 

Члан 5. ст. 2. и 4. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
потпуно 
усклађен са 
чланом 3.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), уз 
напомену да је 
њоме поред 
хармонизоване 
обухваћена и 
нехармонизована 
област 
грађевинских 
производа. 
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допуштених; 
(3)  оштећења других делова 

објекта, инсталација или 
инсталиране опреме као 
резултат великих 
деформација носеће 
конструкције; 

(4)  оштећења услед догађаја у 
обиму који је несразмеран 
изворном узроку. 

2) Безбедност у случају пожара, 
односно објекти морају бити 
пројектовани и изведени на такав 
начин да у случају избијања 
пожара: 

(1)  носивост конструкције може 
бити очувана током 
одређеног периода; 

(2)  настајање и ширење пожара 
и дима у објекту буде 
ограничено; 

(3)  ширење пожара на суседне  
објекте буде ограничено; 

(4)  корисници могу да напусте 
објекте или могу бити 
спасени на други начин; 

(5)  буде узета у обзир 
безбедност спасилачких 
тимова. 

3) Хигијена, здравље и животна 
средина, односно објекти морају 
бити пројектовани и изведени на 
такав начин да, током свог 
животног циклуса, не представљају 
претњу по хигијену или здравље и 
безбедност радника, корисника или 
суседа, нити имају прекомерно 
велики утицај, током свог читавог 
животног циклуса, на квалитет 
животне средине или на климу 
током изградње, употребе и 
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рушења, а нарочито као резултат 
следећег: 

(1)  испуштања отровних 
гасова; 

(2)  емисије опасних материја, 
испарљивих органских 
једињења, гасова с 
ефектом стаклене баште 
или опасних честица у 
унутрашњи или спољашњи 
ваздух; 

(3)  емисије опасног зрачења; 
(4)  испуштања опасних 

материја у подземне воде, 
морске воде, површинске 
воде или тло; 

(5)  испуштања опасних 
материја у воду за пиће 
или материја које имају 
неки други негативан 
утицај на воду за пиће; 

(6)  неисправног отпуштања 
отпадних вода, емисије 
димних гасова или 
неисправног одлагања 
чврстог или течног отпада; 

(7)  влаге у деловима објекта 
или на површинама у 
објекту. 

4) Безбедност и приступачност 
приликом употребе, односно 
објекти морају бити пројектовани и 
изведени на такав начин да не 
представљају неприхватљиве 
ризике од незгода или оштећења 
током употребе или 
функционисања као што су 
клизање, падање, судар, опекотине, 
електрични удар, повреде од 
експлозије и провале. Објекти 
морају бити пројектовани и 



84 
 

 84

изведени узимајући нарочито у 
обзир приступачност и употребу за 
особе са инвалидитетом.  
5) Заштита од буке, односно 
објекти морају бити пројектовани и 
изведени на такав начин да се бука 
коју опажају корисници или људи у 
близини одржава на нивоу на коме 
није угрожено њихово здравље и 
при којој могу да спавају, да се 
одмарају и раде под 
задовољавајућим условима. 
6) Уштеда енергије и 
задржавање топлоте, односно 
објекти и њихове инсталације за 
грејање, хлађење, осветљење и 
вентилацију морају бити 
пројектовани и изведени на такав 
начин да количина енергије коју 
захтевају током коришћења буде 
ниска, када се узму у обзир 
корисници и климатски услови 
локације. Објекти, такође, морају 
бити енергетски ефикасни, уз 
коришћење што је могуће мање 
енергије током изградње и рушења.  
7)  Одрживо коришћење 
природних ресурса, односно 
објекти морају бити пројектовани, 
изведени и срушени на такав начин 
да је употреба природних ресурса 
одржива, а нарочито да се 
обезбеди: 
(1)  поновна употреба или 

могућност рециклаже 
објеката, његових материјала 
и делова након рушења; 

(2) трајност објекта; 
(3) коришћење сировина и 

секундарних материјала у 
објекту, који су погодни за 
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животну средину. 
Случајеви битних карактеристика када 
није неопходно упућивање на 
одговарајућу техничку спецификацију 
или технички пропис су:  

1) реакција на пожар; 
2) отпорност на пожар; 
3) перформансе при спољашњем 

пожару; 
4) апсорпција буке; 
5) емисија опасних материја. 

 

3.2. 

The essential characteristics of construction 
products shall be laid down in harmonised 
technical specifications in relation to the basic 
requirements for construction works. 

01 

5.3. 

Битне карактеристике грађевинских 
производа се утврђују у српским 
техничким спецификацијама и 
техничким прописима у вези са 
основним захтевима за објекте. 

ПУ 

Члан 5. став 3. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима  је 
потпуно 
усклађен са 
чланом 3.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), уз 
напомену да је 
њоме поред 
хармонизоване 
обухваћена и 
нехармонизована 
област 
грађевинских 
производа. 

 

3.3 

For specific families of construction products 
covered by a harmonised standard, the 
Commission shall, where appropriate and in 
relation to their intended uses as defined in 
harmonised standards, determine by means of 
delegated acts in accordance with Article 60, 
those essential characteristics for which the 
manufacturer shall declare the performance of 
the product when it is placed on the market. 
Where appropriate, the Commission shall also 
determine, by means of delegated acts in 

 

 

 

01 

5.5. 

 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства прописује битне 
карактеристике за које произвођач 
наводи перформансе грађевинског 
производа приликом његовог 
стављања на тржиште, а по потреби и 
битне карактеристике у вези са 
њиховим предвиђеним употребама, за 
фамилије грађевинских производа 
обухваћене српским стандардом којим 

ДУ 

Члан 3.3. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) је 
делимично 
пренет члан 5. ст. 
5. и 6. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима  
иако прописује 
обавезе Европске 
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accordance with Article 60, the threshold 
levels for the performance in relation to the 
essential characteristics to be declared. 

 

 

 

5.6. 

је преузет хармонизовани стандард 
који се примењује у складу са овим 
законом. 

Техничким прописом из става 5. овог 
члана, могу бити утврђене и граничне 
вредности перформанси у вези са 
битним карактеристикама које je 
потребно навести. 
 

комисије. Пренет 
је начин 
утврђивања 
битних 
карактеристика 
грађевинских 
производа који 
спадају у 
хармонизовану 
област. Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

4.1. 

When a construction product is covered by a 
harmonised standard or conforms to a 
European Technical Assessment which has 
been issued for it, the manufacturer shall draw 
up a declaration of performance when such a 
product is placed on the market. 

01 

6.1. 

 

За грађевинске производе усаглашене 
са захтевима утврђеним српском 
техничком спецификацијом и 
грађевинске производе усаглашене са 
захтевима утврђеним техничким 
прописом, произвођач сачињава 
декларацију о перформансама 
грађевинског производа у вези са 
битним карактеристикама (у даљем 
тексту: декларација о перформансама) 
на српском језику, пре стављања тог 
производа на тржиште. 
 

ДУ 

Члан 4.1. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) је 
делимично 
пренет члан 6. 
став 1. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима 
због статуса 
нечланице 
(декларација о 
перформансама 
се сачињава на 
српском језику). 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ.  

 

4.2. 

 
When a construction product is covered by a 
harmonised standard or conforms to a 
European Technical Assessment which has 
been issued for it, information in any form 
about its performance in relation to the 

01 

6.2. 

За грађевински производ из става 1. 
овог члана, информације о његовим 
перформансама у вези са битним 
карактеристикама, утврђеним у 
одговарајућој српској техничкој 

ПУ 

Члан 4.2. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) је 
у потпуности 
пренет члан 6. 
став 2. Предлога 
закона о 
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essential characteristics, as defined in the 
applicable harmonised technical specification, 
may be provided only if included and 
specified in the declaration of performance 
except where, in accordance with Article 5, no 
declaration of performance has been drawn up. 

спецификацији или техничком 
пропису, могу бити дате само ако су 
наведене у декларацији о 
перформансама, осим у случајевима 
када у складу са чланом 7. овог закона 
није сачињена декларација о 
перформансама. 

грађевинским 
производима уз 
напомену да је 
њоме поред 
хармонизоване 
обухваћена и 
нехармонизована 
област 
грађевинских 
производа. 

4.3. 

 
By drawing up the declaration of performance, 
the manufacturer shall assume responsibility 
for the conformity of the construction product 
with such declared performance. In the 
absence of objective indications to the 
contrary, Member States shall presume the 
declaration of performance drawn up by the 
manufacturer to be accurate and reliable. 
 

01 

6.3. 

6.4. 

Сачињавањем декларације о 
перформансама, произвођач преузима 
одговорност за усаглашеност 
грађевинског производа са 
перформансама наведеним у 
декларацији о перформансама.  

Декларација о перформансама коју је 
израдио произвођач сматра се 
поузданом и тачном уколико не 
постоје објективне назнаке које 
упућују на супротно. 
 

ДУ 

Члан 4.3. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) је 
делимично 
пренет због 
статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

5.(а) 

 
By way of derogation from Article 4(1) and in 
the absence of Union or national provisions 
requiring the declaration of essential 
characteristics where the construction products 
are intended to be used, a manufacturer may 
refrain from drawing up a declaration of 
performance when placing a construction 
product covered by a harmonised standard on 
the market where: 
(a) the construction product is individually 
manufactured or custom-made in a non-series 
process in response to a specific order, and 
installed in a single identified construction 
work, by a manufacturer who is responsible 
for the safe incorporation of the product into 
the construction works, in compliance with the 

01 

7.1.1) 

Произвођач није у обавези да сачини 
декларацију о перформансама из члана 
6. став 1. овог закона приликом 
стављања грађевинског производа на 
тржиште, када је: 

1) грађевински производ 
произведен појединачно или по 
наруџбини у несеријској 
производњи и уграђен у 
јединствено препознатљив 
објекат од стране произвођача 
који је одговоран и за безбедну 
уградњу грађевинског производа 
у објекат, у складу са 
одговарајућим посебним 
прописима, при чему 

ДУ 

Члан 5.(а) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
делимично 
пренет члан 7. 
став 1. тачка 1) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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applicable national rules and under the 
responsibility of those responsible for the safe 
execution of the construction works 
designated under the applicable national rules; 
 

одговорност за грађевински 
производ и његову безбедну 
уградњу произвођач потврђује 
писаном изјавом, коју одговорни 
извођач радова евидентира у 
грађевински дневник; 

 

5.(b) 

the construction product is manufactured on 
the construction site for its incorporation in the 
respective construction works in compliance 
with the applicable national rules and under 
the responsibility of those responsible for the 
safe execution of the construction works 
designated under the applicable national rules; 
or 

01 

7.1.2) 

грађевински производ произведен на 
градилишту ради уградње у објекат, у 
складу са одговарајућим техничким 
прописима и за чију производњу 
одговорност сноси одговорни извођач 
радова; 

 

 

ДУ 

Члан 5.(b) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
делимично 
пренет члан 7. 
став 1. тачка 2) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

5.(c) 

the construction product is manufactured in a 
traditional manner or in a manner appropriate 
to heritage conservation and in a non-
industrial process for adequately renovating 
construction works officially protected as part 
of a designated environment or because of 
their special architectural or historic merit, in 
compliance with the applicable national rules. 

01 

7.1.3) 

грађевински производ произведен на 
традиционалан начин или на начин 
који је примерен очувању наслеђа или 
у неиндустријском процесу због 
одговарајуће ревитализације објеката 
који су званично заштићени као део 
утврђене заштићене околине или због 
њихове посебне архитектонске или 
историјске вредности, а у складу са 
одговарајућим прописима којима је 
уређена заштита културних добара, 
при чему одговорност за грађевински 
производ и његову безбедну уградњу 
произвођач потврђује писаном изјавом, 

ДУ 

Члан 5.(с) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
делимично 
пренет члан 7. 
став 1. тачка 3) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
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коју одговорни извођач радова 
евидентира у грађевински дневник; 

након 
приступања ЕУ. 

6.1. 

The declaration of performance shall express 
the performance of construction products in 
relation to the essential characteristics of those 
products in accordance with the relevant 
harmonised technical specifications. 

01 

8.1. 

Декларацијом о перформансама из 
члана 6. став 1. овог закона исказују се 
перформансе грађевинског производа у 
вези са његовим битним 
карактеристикама, утврђене 
одговарајућим српским стандардом са 
списка српских стандарда којима су 
преузети хармонизовани стандарди 
који се примењују у складу са овим 
законом, српским стандардом на који 
се позива технички пропис, техничким 
прописом или српском техничком 
оценом која је за њега издата. 

ПУ 

Члан 6.1. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) је 
потпуно пренет  
члан 8. став 1. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима, уз 
напомену да је 
њоме поред 
хармонизоване 
обухваћена и 
нехармонизована 
област 
грађевинских 
производа. 

 

6.2.(a) 

2.  The declaration of performance shall 
contain, in particular, the following 
information: 
(a) the reference of the product-type for which 
the declaration of performance has been drawn 
up; 
 

01 

8.2.1) 

Декларација о перформансама садржи, 
нарочито: 

1) Назив и/или ознаку 
типа грађевинског производа 
за који се сачињава 
декларација о 
перформансама; 

 

ПУ   



90 
 

 90

6.2.(b) 

the system or systems of assessment and 
verification of constancy of performance of 
the construction product, as set out in Annex 
V; 

01 

8.2.2) 

систем или системе оцењивања и 
верификације сталности перформанси 
грађевинског производа, у складу са 
Прилогом V овог закона, утврђене 
одговарајућом српском техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом; 

ПУ   

6.2.(c) 

the reference number and date of issue of the 
harmonised standard or the European 
Technical Assessment which has been used for 
the assessment of each essential characteristic; 

01 

8.2.3) 

када је то одговарајуће, ознаку и 
годину објављивања српског стандарда 
којим су преузет хармонизовани 
стандард који се примењује у складу са 
овим законом, ознаку и годину 
објављивања српског стандарда на који 
се позива технички пропис или назив 
техничког прописа и број службеног 
гласила у ком је технички пропис 
објављен или број и датум издавања 
српске техничке оцене која је 
коришћена за оцењивање сваке битне 
карактеристике и број и датум 
издавања српског документа за 
оцењивање; 

 

ПУ 

Члан 6.2.(c) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је потпуно 
пренет  члан 8. 
став 2 тачка 3) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима,  уз 
напомену да је 
њоме поред 
хармонизоване 
обухваћена и 
нехармонизована 
област 
грађевинских 
производа. 

 

6.2.(d) 

where applicable, the reference number of the 
Specific Technical Documentation used and 
the requirements with which the manufacturer 
claims the product complies. 

01 

8.2.4) 

када је одговарајуће, референтни број 
коришћене одговарајуће специфичне 
техничке документације и захтеве са 
којима је произвођач потврдио да је 
грађевински производ усаглашен; 
 

ПУ   

6.3.(a) 

The declaration of performance shall in 
addition contain: 
(a) the intended use or uses for the 
construction product, in accordance with the 
applicable harmonised technical specification; 

01 

8.2.5) 

предвиђену употребу или употребе 
грађевинског производа у складу са 
одговарајућом српском техничком 
спецификацијом или техничким 

ПУ 
Члан 6.3.(а) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је потпуно 
пренет члан  8. 
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 прописом; 
 

став 2  тачка 5) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима, уз 
напомену да је 
њоме поред 
хармонизоване 
обухваћена и 
нехармонизована 
област 
грађевинских 
производа. 

6.3.(b) 

the list of essential characteristics, as 
determined in the harmonised technical 
specification for the declared intended use or 
uses; 

01 

8.2.6) 

списак битних карактеристика 
грађевинског производа, како је 
утврђено одговарајућом српском 
техничком спецификацијом или 
техничким прописом за наведену 
предвиђену употребу или употребе; 

 

ПУ 

Члан 6.3.(b) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је потпуно 
пренет члан  8. 
став 2 тачка 6) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима,  уз 
напомену да је 
њоме поред 
хармонизоване 
обухваћена и 
нехармонизована 
област 
грађевинских 
производа. 

 

6.3.(c) 
the performance of at least one of the essential 
characteristics of the construction product, 
relevant for the declared intended use or uses; 

01 

8.2.7) 

перформансе бар једне битне 
карактеристике грађевинског 
производа која је од значаја за 
наведену предвиђену употребу или 
употребе; 
 

ПУ   
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6.3.(d) 

where applicable, the performance of the 
construction product, by levels or classes, or in 
a description, if necessary based on a 
calculation in relation to its essential 
characteristics determined in accordance with 
Article 3(3); 

01 

8.2.8) 

када је то одговарајуће, перформансе 
грађевинског производа, према 
нивоима, класама или описно, и ако је 
потребно, на основу прорачуна у вези 
са његовим битним карактеристикама 
утврђеним у складу са чланом 5. став 
5. овог закона; 

 

ДУ 

Члан 6.3.(d) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
делимично 
пренет члан  8. 
став 2 тачка 8) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

6.3.(e) 

the performance of those essential 
characteristics of the construction product 
which are related to the intended use or uses, 
taking into consideration the provisions in 
relation to the intended use or uses where the 
manufacturer intends the product to be made 
available on the market; 

01 

8.2.9) 

9) перформансе оних битних 
карактеристика грађевинског 
производа које се односе на 
предвиђену употребу или употребе, у 
складу са одредбама 
којимаодговарајућом српском 
техничком спецификацијом или 
техничким прописом којим је 
предвиђена употреба грађевинског 
производа; 

ДУ 

Члан 6.3.(е) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
делимично 
усклађен са члан 
8. став 2. тачка 9) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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6.3.(f) 
for the listed essential characteristics for which 
no performance is declared, the letters ‘NPD’ 
(No Performance Determined); 

01 

8.2.10) 

слова „NPD“ (перформансa није 
утврђена) за наведене битне 
карактеристике грађевинског 
производа за које перформансе нису 
наведене; 

ПУ   

6.3.(g) 

when a European Technical Assessment has 
been issued for that product, the performance, 
by levels or classes, or in a description, of the 
construction product in relation to all essential 
characteristics contained in the corresponding 
European Technical Assessment. 

8.2.11) 

11) када је за грађевински 
производ издата Српска техничка 
оцена, перформансе грађевинског 
производа у вези са свим његовим 
битним карактеристикама садржаним у 
одговарајућој Српској техничкој 
оцени, према нивоима, класама или 
описно; 

ДУ 

Члан 6.3.(g) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
делимично 
усклађен са 
чланом 8. став 2. 
тачка 9) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

6.4. The declaration of performance shall be drawn 
up using the model set out in Annex III. 

01 

8.3. 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

HУ 

Не постоји 
одредба 

Предлога закона 
о грађевинским 

производима која 
се може 

упоредити са 
чланом 6.4. 

Уредбе 305/2011 
(ЕУ). 

Усклађивање ће 
бити могуће 
доношењем 
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подзаконског 
акта предвиђеног 

члан 8. став 3. 
Предлога закона 
о грађевинским 

производима 

6.5. 

The information referred to in Article 31 or, as 
the case may be, in Article 33 of Regulation 
(EC) No 1907/2001, shall be provided 
together with the declaration of performance. 

01 

8.4. 

Декларацију о перформансама из члана 
6. став 1. овог закона прате и 
информације утврђене прописом којим 
се уређује стављање у промет 
хемикалија, као информације о 
безбедности које су део техничких 
упутстава. 

ПУ 

Члан 6.5. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) је 
у потпуности 
пренет члан  8. 
став 4. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима јер 
се позива на 
пропис који 
уређује стављање 
у промет опасних 
хемикалија који 
је усклађен са 
Уредбом (ЕЗ) 
1907/2001. 

 

7.1. 

A copy of the declaration of performance of 
each product which is made available on the 
market shall be supplied either in paper form 
or by electronic means. 
However, where a batch of the same product is 
supplied to a single user, it may be 
accompanied by a single copy of the 
declaration of performance either in paper 
form or by electronic means. 

01 

9.1. 

 

 

 

9.2. 

Сваки грађевински производ који се 
чини доступним на тржишту прати 
примерак декларације о 
перформансама у писаноj форми или 
електронској форми.  

Када се испоручује серија истог 
грађевинског производа, она може 
бити праћена једним примерком 
декларације о перформансама у 
писаној форми или електронскoj 
форми. 

ПУ   
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7.2. 
A paper copy of the declaration of 
performance shall be supplied if the recipient 
requests it. 

01 

9.3. 

Ако је примерак декларације о 
перформансама достављен само у 
електронској форми, на захтев 
примаоца примерак декларације о 
перформансама грађевинског 
производа доставља се и у писаноj 
форми. 

 

ПУ   

7.3. 

By way of derogation from paragraphs 1 and 
2, the copy of the declaration of performance 
may be made available on a web site in 
accordance with conditions to be established 
by the Commission by means of delegated acts 
in accordance with Article 60. Such conditions 
shall, inter alia, guarantee that the declaration 
of performance remains available at least for 
the period referred to in Article 11(2). 

01 

9.4. 

9.4.1) 
 
 
 
 

9.4.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4.4) 

Привредни субјект објављује 
декларацију о перформансама из члана 
6. став 1.  овог закона на интернет 
страници уколико: 

1) је обезбедио да се садржина 
декларације о перформансама 
нe мења након објављивања 
на интернет страни; 

2) је обезбедио да се интернет 
страна на којој је објављена 
декларација о перформансама 
прати и одржава тако да 
страна и декларација о 
перформансама примаоцима 
грађевинских производа буду 
стално на располагању; 

3) примаоцима грађевинских 
производа омогући приступ 
декларацији о перформансама 
без накнаде у периоду од 
десет година након стављања 
грађевинског производа на 
тржиште или током другог 
таквог раздобља које се може 
утврдити у складу са 
посебним прописима; 

4) су примаоцима грађевинских 
производа осигурана упутства 
за приступ интернет страни и 

ПУ 

Члан 9. став 4. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима  је у 
потпуности 
усклађен са 
чланом 7.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), као и и са 
Делегираном 
Уредбом 
Комисије (ЕУ) 
157/2014 од 30. 
октобра 2013. 
године о 
условима за 
објављивање 
декларације о 
перформансама 
на интернет 
страници. 
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декларацији о перформансама 
које су састављене за такве 
производе доступним на 
наведеним интернет странама. 

 

7.4. 

The declaration of performance shall be 
supplied in the language or the languages 
required by the Member State where the 
product is made available. 

01 

 

6.1. 

1. За грађевинске 
производе усаглашене са 
захтевима утврђеним 
српском техничком 
спецификацијом и 
грађевинске производе 
усаглашене са захтевима 
утврђеним техничким 
прописом, произвођач 
сачињава декларацију о 
перформансама 
грађевинског производа у 
вези са битним 
карактеристикама (у 
даљем тексту: декларација 
о перформансама) на 
српском језику, пре 
стављања тог производа 
на тржиште. 

 

ДУ 

Члан 7.4. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) је 
делимично 
усклађен са 
чланом  6. став 1. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

8.1. 
The general principles set out in Article 30 of 
Regulation (EC) No 765/2008 shall apply to 
the CE marking. 

02 

 

23 

Пре стављања на тржиште или 
употребу, производ који је усаглашен 
са захтевима техничког прописа 
означава се одговарајућим знаком 
усаглашености, ако је то утврђено 
техничким прописом. 

Забрањено је стављати на производ 
поред знака усаглашености који је 
утврђен техничким прописом или 
самостално, други знак, симбол, 

ДУ 

Члан 23. Закона 
о тржишном 
надзору је 
делимично 
усклађен са 
чланом 56.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
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натпис или другу ознаку који би могли 
довести у заблуду потрошача или 
другог корисника у погледу значења, 
односно облика прописаног знака 
усаглашености. 

Поред знака усаглашености из става 1. 
овог члана, на производ је дозвољено 
стављати друге знакове, осим знакова 
из става 2. овог члана, ако се тиме не 
угрожава видљивост, читљивост, 
односно значење прописаног знака 
усаглашености. 

Ако је један производ предмет више 
различитих техничких прописа којима 
се, између осталог, утврђује стављање 
знака усаглашености, стављени знак 
усаглашености на производ означава 
да је тај производ усаглашен са 
захтевима свих тих прописа. 

Под неодговарајућим означавањем, 
сматра се: 

1) стављање знака усаглашености на 
производ за који то није прописано 
техничким прописом; 

2) нестављање знака усаглашености на 
производ за који је обавеза стављања 
тог знака прописана одговарајућим 
техничким прописом; 

3) стављање на производ симбола, 
натписа или друге ознаке која није у 
складу са законом или другим 
прописом или стављање другог знака 
који није прописани знак 
усаглашености. 

Потпуно 
усклађивање 
биће остварено 
након 
приступања ЕУ. 
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8.2. 

 
The CE marking shall be affixed to those 
construction products for which the 
manufacturer has drawn up a declaration of 
performance in accordance with Articles 4 and 
6. 
If a declaration of performance has not been 
drawn up by the manufacturer in accordance 
with Articles 4 and 6, the CE marking shall 
not be affixed. 
By affixing or having affixed the CE marking, 
manufacturers indicate that they take 
responsibility for the conformity of the 
construction product with the declared 
performance as well as the compliance with all 
applicable requirements laid down in this 
Regulation and in other relevant Union 
harmonisation legislation providing for its 
affixing. 
The rules for affixing the CE marking 
provided for in other relevant Union 
harmonisation legislation shall apply without 
prejudice to this paragraph. 
 

01 

10.1. 

 

10.2. 

 

 

 

 

10.3. 

 

 

 

10.7. 

Српски знак усаглашености се ставља 
на оне грађевинске производе за које је 
произвођач сачинио декларацију о 
перформансама у складу са чланом 6. и 
8. oвог закона. 

Ако произвођач није сачинио 
декларацију о перформансама у складу 
са чланом 6. и 8. oвог закона на 
грађевински производ не сме бити 
стављен српски знак усаглашености. 
Ако произвођач стави или када се у 
његово име стави српски знак 
усаглашености, он потврђује да 
преузима одговорност за усаглашеност 
тог грађевинског производа са 
перформансама наведеним у 
декларацији о перформансама као и 
усклађеност са свим захтевима 
утврђеним у овом закону и у другим 
посебним прописима којима се 
предвиђа стављање српског знака 
усаглашености на грађевинске 
производе. 
 
Знак CE се ставља на грађевински 
производ за који је произвођач 
сачинио декларацију о перформансама 
којом је потврђена његова 
усаглашеност са хармонизованим 
стандардом или са европском 
техничком оценом која је за њега 
издата уз садржај написан на српском 
језику. 

ДУ 

Члан 8.2. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) је 
делимично 
усклађен са 
чланом 12. став 
1. и чланом 10. 
ст. 1, 2, 3. и 7. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима, 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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8.3. 

 
For any construction product covered by a 
harmonised standard, or for which a European 
Technical Assessment has been issued, the CE 
marking shall be the only marking which 
attests conformity of the construction product 
with the declared performance in relation to 
the essential characteristics, covered by that 
harmonised standard or by the European 
Technical Assessment. 
In this respect, Member States shall not 
introduce any references or shall withdraw any 
references in national measures to a marking 
attesting conformity with the declared 
performance in relation to the essential 
characteristics covered by a harmonised 
standard other than the CE marking. 

01 

10.4. 

 

 

10.7. 

За грађевински производ чији су 
захтеви утврђени српском техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом, српски знак усаглашености 
је једини знак којим се потврђује 
усаглашеност тог грађевинског 
производа са перформансама 
наведеним у декларацији о 
перформансама у вези са битним 
карактеристикама утврђеним српским 
стандардом са списка српских 
стандарда којима су преузети 
хармонизовани стандарди који се 
примењују у складу са овим законом,  
српским стандардом на који се позива 
технички пропис, техничким прописом 
или српском техничком оценом која је 
за њега издата. 

Знак CE се ставља на грађевински 
производ за који је произвођач сачинио 
декларацију о перформансама, у 
складу са посебним прописом,  којом 
је потврђена његова усаглашеност са 
хармонизованим стандардом или са 
европском техничком оценом која је за 
њега издата уз садржај написан на 
српском језику. 

 

ДУ 

Члан 8.3. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) је 
делимично 
усклађен са 
чланом 10. ст. 4. 
и 7. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима, 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

8.4. 

A Member State shall not prohibit or impede, 
within its territory or under its responsibility, 
the making available on the market or the use 
of construction products bearing the CE 
marking, when the declared performances 
correspond to the requirements for such use in 
that Member State. 

 
 

НУ 

 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 8.4. 
Уредбе 305/2011 
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(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ. 

8.5. 

 
A Member State shall ensure that the use of 
construction products bearing the CE marking 
shall not be impeded by rules or conditions 
imposed by public bodies or private bodies 
acting as a public undertaking, or acting as a 
public body on the basis of a monopoly 
position or under a public mandate, when the 
declared performances correspond to the 
requirements for such use in that Member 
State. 
 

01 

10.6. 

Употреба грађевинских производа који 
носе српски знак усаглашености не 
може да буде онемогућена условима 
које одређују имаоци јавних 
овлашћења када перформансе 
наведене у декларацији о 
перформансама задовољавају захтеве 
за одговарајућу употребу. 

ДУ 

Чланом 8.5. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
делимично 
пренет члан 10. 
став 6. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима, 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

8.6. 

 The methods used by the Member States in 
their requirements for construction works, as 
well as other national rules in relation to the 
essential characteristics of construction 
products, shall be in accordance with 
harmonised standards. 

01 

3.4. 

Методе које се користе у прописивању 
захтева за објекте, као и други 
прописи који се односе на битне 
карактеристике грађевинских 
производа и друга питања која се 
односе на област грађевинских 
производа морају бити у складу са 
српским стандардима којима су 
преузети хармонизовани стандарди.  

ПУ   
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9.1. 

The CE marking shall be affixed visibly, 
legibly and indelibly to the construction 
product or to a label attached to it. Where this 
is not possible or not warranted on account of 
the nature of the product, it shall be affixed to 
the packaging or to the accompanying 
documents. 

01 

11.1. 

Српски знак усаглашености ставља се 
на грађевински производ или на 
етикету причвршћену на њега тако да 
буде видљив, читљив и неизбрисив. 
Када то није могуће или оправдано 
због природе производа, он се ставља 
на амбалажу или на документацију 
која прати грађевински производ. 

 

ДУ 

Члан 9.1. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) је 
делимично 
пренет члан 11. 
став 1. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима, 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

9.2. 

The CE marking shall be followed by the two 
last digits of the year in which it was first 
affixed, the name and the registered address of 
the manufacturer, or the identifying mark 
allowing identification of the name and 
address of the manufacturer easily and without 
any ambiguity, the unique identification code 
of the product-type, the reference number of 
the declaration of performance, the level or 
class of the performance declared, the 
reference to the harmonised technical 
specification applied, the identification 
number of the notified body, if applicable, and 
the intended use as laid down in the 
harmonised technical specification applied. 

01 

11.2. 

Уз српски знак усаглашености се 
наводе две последње цифре године у 
којој је први пут стављен знак 
усаглашености, име и регистрована 
адреса произвођача, или 
идентификационa ознака која 
омогућава лаку и недвосмислену 
идентификацију имена и адресе 
произвођача, јединствени 
идентификациони код типа производа, 
референтни број декларације о 
перформансама, ниво или класа 
наведених перформанси наведених у 
декларацији о перформансама, 
упућивање на примењену српску 
техничку спецификацију или технички 
пропис, идентификациони број 
именованог тела које је спровело 
оцењивање и верификацију сталности 
перформанси, и ако је примењиво, 
предвиђена употреба онако како је 
утврђена у примењеној српској 
техничкој спецификацији или 
техничком пропису. 

ДУ 

Члан 9.2. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) је 
делимично 
пренет члан 11. 
став 2. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима, 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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9.3. 

The CE marking shall be affixed before the 
construction product is placed on the market. 
It may be followed by a pictogram or any 
other mark notably indicating a special risk or 
use. 

01 

11.3. 

Српски знак усаглашености се ставља 
на грађевински производ пре његовог 
стављања грађевинског производа на 
тржиште Републике Србије. Може 
бити пропраћен пиктограмом или 
неким другим знаком који јасно 
означава посебан ризик или употребу. 

ДУ 

Члан 9.3. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) је 
делимично 
пренет члан 11. 
став 3. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима, 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

10.1. 
Member States shall designate Product 
Contact Points for Construction pursuant to 
Article 9 of Regulation (EC) No 764/2008. 

01 

33.1. 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства обавља послове 
електронске контакт тачке за 
грађевинске производе. 

 

ДУ 

Члан 10.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
делимично 
пренет члан 33. 
став 1. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима, 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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10.2. 
Articles 10 and 11 of Regulation (EC) No 
764/2008 shall apply to Product Contact 
Points for Construction. 

 

 

01 

33.2.2) 

 

 

 

 

33.2.3) 

 

 

 

33.3. 

Електронска контакт тачка за 
грађевинске производе има обавезу да 
заинтересованим лицима пружа 
информације о: 

1) Подацима о надлежним 
органима у Републици Србији 
који омогућавају да се ти 
органи контактирају директно, 
укључујући и појединости о 
органима који су одговорни за 
надзор над применом 
техничких прописа за 
грађевинске производе на 
територији Републике Србије; 

2) Правним средствима у 
Републици Србији у случају 
спора између надлежних органа 
и привредног субјекта. 

Електронска контакт тачка за 
грађевинске производе не наплаћује 
накнаду за пружање информација из 
става 2. овог члана. 

 

ДУ 

Члан 10.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
делимично 
пренет члан 33. 
став 2. тач. 2) и 
3) и члан 33. став 
3. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима, 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

10.3. 

With regard to the tasks defined in Article 
10(1) of Regulation (EC) No 764/2008, each 
Member State shall ensure that the Product 
Contact Points for Construction provide 
information, using transparent and easily 
understandable terms, on the provisions within 
its territory aimed at fulfilling basic 
requirements for construction works 
applicable for the intended use of each 
construction product, as provided for in 
Article 6(3)(e) of this Regulation. 

01 

33.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Електронска контакт тачка за 
грађевинске производе има обавезу да 
пружа информације о: 

1) Техничким прописима који се 
примењују на одређену врсту 
производа на територији 
Републике  Србије, односно 
информације да ли та врста 
производа подлеже претходном 
прибављању докумената о 
оцењивању и верификацији 
сталности перформанси сходно 
прописима Републике Србије, као 
и информације о потреби 

ДУ 

Члан 10.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
делимично 
пренет члан 33. 
став 2. тачка1) и 
члан 33. став 4. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима, 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
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33.4. 

спровођења поступка признавања 
иностраних докумената о 
оцењивању и верификацији 
сталности перформанси на 
територији Републике Србије; 

 

након 
приступања ЕУ. 

10.4. 

Product Contact Points for Construction shall 
be able to carry out their functions in a manner 
that avoids conflicts of interest, particularly in 
respect of the procedures for obtaining the CE 
marking. 

  НУ 

 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 8.4. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

11.1. 

Manufacturers shall draw up a declaration of 
performance in accordance with Articles 4 and 
6, and affix the CE marking in accordance 
with Articles 8 and 9. 
Manufacturers shall, as the basis for the 
declaration of performance, draw up technical 
documentation describing all the relevant 
elements related to the required system of 
assessment and verification of constancy of 
performance. 

01 

13.1. 

 

 

13.2. 

Произвођач грађевинског производа (у 
даљем тексту: произвођач)  сачињава 
декларацију о перформансама у складу 
са чланом 6. и 8. овог закона и ставља 
српски знак усаглашености у складу са 
чланом 10. и 11. овог закона. 

Произвођач, као основ за израду 
декларације о перформансама, израђује 
техничку документацију за 
грађевински производ (у даљем тексту: 
„техничка документација“) која 
садржи све релевантне елементе у вези 

ДУ 

Члан 13. ст. 1. и 
2. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 11.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), сeм у делу 
који се односи на 
стављање знака 
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са захтеваним системом оцењивања и 
верификације сталности перформанси. 

 

усаглашености, 
због статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

11.2. 

Manufacturers shall keep the technical 
documentation and the declaration of 
performance for a period of 10 years after the 
construction product has been placed on the 
market. 
Where appropriate, the Commission may, by 
means of delegated acts in accordance with 
Article 60, amend that period for families of 
construction products on the basis of the 
expected life or part played by the 
construction product in the construction 
works. 

01 

13.3. 

 

 

13.4. 

Произвођач чува техничку 
документацију и декларацију о 
перформансама током периода од 10 
година након стављања грађевинског 
производа на тржиште. 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства доноси технички 
пропис, којим може бити измењен 
период из става 3. овог члана за 
поједине фамилије грађевинских 
производа, а на основу очекиваног 
века трајања или улоге коју 
грађевински производ има у објекту.  

ПУ 

Члан 13. ст. 3. и 
4. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима је 
потпуно 
усклађен са 
чланом 11.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ),  иако се 
члан 11.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) односи и на 
доношење 
делегираних 
аката, чије 
преузимање је 
прописано 
Предлогом 
закона о 
грађевинским 
производима.  
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11.3. 

Manufacturers shall ensure that procedures are 
in place to ensure that series production 
maintains the declared performance. Changes 
in the product-type and in the applicable 
harmonised technical specifications shall be 
adequately taken into account. 
Manufacturers shall, where deemed 
appropriate with regard to ensuring the 
accuracy, reliability and stability of the 
declared performance of a construction 
product, carry out sample testing of 
construction products placed or made 
available on the market, investigate, and, if 
necessary, keep a register of complaints, of 
non-conforming products and of product 
recalls, and keep distributors informed of any 
such monitoring. 
 

01 

13.5. 

 

 

 

 

13.6. 

Произвођач обезбеђује успостављање 
поступака којима се осигурава да 
серијска производња грађевиског 
производа задржава перформансе 
наведене у декларацији о 
перформансама, узимајући у обзир 
евентуалне настале промене у типу 
производа односно техничкој 
документацији или у одговарајућим 
српским техничким спецификацијама 
или техничком пропису. 

У циљу обезбеђивања тачности, 
поузданости и постојаности 
перформанси грађевинског производа 
наведених у декларацији о 
перформансама, произвођач обавља 
испитивање узорака грађевинског 
производа који је стављен на тржиште 
или учињен доступним на тржишту, 
проверава да ли има рекламација, 
неусаглашених и опозваних 
грађевинских производа, и ако их има 
води евиденцију рекламација, 
неусаглашених и опозваних 
грађевинских производа и о томе 
обавештава дистрибутере. 
 

ПУ 

Напомена: 

Члан 11.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је у 
потпуности 
пренет  члан 13. 
ст. 5. и 6. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима, уз 
напомену да је 
њоме поред 
хармонизоване 
обухваћена и 
нехармонизована 
област 
грађевинских 
производа. 

 

11.4. 

Manufacturers shall ensure that their 
construction products bear a type, batch or 
serial number or any other element allowing 
their identification, or, where the size or nature 
of the product does not allow it, that the 
required information is provided on the 
packaging or in a document accompanying the 
construction product. 

01 

13.7. 

Произвођач обезбеђује да његови 
грађевински производи имају број 
типа, серијски број или број партије, 
шарже или други елемент којим се 
омогућава њихова идентификација, 
или када то не допуштају димензије 
или природа производа, да су потребне 
информације дате на амбалажи или у 
документацији која прати грађевински 
производ. 
 

ПУ   
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11.5. 

Manufacturers shall indicate on the 
construction product or, where that is not 
possible, on its packaging or in a document 
accompanying it, their name, registered trade 
name or registered trade mark and their 
contact address. The address shall indicate a 
single point at which the manufacturer can be 
contacted. 

01 

13.8. 

Произвођач наводи на грађевинском 
производу односно, на његовој 
амбалажи или у документацији која 
прати грађевински производ, своје име, 
регистрован трговачки назив или 
регистровани жиг и адресу. Адреса 
указује на  јединствено место на којем 
је могуће ступити у контакт с 
произвођачем. 
 

ПУ   

11.6. 

When making a construction product available 
on the market, manufacturers shall ensure that 
the product is accompanied by instructions and 
safety information in a language determined 
by the Member State concerned which can be 
easily understood by users. 

01 

13.9. 

Када се грађевински производ чини 
доступним на тржишту, произвођач 
обезбеђује да производ прате техничка 
упутства из члана 9. став 5. овог 
закона, на српском језику. 
 

ДУ 

Члан 13. став 9. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 11.6. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), у делу који 
се језик  на којем 
се израђује 
пратећа 
документација, 
због статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

11.7. 

 
Manufacturers who consider or have reason to 
believe that a construction product which they 
have placed on the market is not in conformity 
with the declaration of performance or not in 
compliance with other applicable requirements 
in this Regulation, shall immediately take the 
necessary corrective measures to bring that 
construction product into conformity, or, if 

 

01 

13.10. 

 

 

Произвођач који има разлога да сумња 
да је грађевински производ који је 
ставио на тржиште усаглашен са 
декларацијом о перформансама или 
усклађен са другим захтевима из овог 
закона, дужан је да одмах предузме 
неопходне корективне радње како би 
усагласио тај грађевински производ са 
декларацијом о перформансама, 

ПУ   
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appropriate, to withdraw or recall it. 
Furthermore, where the product presents a 
risk, manufacturers shall immediately inform 
the competent national authorities of the 
Member States in which they made the 
construction product available to that effect, 
giving details, in particular, of the non-
compliance and of any corrective measures 
taken. 
 

 

 

 

13.11. 

односно тај грађевински производ 
повукао са тржишта или опозвао.  

2. Када грађевински 
производ из става 10. овог 
члана представља ризик, 
произвођач је дужан да 
одмах о томе обавести 
надлежне органе 
тржишног надзора, 
пружајући потребне 
информације, нарочито у 
погледу неусклађености и 
свих предузетих 
корективних радњи. 

11.8. 

 
Manufacturers shall, further to a reasoned 
request from a competent national authority, 
provide it with all the information and 
documentation necessary to demonstrate the 
conformity of the construction product with 
the declaration of performance and 
compliance with other applicable requirements 
in this Regulation, in a language which can be 
easily understood by that authority. They shall 
cooperate with that authority, at its request, on 
any action taken to eliminate the risks posed 
by construction products which they have 
placed on the market. 

01 

13.12. 

 

На образложени захтев надлежног 
органа тржишног надзора, произвођач 
пружа све потребне информације и 
документацију неопходну за 
доказивање усаглашености 
грађевинског производа са 
декларацијом о перформансама и 
усклађености са другим захтевима из 
овог закона, на српском језику. 

ДУ 

Члан 13. став 12. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 11.8. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), осим у делу 
који се тиче 
употребе српског 
језика због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање није 
могуће због 
важења Закона о 
службеној 
употреби језика 
и писама 
(„Службени 
гласник РС”, бр. 
45/91, 53/93, 
67/93, 48/94, 
101/05 - др. закон 
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и 30/10) чијим 
чланом 1. став 1. 
је прописано да 
је у Републици 
Србији у 
службеној је 
употреби српски 
језик, а чланом 2. 
став 2. да се 
службеном 
употребом језика 
и писама, између 
осталог, у смислу 
тог закона, 
сматра се 
употреба језика и 
писама у раду 
државних органа. 

12.1. 

A manufacturer may appoint, by written 
mandate, an authorised representative. 
The drawing up of technical documentation 
shall not form part of the authorised 
representative’s mandate. 
 

01 

14.1. 

14.2. 

3. Произвођач може да 
овласти заступника 
писаним овлашћењем да 
обавља најмање следеће 
послове: 

На основу овлашћења из ст. 1. овог 
члана, заступник може обављати и 
друге послове, осим посла израде 
техничке документације. 

ПУ   

12.1.(a) 

An authorised representative shall perform the 
tasks specified in the mandate. The mandate 
shall allow the authorised representative to 
carry out at least the following tasks: 
(a) keep the declaration of performance and 
the technical documentation at the disposal of 
national surveillance authorities for the period 
referred to in Article 11(2); 
 

01 

14.1. 

14.1.1) 

 
Произвођач може да овласти 
заступника писаним овлашћењем да 
обавља најмање следеће послове: 

1) ставља на располагање 
надлежним органима 
тржишног надзора 
декларацију о перформансама 
и техничку документацију 
током периода наведеног у 
члану 13. ст. 3. и 4. овог 
закона; 

ПУ   
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12.1.(b) 

further to a reasoned request from a competent 
national authority, provide that authority with 
all the information and documentation 
necessary to demonstrate the conformity of the 
construction product with the declaration of 
performance and compliance with other 
applicable requirements in this Regulation; 

01 

14.1.2) 

4.  

2) на образложени захтев 
надлежног органа тржишног 
надзора, пружа том органу 
све информације и 
документацију неопходну за 
доказивање усаглашености 
грађевинског производа са 
декларацијом о 
перформансама и 
усклађености са другим 
важећим захтевима из овог 
закона; 

ПУ   

12.1.(c) 

cooperate with the competent national 
authorities, at their request, on any action 
taken to eliminate the risks posed by 
construction products covered by the mandate 
of the authorised representative. 

01 

14.2.3) 

5. сарађује са 
надлежним органима 
тржишног надзора, на 
њихов захтев, у свакој 
активности која се 
предузима ради уклањања 
ризика који представљају 
грађевински производи 
обухваћени овлашћењем 
заступника. 

ПУ   
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13.1. 

Importers shall place on the Union market 
only construction products which are 
compliant with the applicable requirements of 
this Regulation. 

01 

15.1. 

Увозник ставља на тржиште Републике 
Србије само грађевинске производе 
који су усклађени са захтевима 
утврђеним овим законом. 

 

ДУ 

Члан 15. став 1. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 13.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице.  
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

13.2. 

Before placing a construction product on the 
market, importers shall ensure that the 
assessment and the verification of constancy 
of performance has been carried out by the 
manufacturer. They shall ensure that the 
manufacturer has drawn up the technical 
documentation referred to in the second 
subparagraph of Article 11(1) and the 
declaration of performance in accordance with 
Articles 4 and 6. They shall also ensure that 
the product, where required, bears the CE 
marking, that the product is accompanied by 
the required documents and that the 
manufacturer has complied with the 
requirements set out in Article 11(4) and (5). 
Where an importer considers or has reason to 
believe that the construction product is not in 
conformity with the declaration of 
performance or not in compliance with other 
applicable requirements in this Regulation, the 
importer shall not place the construction 
product on the market until it conforms to the 
accompanying declaration of performance and 
it complies with the other applicable 

 

01 

15.2. 

15.2.1) 
 
 
 
 
 

15.2.2) 
 
 
 

15.2.3) 
 
 
 
 

15.2.4) 
 
 
 

Увозник је дужан да пре стављања 
грађевинског производа на тржиште 
Републике Србије, обезбеди да је: 

1) произвођач спровео 
оцењивање и верификацију 
сталности перформанси; 

2) произвођач израдио техничку 
документацију утврђену 
чланом 13. став 2. овог 
закона; 

3) произвођач израдио 
декларацију о перформансама 
у складу са чл. 6. и 8. овог 
закона; 

4) на грађевински производ, 
када је прописано, стављен 
српски знак усаглашености; 

5) грађевински производ праћен 
документацијом и техничким 
упутствима на српском 
језику, који су прописани 
овим законом и 

6) произвођач испунио захтеве 
утврђене чланом 13. став 7. и 

ДУ 

 

Члан 15. ст. 2. и 
3. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 13.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), у делу који 
се односи на 
стављање знака 
СЕ због статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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requirements in this Regulation or until the 
declaration of performance is corrected. 
Furthermore, where the construction product 
presents a risk, the importer shall inform the 
manufacturer and the market surveillance 
authorities thereof. 
 

15.2.5) 
 
 
 
 
 

15.2.6) 

 

15.3. 

8. овог закона. 
Увозник који има разлога да сумња да 
је грађевински производ усаглашен са 
декларацијом о перформансама или 
усклађен са другим захтевима из овог 
закона, не сме тај грађевински 
производ да стави на тржиште, све док 
исти не буде усаглашен са пратећом 
декларацијом о перформансама и 
усклађен са другим захтевима 
утврђеним овим законом или док 
декларација о перформансама не буде 
исправљена.  
  

13.3. 

Importers shall indicate on the construction 
product or, where that is not possible, on its 
packaging or in a document accompanying the 
product their name, registered trade name or 
registered trade mark and their contact 
address. 

01 

15.5. 

Увозник је дужан да назначи своје име, 
регистрован трговачки назив или 
регистровани жиг и своју адресу за 
контакт на грађевинском производу 
или, ако то није могуће, на његовој 
амбалажи или у документацији која 
прати грађевински производ. 

ПУ   

13.4. 

Importers shall ensure that, when making a 
construction product available on the market, 
the product is accompanied by instructions and 
safety information in a language determined 
by the Member State concerned which can be 
easily understood by users. 

01 

15.6. 

Када грађевински производ чини 
доступним на тржишту, увозник је 
дужан да обезбеди да грађевински 
производ прате техничка упутства на 
српском језику. 

 

ДУ 

Члан 15. став 6. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 13.4. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), осим у делу 
који прописује 
употребу српског 
језика, због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
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након 
приступања ЕУ. 

13.5. 

Importers shall ensure that, while a 
construction product is under their 
responsibility, storage or transport conditions 
do not jeopardise its conformity with the 
declaration of performance and compliance 
with other applicable requirements in this 
Regulation. 

01 

15.7. 

У периоду у ком је увозник одговоран 
за грађевински производ, он 
обезбеђује да услови складиштења или 
превоза грађевинског производа не 
угрожавају његову усаглашеност са 
декларацијом о перформансама и 
усклађеност са другим захтевима из 
овог закона. 

ПУ   

13.6. 

Importers shall, when deemed appropriate 
with regard to ensuring the accuracy, 
reliability and stability of the declared 
performance of a construction product, carry 
out sample testing of construction products 
placed or made available on the market, 
investigate, and, if necessary, keep a register 
of complaints, of non-conforming products 
and of product recalls, and shall keep 
distributors informed of any such monitoring. 

01 

15.8. 

У циљу обезбеђивања тачности, 
поузданости и постојаности 
перформанси грађевинског производа 
наведених у декларацији о 
перформансама, увозник обавља 
испитивање узорака грађевинског 
производа који је стављен на тржиште 
или учињен доступним на тржишту, 
проверава да ли има  рекламација, 
неусаглашених и опозваних 
грађевинских производа, и ако их има 
води евиденцију рекламација, 
неусаглашених производа и опозваних 
производа и о томе обавештава 
дистрибутере. 

 

ПУ   

13.7. 

Importers who consider or have reason to 
believe that a construction product which they 
have placed on the market is not in conformity 
with the declaration of performance or not in 
compliance with other applicable requirements 
in this Regulation, shall immediately take the 
necessary corrective measures to bring that 
construction product into conformity, or, 
where appropriate, to withdraw or recall it. 
Furthermore, where the product presents a 
risk, importers shall immediately inform the 
competent national authorities of the Member 

 

 

 

 

01 

15.9. 

 

Увозник који има разлога да сумња да 
је грађевински производ који је ставио 
на тржиште усаглашен са 
декларацијом о перформансама или 
усклађен са другим захтевима 
утврђеним овим законом, дужан је да 
одмах предузме неопходне корективне 
радње како би усагласио тај 
грађевински производ са декларацијом 
о перформансама, односно тај 
грађевински производ повукао са 

ПУ   
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States in which they made the construction 
product available thereof, giving details, in 
particular, of the non-compliance and of any 
corrective measures taken. 

15.10 

 

 

 

 

 

 

02. 

17.2. 

тржишта или опозвао.  

Када грађевински производ из става 9. 
овог члана представља ризик, увозник 
је дужан да одмах о томе обавести 
надлежне органе тржишног надзора, 
пружајући потребне информације, 
нарочито у погледу неусклађености и 
предузетих корективних радњи. 

У циљу ефикасније сарадње и размене 
информације из става 1. овог члана, 
органи тржишног надзора пружају 
помоћ органима тржишног надзора 
држава чланица Европске уније, у 
одговарајућем обиму достављајући 
информације и документацију, 
спроводећи одговарајуће провере или 
друге одговарајуће радње или 
учествовањем у проверама које су 
покренуле те државе. 

 

13.8. 

Importers shall, for the period referred to in 
Article 11(2), keep a copy of the declaration of 
performance at the disposal of the market 
surveillance authorities and ensure that the 
technical documentation is made available to 
those authorities, upon request. 

01 

15.11. 

Увозник је дужан да у периоду 
наведеном у члану 13. ст. 3. и 4. овог 
закона, ставља на располагање 
примерак декларације о 
перформансама надлежном органу 
тржишног надзора и обезбеђује да 
техничка документација буде доступна 
тим органима на њихов захтев. 

ПУ   

13.9. 

 Importers shall, further to a reasoned request 
from a competent national authority, provide it 
with all the information and documentation 
necessary to demonstrate the conformity of the 
construction product with the declaration of 
performance and compliance with other 
applicable requirements in this Regulation, in 
a language which can be easily understood by 
that authority. They shall cooperate with that 

01 

15.12. 

15.13. 

На образложени захтев надлежног 
органа тржишног надзора увозник је 
дужан да пружи све информације и 
документацију неопходну за 
доказивање усаглашености 
грађевинског производа са 
декларацијом о перформансама и 
усклађености са другим захтевима из 

ДУ 

 

Члан 15. ст. 12. и 
13. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима је 
делимично 
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authority, at its request, on any action taken to 
eliminate the risks posed by construction 
products which they have placed on the 
market. 

овог закона, на српском језику.  

Увозник је дужан да, на захтев 
надлежног органа тржишног надзора,  
сарађује са тим органом, у свакој 
активности која се предузима ради 
отклањања ризика који представља 
грађевински производ који је ставио на 
тржиште. 

усклађен са 
чланом 13.9. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), осим у делу 
који се тиче 
употребе српског 
језика због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање није 
могуће због 
важења Закона о 
службеној 
употреби језика 
и писама 
(„Службени 
гласник РС”, бр. 
45/91, 53/93, 
67/93, 48/94, 
101/05 - др. закон 
и 30/10) чијим 
чланом 1. став 1. 
је прописано да 
је у Републици 
Србији у 
службеној је 
употреби српски 
језик, а чланом 2 
став 2. да се 
службеном 
употребом језика 
и писама, између 
осталог, у смислу 
тог закона, 
сматра се 
употреба језика и 
писама у раду 
државних органа. 
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14.1. 

When making a construction product available 
on the market, distributors shall act with due 
care in relation to the requirements of this 
Regulation. 

16.1. 

Дистрибутер чини доступним на 
тржиште Републике Србије само 
грађевинске производе који су 
усклађени са захтевима утврђеним 
овим законом. 

ПУ   

14.2. 

 
Before making a construction product 
available on the market distributors shall 
ensure that the product, where required, bears 
the CE marking and is accompanied by the 
documents required under this Regulation and 
by instructions and safety information in a 
language determined by the Member State 
concerned which can be easily understood by 
users. Distributors shall also ensure that the 
manufacturer and the importer have complied 
with the requirements set out in Article 11(4) 
and (5) and Article 13(3) respectively. 
Where a distributor considers or has reason to 
believe that a construction product is not in 
conformity with the declaration of 
performance or not in compliance with other 
applicable requirements in this Regulation, the 
distributor shall not make the product 
available on the market until it conforms to the 
accompanying declaration of performance and 
it complies with the other applicable 
requirements in this Regulation or until the 
declaration of performance is corrected. 
Furthermore, where the product presents a 
risk, the distributor shall inform the 
manufacturer or the importer thereof, and the 
market surveillance authorities. 
 

01 

16.2. 

 

 

 

 

 

 

16.3. 

 

 

 

 

 

16.4. 

Дистрибутер је дужан да пре него што 
учини доступним грађевински 
производ на тржишту Републике 
Србије, обезбеди да је: 

 на грађевински производ, када је 
прописано, стављен српски знак 
усаглашености; 

 грађевински производ праћен 
документацијом и техничким 
упутствима на српском језику, 
који су прописани овим законом 
; 

 произвођач и увозник испунио 
захтеве прописане чланом 13. ст. 
7. и 8. односно чланом 15. став 5. 
овог закона; 

 поступљено у складу са чланом 
9. став 5. овог закона. 

Дистрибутер који има разлога да 
сумња да је грађевински производ 
усаглашен са декларацијом о 
перформансама или усклађен са 
другим захтевима из овог закона, не 
сме тај грађевински производ да учини 
доступним на тржишту, све док исти 
не буде усаглашен са пратећом 
декларацијом о перформансама и 
усклађен са другим захтевима 

ДУ 

Члан 16. ст. 2, 3. 
и 2.  Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 14.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. Није 
усклађен са 
одредбом која се 
односи на 
стављање знака 
СЕ. Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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утврђеним овим законом или док 
декларација о перформансама не буде 
исправљена.  

Када грађевински производ из става 3. 
овог члана представља ризик, 
дистрибутер је дужан да о томе 
обавести произвођача или увозника и 
надлежни орган тржишног надзора. 

 

14.3. 

A distributor shall ensure that, while a 
construction product is under his 
responsibility, storage or transport conditions 
do not jeopardise its conformity with the 
declaration of performance and compliance 
with other applicable requirements in this 
Regulation. 

01 

16.5. 

У периоду у ком је дистрибутер 
одговоран за грађевински производ, он 
обезбеђује да услови складиштења или 
превоза грађевинског производа не 
угрожавају његову усаглашеност са 
декларацијом о перформансама и 
усклађеност са другим захтевима из 
овог закона. 

ПУ   

14.4. 

 
Distributors who consider or have reason to 
believe that a construction product which they 
have made available on the market is not in 
conformity with the declaration of 
performance or not in compliance with other 
applicable requirements in this Regulation, 
shall make sure that the corrective measures 
necessary to bring that product in conformity, 
to withdraw it or recall it, as appropriate, are 
taken. Furthermore, where the product 
presents a risk, distributors shall immediately 
inform the competent national authorities of 
the Member States in which they made the 
product available thereof, giving details, in 
particular, of the non-compliance and of any 
corrective measures taken. 
 

01 

16.6. 

16.7. 

Дистрибутер који има разлога да 
сумња да је грађевински производ који 
је учинио доступним на тржишту 
усаглашен са декларацијом о 
перформансама или усклађен са 
другим захтевима утврђеним овим 
законом, дужан је да одмах предузме 
неопходне корективне радње како би 
усагласио тај грађевински производ, 
односно тај грађевински производ 
повукао са тржишта или опозвао.  

Када грађевински производ из става 6. 
овог члана представља ризик, 
дистрибутер одмах о томе обавештава 
надлежне органе тржишног надзора, 
пружајући потребне информације, 
нарочито у погледу неусклађености и 
свим предузетим корективним мерама. 

ПУ   
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14.5. 

 
Distributors shall, further to a reasoned request 
from a competent national authority, provide it 
with all the information and documentation 
necessary to demonstrate the conformity of the 
construction product with the declaration of 
performance and compliance with other 
applicable requirements in this Regulation in a 
language which can be easily understood by 
that authority. They shall cooperate with that 
authority, at its request, on any action taken to 
eliminate the risks posed by construction 
products which they have made available on 
the market. 
 

01 

16.8. 

16.9. 

На образложени захтев надлежног 
органа тржишног надзора дистрибутер 
је дужан да, пружи све информације и 
документацију неопходну за 
доказивање усаглашености 
грађевинског производа са 
декларацијом о перформансама и 
усклађености са другим захтевима из 
овог закона, на српском језику. 

Дистрибутер, на захтев надлежног 
органа тржишног надзора, сарађује са 
тим органом у свакој активности која 
се предузима ради отклањања ризика 
који представљају грађевински 
производи које је учинио доступним на 
тржишту. 

 

ПУ   

15. 

An importer or distributor shall be considered 
a manufacturer for the purposes of this 
Regulation and shall be subject to the 
obligations of a manufacturer pursuant to 
Article 11, where he places a product on the 
market under his name or trademark or 
modifies a construction product already placed 
on the market in such a way that conformity 
with the declaration of performance may be 
affected. 

01 

17 

Увозник или дистрибутер има права и 
обавезе произвођача прописане 
чланом 13. овог закона ако ставља 
грађевински производ на тржиште под 
својим именом или жигом или мења 
грађевински производ који је већ 
стављен на тржиште на начин који 
може утицати на његову усаглашеност 
са декларацијом о перформансама.  

ПУ   

16.(a) 

16.(b) 

For the period referred to in Article 11(2), 
economic operators shall, on request, identify 
the following to market surveillance 
authorities: 
(a) any economic operator who has supplied 
them with a product; 

01 

18 

Током периода из члана 13. ст. 3. и 4. 
овог закона, привредни субјекти дужни 
су да, на захтев надлежног органа 
тржишног надзора, пружају податке 
ради идентификације привредног 

ПУ   
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(b) any economic operator to whom they have 
supplied a product. 

субјекта који им је испоручио 
грађевински производ, као и податке 
ради идентификације привредног 
субјекта коме је тај привредни субјекат 
испоручио грађевински производ. ПУ   

17.1. 

 
Harmonised standards shall be established by 
the European standardisation bodies listed in 
Annex I to Directive 98/34/EC on the basis of 
requests (hereinafter referred to as ‘mandates’) 
issued by the Commission in accordance with 
Article 6 of that Directive after having 
consulted the Standing Committee on 
Construction referred to in Article 64 of this 
Regulation (hereinafter referred to as 
‘Standing Committee on Construction’). 
 

01 

2.1.12) 

12) хармонизовани стандард је 
европски стандард који је донет на 
основу захтева Европске комисије за 
примену у хармонизованом 
законодавству Европске уније; 

ПУ   

17.2. 

Where stakeholders are involved in the 
process of developing harmonised standards 
pursuant to this Article, the European 
standardisation bodies shall ensure that the 
various categories of stakeholders are in all 
instances represented in a fair and equitable 
manner. 

03 

4.1.1. 

 

4.1.3. 

Стандардизација у Републици Србији 
заснива се на следећим начелима: 
1) праву на добровољно учешће свих 
заинтересованих страна приликом 
доношења српских стандарда; 
 
3) спречавању превладавања 
појединачних интереса над 
заједничким интересом 
заинтересованих страна; 
 

ДУ 

Члан 17.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је 
делимично 
пренет члан  4. 
став 1. тач. 1) и 
2) Закона о 
стандардизацији 
(„Службени 
гласник РС”, бр. 
36/09 и 46/15). 
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17.3. 

 
Harmonised standards shall provide the 
methods and the criteria for assessing the 
performance of the construction products in 
relation to their essential characteristics. 
When provided for in the relevant mandate, a 
harmonised standard shall refer to an intended 
use of products to be covered by it. 
Harmonised standards shall, where appropriate 
and without endangering the accuracy, 
reliability or stability of the results, provide 
methods less onerous than testing for assessing 
the performance of the construction products 
in relation to their essential characteristics. 
 

01 

19.1. 

 

 

19.2. 

 

 

19.3. 

Техничким прописом и/или српским 
стандардом се обезбеђују методе и 
критеријуми за оцењивање 
перформанси грађевинских производа 
у вези са њиховим битним 
карактеристикама. 

Технички пропис или српски стандард 
може да утврђује и предвиђену 
употребу грађевинског производа који 
је њиме обухваћен. 

За оцењивање перформанси 
грађевинских производа које се односе 
на њихове битне карактеристике 
техничким прописом или српским 
стандардом могу се утврдити мање 
захтевне методе од методе 
испитивања, под условом да се на тај 
начин не угрожава тачност, поузданост 
или постојаност резултата. 

ПУ 

Члан 17.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је у 
потпуности 
пренет члан 19. 
ст. 1, 2. и 3. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима уз 
напомену да је 
њоме поред 
хармонизоване 
обухваћена и 
нехармонизована 
област 
грађевинских 
производа. 

 

 

17.4. 

The European standardisation bodies shall 
determine in harmonised standards the 
applicable factory production control, which 
shall take into account the specific conditions 
of the manufacturing process of the 
construction product concerned. 
The harmonised standard shall include 
technical details necessary for the 
implementation of the system of assessment 
and verification of constancy of performance. 
 

01 

19.4. 

 

 

 

 

19.5. 

Технички пропис или српски стандард 
утврђује одговарајућу фабричку 
контролу производње којом се узимају 
у обзир посебни услови производног 
процеса за грађевински производ на 
који се односи. 

Технички пропис или српски стандард 
утврђује техничке детаље неопходне за 
спровођење система оцењивања и 
верификације сталности перформанси 
грађевинског производа на који се 
односи. 

ПУ 

Члан 17.4. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је у 
потпуности 
пренет члан 19. 
ст. 4. и 5. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима уз 
напомену да је 
њоме поред 
хармонизоване 
обухваћена и 
нехармонизована 
област 
грађевинских 
производа. 
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17.5.(a) 

 
The Commission shall assess the conformity 
of harmonised standards established by the 
European standardisation bodies with the 
relevant mandates. 
The Commission shall publish in the Official 
Journal of the European Union the list of 
references of harmonised standards which are 
in conformity with the relevant mandates. 
The following shall be indicated for each 
harmonised standard in the list: 
(a) references of superseded harmonised 
technical specifications, if any; 
 

 
 

 
 

НП 

Члан 17.5.(a) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

17.5.(b) date of the beginning of the coexistence 
period;   НП 

 

Члан 17.5.(b) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

 

17.5.(c) 

date of the end of the coexistence period. 
The Commission shall publish any updates to 
that list. 
From the date of the beginning of the 
coexistence period it shall be possible to use a 
harmonised standard to make a declaration of 
performance for a construction product 
covered by it. National standardisation bodies 
are under the obligation to transpose the 
harmonised standards in conformity with 
Directive 98/34/EC. 
Without prejudice to Articles 36 to 38, from 
the date of the end of the coexistence period, 
the harmonised standard shall be the only 
means used for drawing up a declaration of 
performance for a construction product 

01 

20.1 

 

 

20.2 

 

 

20.3 

 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства техничким прописом 
утврђује списак српских стандарда 
којима су преузети хармонизовани 
стандарди који се примењују у складу 
са овим законом (у даљем тексту: 
„Списак 1“), са утврђеним датумом 
почетка њихове примене. 

Српски стандард са Списка 1 је основ 
за израду декларације о 
перформансама за грађевински 
производ који је њиме обухваћен почев 
од датума почетка његове примене 
који се утврђује правилникомиз става 
7. овог члана. 

ДУ 

Члан 17.5.(c) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 20. ст. 1, 2. 
и 3. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на 
утврђивање 
обавезне 
примене 
хармонизованих 
стандарда. 
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covered by it. 
At the end of the coexistence period, 
conflicting national standards shall be 
withdrawn and Member States shall terminate 
the validity of all conflicting national 
provisions. 
 

Стављањем српског стандарда којим је 
преузет хармонизовани стандард на 
Списак 1 из става 7. овог члана и 
утврђивањем датума почетка његове 
примене, укидају се одредбе техничких 
прописа које су са њим у супротности. 

Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

18.1. 

 
When a Member State or the Commission 
considers that a harmonised standard does not 
entirely satisfy the requirements set out in the 
relevant mandate, the Member State concerned 
or the Commission, after having consulted the 
Standing Committee on Construction, shall 
bring the matter before the Committee set up 
pursuant to Article 5 of Directive 98/34/EC, 
giving its arguments. That Committee shall, 
after having consulted the relevant European 
standardisation bodies deliver its opinion 
without delay. 
 

03 

7.1.5) 

7.1.6) 

 

 
Институт обавља следеће послове: 
5) учествује у изради и преиспитивању 
међународних и европских стандарда, 
у областима које су од интереса за 
Републику Србију; 
6) сарађује са међународним и 
европским организацијама за 
стандардизацију и националним 
телима за стандардизацију држава 
потписница одговарајућих споразума 
из области стандардизације; 

 

ДУ 

Члан 18.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет у 
делу који се 
односи на 
обавезу  државе 
чланице члан 7. 
став 1. тач. 5) и 
6) Закона о 
стандардизацији 
(„Службени 
гласник РС”, бр. 
36/09 и 46/15). 

 

18.2. 

 In the light of the opinion of the Committee 
set up pursuant to Article 5 of Directive 
98/34/EC, the Commission shall decide to 
publish, not to publish, to publish with 
restriction, to maintain, to maintain with 
restriction or to withdraw the references to the 
harmonised standard concerned in the Official 
Journal of the European Union. 

  НП 

Члан 18.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 
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18.3. 

The Commission shall inform the European 
standardisation body concerned of its decision 
and, if necessary, request the revision of the 
harmonised standard concerned. 

  НП 

Члан 18.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

19.1.(a) 

Following a request for a European Technical 
Assessment by a manufacturer, a European 
Assessment Document shall be drawn up and 
adopted by the organisation of TABs for any 
construction product not covered or not fully 
covered by a harmonised standard, for which 
the performance in relation to its essential 
characteristics cannot be entirely assessed 
according to an existing harmonised standard, 
because, inter alia: 
(a) the product does not fall within the scope 
of any existing harmonised standard; 
 

01 

21.1.1) 

За сваки грађевински производ који 
није обухваћен или није у потпуности 
обухваћен хармонизованим 
стандардом, техничким прописом или 
српским стандардом и за који 
перформансе у вези са његовим 
битним карактеристикама не могу 
бити у потпуности оцењене у складу 
са постојећим стандардом, техничким 
прописом или српским стандардом, на 
захтев произвођача за српску 
техничку оцену, тело за техничко 
оцењивање саставља српски документ 
за оцењивање, уз сагласност 
министарства надлежног за послове 
грађевинарства, у случајевима када: 

1) грађевински производ не 
потпада у област примене неке 
постојећег хармонизованог 
стандарда, техничког прописа 
или српског стандарда; 

ДУ 

Члан 19.1.(а) 
Уредбе 305/2011 

(ЕУ) је пренет 
члан 21. став 1. 

тачка 1) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 

делу који се 
односи на израду 

националног 
документа за 
оцењивање. 

Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 

након 
приступања ЕУ. 

 

19.1.(b) 

for at least one essential characteristic of that 
product, the assessment method provided for 
in the harmonised standard is not appropriate; 
or 

01 

21.1.2) 

 

2) метод оцењивања предвиђен 
постојећом хармонизованим 
стандардом, техничким прописом 
или српским стандардом не 
одговара за оцену ни једне  битне 
карактеристике тог грађевинског 
производа или 

 

ДУ 

Члан 19.1.(b) 
Уредбе 305/2011 

(ЕУ) је пренет 
члан 21. став 1. 

тачка 2) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 

делу који се 
односи на израду 
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националног 
документа за 
оцењивање. 

Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 

након 
приступања ЕУ. 

19.1.(c) 
the harmonised standard does not provide for 
any assessment method in relation to at least 
one essential characteristic of that product. 

01 

21.1.3) 

3) постојећи хармонизовани 
стандард, технички пропис или 
српски стандард не обезбеђује ни 
једну методу оцењивања у вези са 
најмање  једном битном 
карактеристиком тог грађевинског 
производа  

ДУ 

Члан 19.1.(с) 
Уредбе 305/2011 

(ЕУ) је пренет 
члан 21. став 1. 

тачка 3) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 

делу који се 
односи на израду 

националног 
документа за 
оцењивање. 

Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 

након 
приступања ЕУ. 

 

19.2. 

The procedure for adopting the European 
Assessment Document shall respect the 
principles set out in Article 20 and shall 
comply with Article 21 and Annex II. 

  НП 

Члан 21.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 
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19.3. 

The Commission may adopt delegated acts in 
accordance with Article 60 to amend Annex II 
and establish supplementary procedural rules 
for the development and adoption of a 
European Assessment Document. 

01 

22.2. 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
поступак израде, начин доношења и 
садржину српског документа за 
оцењивање. 

ДУ 

Члан 19.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 22. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националног 
документа за 
оцењивање. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

19.4. 

Where appropriate, the Commission, after 
having consulted the Standing Committee on 
Construction, shall take existing European 
Assessment Documents as a basis for the 
mandates to be issued pursuant to Article 
17(1) with a view to developing harmonised 
standards as regards the products referred to in 
paragraph 1 of this Article. 

21.2 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства може користити српске 
документе за оцењивање као основ за 
предлог националном телу за 
стандардизацију за доношење српског 
стандарда за производе из става 1. овог 
члана. 

ДУ 

Члан 19.4. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 21. став 2. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националног 
документа за 
оцењивање. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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20.1.(a) 

The procedure for developing and adopting 
European Assessment Documents shall: 

(a) be transparent to the manufacturer 
concerned; 

 

01 

 

22.1.1) 

Српски докуменат за оцењивање 
израђује се и доноси тако да: 

1) је транспарентан за 
произвођача на кога се односи; 

ДУ 

Члан 20.1.(а) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 22. став 1. 
тачка 1) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националног 
документа за 
оцењивање. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

20.1.(b) define appropriate mandatory time limits in 
order to avoid unjustified delay; 

01 

 

22.1.2) 

2) дефинишe 
одговарајућe обавезнe рокове 
за израду како би се избегло 
неоправдано кашњење; 

ДУ 

Члан 20.1.(b) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 22. став 1. 
тачка 2) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националног 
документа за 
оцењивање. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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20.1.(c) take appropriately into account the protection 
of commercial secrecy and confidentiality; 

01 

 

22.1.3) 

3) на одговарајући 
начин узима у обзир заштиту 
пословне тајне и 
поверљивости; 

ДУ 

Члан 20.1.(c) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 22. став 1. 
тачка 3) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националног 
документа за 
оцењивање. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

20.1.(d) allow for adequate participation by the 
Commission; 

01 

 

21.1.4) 

4) омогућава 
одговарајуће учешће 
министарства надлежног за 
послове грађевинарства; 

ДУ 

Члан 20.1.(d) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 22. став 1. 
тачка 4) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националног 
документа за 
оцењивање. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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20.1.(e) be cost-effective for the manufacturer; and 
01 

 

22.1.5) 

5) je исплатив за 
произвођача и 

ДУ 

Члан 20.1.(e) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 22. став 1. 
тачка 5) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националног 
документа за 
оцењивање. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

20.1.(f) 
ensure sufficient collegiality and coordination 
amongst TABs designated for the product in 
question. 

01 

 

22.1.6) 

6) обезбеђује довољaн 
степен колегијалности и 
координације између тела за 
техничко оцењивање која су 
именована за производ на који 
се српски документ за 
оцењивање односи. 

ДУ 

Члан 20.1.(f) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 22. став 1. 
тачка 6) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националног 
документа за 
оцењивање. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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20.2. 

The TABs shall, together with the organisation 
of TABs, bear the full costs of the 
development and adoption of European 
Assessment Documents. 

 
 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
члан 20. став 2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

21.1.(a) 

The TAB receiving a request for a European 
Technical Assessment shall inform the 
manufacturer if the construction product is 
covered, fully or partially, by a harmonised 
technical specification as follows: 
(a) where the product is fully covered by a 
harmonised standard, the TAB shall inform 
the manufacturer that, in accordance with 
Article 19(1), a European Technical 
Assessment cannot be issued; 
 

01 

 

23.1.1) 

Тело за техничко оцењивање које 
прими захтев за српску техничку 
оцену обавештава произвођача да ли је 
тај грађевински производ обухваћен, у 
потпуности или делимично, 
хармонизованим стандардом, српским 
стандардом или техничким прописом 
на следећи начин:  

1) када је производ у 
потпуности обухваћен 
хармонизованим стандардом, 
српским стандардом или 
техничким прописом, тело за 
техничко оцењивање обавештава 
произвођача да српска техничка 
оцена не може бити издата; 

ДУ 

Члан 21.1.(а) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 23. став 1. 
тачка 1) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на 
издавање 
националне 
техничке оцене. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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21.1.(b) 

where the product is fully covered by a 
European Assessment Document, the TAB 
shall inform the manufacturer that such a 
document will be used as the basis for the 
European Technical Assessment to be issued; 

01 

 

23.1.2) 

2) када је производ у 
потпуности обухваћен српским 
документом за оцењивање, тело за 
техничко оцењивање обавештава 
произвођача да ће такав документ 
бити коришћен као основ за 
издавање српске техничке оцене; 

ДУ 

Члан 21.1.(b) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 23. став 1. 
тачка 2) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на 
издавање 
националне 
техничке оцене. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

21.1.(c) 

where the product is not covered, or not fully 
covered, by any harmonised technical 
specification, the TAB shall apply the 
procedures set out in Annex II or those 
established in accordance with Article 19(3). 

01 

 

23.1.3) 

3) када производ није 
обухваћен, или није у потпуности 
обухваћен ни једном 
хармонизованим стандардом, 
српским стандардом или 
техничким прописом, тело за 
техничко оцењивање примењује 
поступак прописан у члану 22. 
овог закона; 

ДУ 

Члан 21.1.(c) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 23. став 1. 
тачка 3) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на 
издавање 
националне 
техничке оцене. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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21.2. 

 
In the cases referred to in points (b) and (c) of 
paragraph 1, the TAB shall inform the 
organisation of TABs and the Commission of 
the content of the request and of the reference 
to a relevant Commission decision for 
assessment and verification of constancy of 
performance, which the TAB intends to apply 
for that product, or of the lack of such a 
Commission decision. 
 

01 

 

23.2. 

У случајевима из тач. 2) и 3) става 1. 
овог члана, тело за техничко 
оцењивање  обавештава министарство 
надлежно за послове грађевинарства о 
садржини захтева и одговарајућем 
систему оцењивања и верификације 
сталности перформанси који тело за 
техничко оцењивање намерава да 
примени на тај производ. 

ДУ 

Члан 21.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 23. став 2. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на 
издавање 
националне 
техничке оцене. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

21.3. 

If the Commission considers that an 
appropriate decision for assessment and 
verification of constancy of performance does 
not exist for the construction product, Article 
28 shall apply. 

 
 

НП 

Члан 21.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

22. 

European Assessment Documents adopted by 
the organisation of TABs shall be sent to the 
Commission, which shall publish a list of 
references of the final European Assessment 
Documents in the Official Journal of the 
European Union. 
The Commission shall publish any updates to 
that list. 
 

  НП 

Члан 22. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) 
није пренет, јер 
се односи на 
обавезе 
организације 
TAB-ова и 
Европске 
комисије. 
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23. 

If the TABs do not agree upon the European 
Assessment Document within the time limits 
provided for, the organisation of TABs shall 
submit this matter to the Commission for 
appropriate resolution. 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 23. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

24.1. 

 
A European Assessment Document shall 
contain, at least, a general description of the 
construction product, the list of essential 
characteristics, relevant for the intended use of 
the product as foreseen by the manufacturer 
and agreed between the manufacturer and the 
organisation of TABs, as well as the methods 
and criteria for assessing the performance of 
the product in relation to those essential 
characteristics. 
 

01 

 

25.1. 

Српски документ за оцењивање 
садржи, нарочито, општи опис 
предметног грађевинског производа, 
списак битних карактеристика oд 
значаја за предвиђену употребу 
грађевинског производа како је то 
предвидео произвођач и како је 
усаглашено између произвођача и тела 
за техничко оцењивање, као и методе и 
критеријуме за оцењивање 
перформанси грађевинског производа 
у вези са његовим битним 
карактеристикама. 

ДУ 

Члан 24.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 25. став 1. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националног 
докуметна за 
оцењивање. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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24.2. 

Principles for the applicable factory 
production control to be applied shall be set 
out in the European Assessment Document, 
taking into account the conditions of the 
manufacturing process of the construction 
product concerned. 

01 

 

25.2. 

Српски документ за оцењивање 
садржи и главне поставке/принципе 
фабричке контроле производње која ће 
се примењивати, при чему се узимају у 
обзир услови производног процеса 
грађевинског производа. 

ДУ 

Члан 24.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 25. став 2. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националног 
докуметна за 
оцењивање. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

24.3. 

 
Where the performance of some of the 
essential characteristics of the product can 
appropriately be assessed with methods and 
criteria already established in other 
harmonised technical specifications or the 
Guidelines referred to in Article 66(3), or used 
in accordance with Article 9 of Directive 
89/101/EEC before 1 July 2013 in the context 
of issuing European technical approvals, those 
existing methods and criteria shall be 
incorporated as parts of the European 
Assessment Document. 
 

01 

 

25.3. 

Када перформансе неких битних 
карактеристика грађевинског 
производа могу на одговарајући начин 
бити оцењене применом метода и 
критеријума који су већ утврђени у 
другим техничким спецификацијама 
или техничким прописима ти 
постојећи методи и критеријуми за 
оцењивање се користе при изради 
српског документа за оцењивање. 

ДУ 

Члан 24.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 25. став 3. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националног 
докуметна за 
оцењивање. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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25.1. 

 
Where a Member State or the Commission 
considers that a European Assessment 
Document does not entirely satisfy the 
demands to be met in relation to the basic 
requirements for construction works set out in 
Annex I, the Member State concerned or the 
Commission shall bring the matter before the 
Standing Committee on Construction, giving 
its arguments. The Standing Committee on 
Construction shall, after having consulted the 
organisation of TABs, deliver its opinion 
without delay. 
 

01 

 

26.1. 

Ако заинтересовано лице на тржишту 
грађевинских производа или орган који 
врши надзор над применом овог закона 
сматра да српски документ за 
оцењивање не задовољава у 
потпуности захтеве које треба да 
испуни у вези са основним захтевима 
за објекат, подноси министарству 
надлежном за послове грађевинарства 
примедбе, наводећи своје аргументе. 
Министарство надлежно за послове 
грађевинарства, након разматрања 
примедби и саветовања са телом за 
техничко оцењивање које је израдило 
односно израђује српски документ за 
оцењивање, даје своје мишљење. 

 

ДУ 

Члан 25.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 26. став 1. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националног 
докуметна за 
оцењивање. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

25.2. 

 
In the light of the opinion of the Standing 
Committee on Construction, the Commission 
shall decide to publish, not to publish, to 
publish with restriction, to maintain, to 
maintain with restriction or to withdraw the 
references to the European Assessment 
Documents concerned in the Official Journal 
of the European Union. 
 

01 

 

26.2. 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства на основу мишљења из 
става 1. овог члана задржава, задржава 
уз ограничење или повлачи упућивања 
на српске документе за оцењивање 
односно објављује, не објављује или 
објављује уз ограничење упућивања на 
српске документе за оцењивање у 
Службеном гласнику Републике 
Србије. 

 

ДУ 

Члан 25.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 26. став 2. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националног 
докуметна за 
оцењивање. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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25.3. 

The Commission shall inform the organisation 
of TABs accordingly and, if necessary, request 
the revision of the European Assessment 
Document concerned. 

01 

 

26.3. 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства обавештава тело за 
техничко оцењивање које је израдило 
односно израђује српски документ за 
оцењивање о одлуци из става 2. овог 
члана и, ако је потребно, захтева 
измену тог српског документа за 
оцењивање у складу са мишљењем из 
става 1. овог члана. 

 

ДУ 

Члан 25.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 26. став 3. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националног 
докуметна за 
оцењивање. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

26.1. 

 
The European Technical Assessment shall be 
issued by a TAB, at the request of a 
manufacturer on the basis of a European 
Assessment Document established in 
accordance with the procedures set out in 
Article 21 and Annex II. 
Provided that there is a European Assessment 
Document, a European Technical Assessment 
may be issued even in the case where a 
mandate for a harmonised standard has been 
issued. Such issuing shall be possible until the 
beginning of the coexistence period as 
determined by the Commission in accordance 
with Article 17(5). 

01 

 

27.1. 

 

Српску техничку оцену издаје тело за 
техничко оцењивање, на захтев 
произвођача, а на основу српског 
документа за оцењивање утврђеног у 
складу са овим законом. 

ДУ 

Члан 26.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 27. став 1. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националног 
докуметна за 
оцењивање. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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26.2. 

 
The European Technical Assessment shall 
include the performance to be declared, by 
levels or classes, or in a description, of those 
essential characteristics agreed by the 
manufacturer and the TAB receiving the 
request for the European Technical 
Assessment for the declared intended use, and 
technical details necessary for the 
implementation of the system of assessment 
and verification of constancy of performance. 
 

01 

 

27.2. 

 

Српска техничка оцена обухвата, 
према нивоима, класама или описно, 
перформансе које се наводе за оне 
битне карактеристике које су 
усаглашене између произвођача и тела 
за техничко оцењивање које је 
примило захтев за српску техничку 
оцену за наведену предвиђену 
употребу, и техничке детаље 
неопходне за спровођење система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси. 

ДУ 

Члан 26.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 27. став 2. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националне 
техничке оцене. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

26.3. 

In order to ensure the uniform implementation 
of this Article, the Commission shall adopt 
implementing acts to establish the format of 
the European Technical Assessment in 
accordance with the procedure referred to in 
Article 64(2). 

01 

 

27.3. 

 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује облик 
и садржину српске техничке оцене. 

ДУ 

Члан 26.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) је пренет 
члан 27. став 3. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима у 
делу који се 
односи на израду 
националне 
техничке оцене. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

27.1. 

The Commission may adopt delegated acts in 
accordance with Article 60, to establish 
classes of performance in relation to the 
essential characteristics of construction 
products. 
 
 

01 

 28.1. 

Техничким прописом министар  
надлежан за послове грађевинарства 
може да пропише нивое или класе 
перформанси у вези са битним 
карактеристикама грађевинских 
производа. 

ДУ 

Члан 28. став 1.  
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
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чланом 27.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), у делу који 
се односи на 
начин 
утврђивања 
нивоа и класа 
перформанси 
битних 
карактеристика 
грађевинског 
производа, због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

27.2. 

 
Where the Commission has established classes 
of performance in relation to the essential 
characteristics of construction products, the 
European standardisation bodies shall use 
those classes in harmonised standards. The 
organisation of TABs shall where relevant use 
those classes in European Assessment 
Documents. 
Where classes of performance in relation to 
the essential characteristics of construction 
products are not established by the 
Commission, they may be established by the 
European standardisation bodies in 
harmonised standards, on the basis of a revised 
mandate. 
 

01 

 28.2. 

Ако нивои или класе перформанси 
нису прописани прописом из става 1. 
овог члана, исти могу бити утврђени 
српским стандардом. 

 

ДУ 

Члан 28. став 2.  
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 27.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), у делу који 
се односи на 
начин 
утврђивања 
нивоа и класа 
перформанси 
битних 
карактеристика 
грађевинског 
производа, због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
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усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

27.3. 

When provided for in the relevant mandates, 
the European standardisation bodies shall 
establish in harmonised standards threshold 
levels in relation to essential characteristics 
and, when appropriate, for intended uses, to be 
fulfilled by construction products in Member 
States. 

 
 

НП 

Члан 27.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
јер се односи на 
обавезу 
европских 
организација за 
стандардизацију. 

 

27.4. 

Where the European standardisation bodies 
have established classes of performance in a 
harmonised standard, the organisation of 
TABs shall use those classes in the European 
Assessment Documents where they are 
relevant for the construction product. 
When deemed appropriate, the organisation of 
TABs may, with the agreement of the 
Commission and after consulting the Standing 
Committee on Construction, establish in the 
European Assessment Document classes of 
performance and threshold levels in relation to 
the essential characteristics of a construction 
product within its intended use as foreseen by 
the manufacturer. 
 

 
 

НП 

Члан 27.4. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
јер се односи на 
обавезу 
организације 
ТАВ-ова 
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27.5. 

The Commission may adopt delegated acts in 
accordance with Article 60, to establish 
conditions under which a construction product 
shall be deemed to satisfy a certain level or 
class of performance without testing or 
without further testing. 
Where such conditions are not established by 
the Commission, they may be established by 
the European standardisation bodies in 
harmonised standards, on the basis of a revised 
mandate. 
 

  НП 

Члан 27.5. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
јер се односи на 
обавезу Европске 
комисије и 
европских 
организација за 
стандардизацију. 

 

27.6. 

 When the Commission has established 
classification systems in accordance with 
paragraph 1, Member States may determine 
the levels or classes of performance to be 
respected by construction products in relation 
to their essential characteristics only in 
accordance with those classification systems. 

  НП 

Члан 27.6. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
јер се односи на 
обавезу Европске 
комисије и 
држава чланица. 

 

27.7. 

The European standardisation bodies and the 
organisation of TABs shall respect the 
regulatory needs of Member States when 
determining threshold levels or classes of 
performance. 

  НП 

Члан 27.7. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
јер се односи на 
обавезу 
европских 
организација за 
стандардизацију. 

 

28.1. 

Assessment and verification of constancy of 
performance of construction products in 
relation to their essential characteristics shall 
be carried out in accordance with one of the 
systems set out in Annex V. 

01 

 

 29.1. 

 

29.5. 

Оцењивање и верификација сталности 
перформанси грађевинског производа 
у вези са његовим битним 
карактеристикама спроводи се у 
складу са једним од система 
оцењивања и верфикације сталности 
перформанси: систем 1+, систем 1, 
систем 2+, систем 3 и систем 4. 
 
Министар надлежан за послове 

ПУ   
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грађевинарства ближе прописује начин 
спровођења оцењивања и 
верификације сталности перформанси, 
системе оцењивања и верификације 
сталности перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржину и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

28.2. 

By means of delegated acts in accordance with 
Article 60, the Commission shall establish and 
may revise, taking into account in particular 
the effect on the health and safety of people, 
and on the environment, which system or 
systems are applicable to a given construction 
product or family of construction products or a 
given essential characteristic. In doing so, the 
Commission shall also take into account the 
documented experiences forwarded by 
national authorities with regard to market 
surveillance. 
The Commission shall choose the least 
onerous system or systems consistent with the 
fulfilment of all basic requirements for 
construction works. 

01 

 29.6. 

 

29.7. 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства техничким прописом 
може да пропише или измени систем 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси који ће се примењивати 
на грађевински производ или фамилију 
грађевинских производа обухваћених 
српским стандардом са Списка 1 или 
битне карактеристике грађевинског 
производа, утврђене српским 
стандардом са Списка 1, узимајући у 
обзир, нарочито, утицај на здравље и 
безбедност људи и животну средину. 

Министар надлежaн за послове 
грађевинарства прописује систем или 
системе оцењивања и верификације 
сталаности перформасни који ће се 
примењивати на грађевински производ 
или фамилију грађевинских производа 
обухваћених српским стандардом на 
који се позива технички пропис или 
техничким прописом или битне 
карактеристике грађевинског 
производа, утврђене српским 
стандардом на који се позива технички 

ДУ 

 

Члан 29. ст. 6. и 
7.   Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 28.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), у делу који 
се односи на 
начин 
утврђивања 
система 
оцењивања и 
верификације 
сталности 
перформанси или 
измене тих 
система који ће 
се примењивати 
на грађевински 
производ или 
фамилију 
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пропис, узимајући у обзир, нарочито, 
утицај на здравље и безбедност људи и 
животну средину. 

грађевинских 
производа због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

28.3. 

The system or systems thus determined shall 
be indicated in the mandates for harmonised 
standards and in the harmonised technical 
specifications. 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 28.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ 

 

29.1. 

Member States may designate TABs within 
their territories, notably for one or several 
product areas listed in Table 1 of Annex IV. 
Member States which have designated a TAB 
shall communicate to the other Member States 
and the Commission its name and address and 
the product areas for which that TAB is 
designated. 
 

01 

 

 34.1. 

 

 

34.4. 

 

 

48 

На захтев правног лица, министар 
надлежaн за послове грађевинарства, 
доноси решење о именовању тела за 
технико оцењивање које спроводи 
оцењивање перформанси и издавање 
техничке оцене за једну или више 
области грађевинских производа 
утврђених у члану 3. став 1. овог 
закона. 

Након правноснажности решења из 
става 1. овог члана министарство 
надлежно за послове грађевинарства, у 
складу са посебним прописом, 

ПУ   
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доставља Европској комисији и 
другим државама чланицама Европске 
уније податке о називу, адреси и 
областима грађевинских производа за 
које је тело за техничко оцењивање 
именовано, на захтев тела за техничко 
оцењивање.    

За обављање задатака независне треће 
стране у поступку оцењивања и 
верификације сталности перформанси 
у складу са хармонизованом 
техничком спецификацијом, 
именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
подноси органу надлежном за 
пријављивање, преко министарства 
надлежног за послове грађевинарства, 
захтев за пријављивање Европској 
Комисији и другима државама 
чланицама, у складу са законом којим 
се уређују технички захтеви за 
производе и оцењивање 
усаглашености и прописима донетим 
на основу тог закона. 

29.2. 

The Commission shall make publicly available 
by electronic means the list of TABs 
indicating the product areas for which they are 
designated, endeavouring to achieve the 
highest possible level of transparency. 
The Commission shall make any updates to 
that list publicly available. 
 

  НП 

Члан 29.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
јер се односи на 
обавезу Европске 
комисије. 
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29.3. 

Member States shall monitor the activities and 
competence of the TABs they have 
designated, and evaluate them in relation to 
the respective requirements set out in Table 2 
of Annex IV. 
Member States shall inform the Commission 
of their national procedures for the designation 
of TABs, of the monitoring of their activity 
and competence, and of any changes to that 
information. 
 

01 

 

 

36.1. 

 

 

 

 

 

Телo за техничко оцењивање је дужно 
да једном годишње од дана 
правноснажности решења из члана 34. 
став 1. овог закона, као и на писани 
захтев министарства надлежног за 
послове грађевинарства, извештава 
министарство о спровођењу 
оцењивања и издавања техничких 
оцена за област грађевинских 
производа за које је именовано. Уз 
извештај се достављају и докази 
потребни за проверу и надзор над 
испуњавањем прописаних захтева за 
обављање послова за које је донето 
решење из члана 34. став 1. овог 
закона. 

 

ПУ   

29.4. 

The Commission shall adopt guidelines for 
carrying out the evaluation of TABs, after 
consulting the Standing Committee on 
Construction. 

  НП 

Члан 29.4. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
јер се односи на 
обавезу Европске 
комисије. 

 

30.1. 

A TAB shall carry out the assessment and 
issue the European Technical Assessment in a 
product area for which it has been designated. 
The TAB shall satisfy the requirements set out 
in Table 2 of Annex IV within the scope of its 
designation. 
 

01 

 35.1. 

 

35.2. 

 

34.3. 

Телo за техничко оцењивање спроводи 
оцењивање перформанси и издаје 
техничку оцену за област грађевинских 
производа за коју је именовано. 

Телo за техничко оцењивање је 
обавезно да испуњава захтеве утврђене 
прописом донетим на основу овог 
закона у оквиру обима свог 
именовања. 

Захтеве за именовање тела за техничко 

ПУ   
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оцењивање утврђује министар 
надлежан за послове грађевинарства. 

30.2. 
A TAB shall make publicly available its 
organigram and the names of the members of 
its internal decision-making bodies. 

01 

 35.3. 

Телo за техничко оцењивање јавно 
објављује своју организациону шему и 
имена лица одговорних за доношење 
одлука. 

 

ПУ   

30.3. 

Where a TAB no longer complies with the 
requirements referred to in paragraph 1, the 
Member State shall withdraw the designation 
of that TAB for the relevant product area and 
inform the Commission and the other Member 
States thereof. 

 

 

 

 

01 

 36.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Телo за техничко оцењивање је дужно 
да једном годишње од дана 
правноснажности решења из члана 34. 
став 1. овог закона, као и на писани 
захтев министарства надлежног за 
послове грађевинарства, извештава 
министарство о спровођењу 
оцењивања и издавања техничких 
оцена за област грађевинских 
производа за које је именовано. Уз 
извештај се достављају и докази 
потребни за проверу и надзор над 
испуњавањем прописаних захтева за 
обављање послова за које је донето 
решење из члана 34. став 1. овог 
закона. 

ДУ 

Члан 36. став 1. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 30.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), у делу који 
се односи на 
начин 
пријављивања 
Европској 
комисији ТАВ-
ова који престану 
да испуњавају 
услове да 
обављају послове 
техничког 
оцењивања.  
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31.1. The TABs shall establish an organisation for 
technical assessment.   НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 31.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

31.2. 

 The organisation of TABs shall be considered 
a body pursuing an aim of general European 
interest within the meaning of Article 162 of 
Commission Regulation (EC, Euratom) No 
2342/2002 of 23 December 2002 laying down 
detailed rules for the implementation of 
Council Regulation (EC, Euratom) No 
1605/2002 on the Financial Regulation 
applicable to the general budget of the 
European Communities 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 31.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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31.3. 

The common cooperation objectives and the 
administrative and financial conditions 
relating to the grants awarded to the 
organisation of TABs may be defined in a 
framework partnership agreement signed by 
the Commission and that organisation, in 
accordance with Council Regulation (EC, 
Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on 
the Financial Regulation applicable to the 
general budget of the European Communities 
(the Financial Regulation) and Regulation 
(EC, Euratom) No 2342/2002. The European 
Parliament and the Council shall be informed 
of the conclusion of any such agreement. 

  НП 

Члан 31.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
јер се односи на 
обавезу Европске 
комисије. 

 

31.4.(a) 

The organisation of TABs shall at least carry 
out the following tasks: 
(a) organise the coordination of the TABs and, 
if necessary, ensure cooperation and 
consultation with other stakeholders; 
 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 31.4.(a) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

31.4.(b) 

ensure that examples of best practice are 
shared between TABs to promote greater 
efficiency and provide a better service to 
industry; 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 31.4.(b) 
Уредбе 305/2011 
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(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ. 

31.4.(c) 
coordinate the application of the procedures 
set out in Article 21 and in Annex II, as well 
as provide the support needed to that end; 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 31.4.(с) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

31.4.(d) develop and adopt European Assessment 
Documents;   НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 31.4.(d) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
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приступања ЕУ. 

31.4.(e) 

inform the Commission of any question 
related to the preparation of European 
Assessment Documents and of any aspects 
related to the interpretation of the procedures 
set out in Article 21 and in Annex II and 
suggest improvements to the Commission 
based on experience gained; 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 31.4.(е) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

31.4.(f) 

communicate any observations concerning a 
TAB not fulfilling its tasks in accordance with 
the procedures set out in Article 21 and in 
Annex II to the Commission and the Member 
State which designated the TAB; 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 31.4.(f) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
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након 
приступања ЕУ. 

31.4.(g) 

ensure that adopted European Assessment 
Documents and references to European 
Technical Assessments are kept publicly 
available. 
The organisation of TABs shall have a 
Secretariat in order to carry out these tasks. 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 31.4.(g) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

31.5. 
Member States shall ensure that the TABs 
contribute with financial and human resources 
to the organisation of TABs. 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 31.5. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
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након 
приступања ЕУ. 

32.1. 
Union financing may be granted to the 
organisation of TABs for the implementation 
of the tasks referred to in Article 31(4). 

  НП 

Чланом 32.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на одобравање 
финансијских 
средстава 
организацији 
ТАВ-ова. 

 

32.2. 

The appropriations allocated to the tasks set 
out in Article 31(4) shall be determined each 
year by the budgetary authority within the 
limits of the financial framework in force. 

  НП 

Члан 32.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезе 
буџетских органа 
ЕУ. 

 

33.1. 

Union financing shall be provided, without a 
call for proposals, to the organisation of TABs 
to carry out the tasks referred to in Article 
31(4) for which grants can be awarded in 
accordance with the Financial Regulation. 

  НП 

Члан 33.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на одобравање 
финансијских 
средстава 
организацији 
ТАВ-ова. 
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33.2. 

The activities of the Secretariat of the 
organisation of TABs, referred to in Article 
31(4), may be financed on the basis of 
operating grants. In the event of renewal, the 
operating grants shall not be decreased 
automatically. 

  НП 

Члан 33.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на одобравање 
финансијских 
средстава 
организацији 
ТАВ-ова. 

 

33.3. 

Grant agreements may authorise flat-rate 
cover of the beneficiary’s overheads up to a 
maximum of 10 % of total eligible direct costs 
for actions, except where the beneficiary’s 
indirect costs are covered by an operating 
grant financed from the general budget of the 
Union. 

  НП 

Члан 33.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на одобравање 
финансијских 
средстава 
организацији 
ТАВ-ова. 

 

34.1. 

The appropriations determined by the 
budgetary authority for the financing of tasks 
set out in Article 31(4) may also cover 
administrative expenses relating to 
preparation, monitoring, inspection, auditing 
and evaluation which are directly necessary 
for the achievement of the objectives of this 
Regulation, and in particular studies, meetings, 
information and publication activities, 
expenses relating to informatics networks for 
the exchange of information and any other 
expenditure on administrative and technical 
assistance which the Commission may use for 
activities related to the development and 
adoption of European Assessment Documents 
and the issuing of European Technical 
Assessments. 

  НП 

Члан 34.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезе 
буџетских органа 
ЕУ. 
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34.2. 

The Commission shall evaluate the relevance 
of the tasks set out in Article 31(4) that receive 
Union financing in the light of the 
requirements of Union policies and legislation, 
and inform the European Parliament and the 
Council of the outcome of that evaluation by 1 
January 2017 and every 4 years thereafter. 

  НП 

Члан 34.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезе 
Европске 
комисије. 

 

35.1. 

The Commission shall ensure that when the 
activities financed under this Regulation are 
implemented, the Union’s financial interests 
are protected by the application of preventive 
measures against fraud, corruption and other 
illegal activities, by effective checks and by 
the recovery of amounts unduly paid and, if 
irregularities are detected, by effective, 
proportionate and dissuasive penalties, in 
accordance with Council Regulation (EC, 
Euratom) No 2988/95 of 18 December 1995 
on the protection of the European 
Communities’ financial interests, Council 
Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 
November 1996 concerning on-the-spot 
checks and inspections carried out by the 
Commission in order to protect the European 
Communities’ financial interests against fraud 
and other irregularities and Regulation (EC) 
No 1073/1999 of the European Parliament and 
of the Council of 25 May 1999 concerning 
investigations conducted by the European 
Anti-Fraud Office (OLAF) 

  НП 

Члан 35.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 
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35.2. 

For the activities financed under this 
Regulation, the notion of irregularity referred 
to in Article 1(2) of Regulation (EC, Euratom) 
No 2988/95 shall mean any infringement of a 
provision of Union law or any breach of a 
contractual obligation resulting from an act or 
omission by an economic operator which has, 
or would have, the effect of prejudicing the 
general budget of the Union or budgets 
managed by it by an unjustified item of 
expenditure. 

  НП 

Члан 35.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезе 
корисника 
буџета ЕУ. 

 

35.3. 

Any agreements and contracts resulting from 
this Regulation shall provide for monitoring 
and financial control by the Commission or 
any representative which it authorises and for 
audits by the Court of Auditors, which, if 
necessary, may be conducted on-the-spot. 

  НП 

Члан 35.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

36.1.(a) 

In determining the product-type, a 
manufacturer may replace type-testing or type-
calculation by Appropriate Technical 
Documentation demonstrating that: 

(a) for one or several essential characteristics 
of the construction product, which the 
manufacturer places on the market, that 
product is deemed to achieve a certain level or 
class of performance without testing or 
calculation, or without further testing or 
calculation, in accordance with the conditions 
set out in the relevant harmonised technical 
specification or a Commission decision; 

 

01 

 30.1.1) 

При утврђивању типа производа, 
произвођач може да замени 
испитивање типа или прорачуне типа 
одговарајућом техничком 
документацијом којом се доказује да: 

1) грађевински производ који 
произвођач ставља на тржиште 
постиже одређен ниво или класу 
перформанси, за једну или више 
битних карактеристика тог 
грађевинског производа, без 
испитивања или прорачуна или 
без додатних испитивања или 
прорачуна у складу са условима 
утврђеним у одговарајућем 
српском стандарду са Списка 1; 

 

ДУ 

Члан 30. став 1. 
тачка 1.  
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 36.1.(a) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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36.1.(b) 

(b) the construction product, covered by a 
harmonised standard, which the manufacturer 
places on the market corresponds to the 
product-type of another construction product, 
manufactured by another manufacturer and 
already tested in accordance with the relevant 
harmonised standard. When these conditions 
are fulfilled, the manufacturer is entitled to 
declare performance corresponding to all or 
part of the test results of this other product. 
The manufacturer may use the test results 
obtained by another manufacturer only after 
having obtained an authorisation of that 
manufacturer, who remains responsible for the 
accuracy, reliability and stability of those test 
results; or 

01 

 30.1.2) 

грађевински производ, обухваћен 
српским стандардом са Списка 1, који 
произвођач ставља на тржиште 
одговара типу производа неког другог 
грађевинског производа који је 
произвео неки други произвођач и који 
је већ испитан у складу са 
одговарајућим српским стандардом 
којим је преузет хармонизовани 
стандард. Када су ти услови испуњени, 
произвођач има право да наведе 
перформансе која одговарају свим или 
неким резултатима испитивања тог 
другог производа. Произвођач може да 
користи резултате испитивања које је 
добио неки други произвођач само 
након што добије овлашћење од тог 
произвођача који остаје одговоран за 
тачност, поузданост и постојаност тих 
резултата испитивања или 

 

ПУ   

36.1.(c) 

(c) the construction product, covered by a 
harmonised technical specification, which the 
manufacturer places on the market is a system 
made of components, which the manufacturer 
assembles duly following precise instructions 
given by the provider of such a system or of a 
component thereof, who has already tested 
that system or that component for one or 
several of its essential characteristics in 
accordance with the relevant harmonised 
technical specification. When these conditions 
are fulfilled, the manufacturer is entitled to 
declare performance corresponding to all or 
part of the test results for the system or the 
component provided to him. The manufacturer 
may use the test results obtained by another 
manufacturer or system provider only after 
having obtained an authorisation of that 

01 

 30.1.3) 

грађевински производ, који произвођач 
ставља на тржиште и који је обухваћен 
српским стандардом са Списка 1, 
представља систем сачињен од делова 
које произвођач склапа прописно 
пратећи прецизна упутства која је дао 
испоручилац таквог система или 
његовог дела, а који је већ испитао тај 
систем или тај део у вези са једном или 
више битних карактеристика у складу 
са одговарајућим српским стандардом 
којим је преузет хармонизовани 
стандард. Када су ти услови испуњени, 
произвођач има право да наведе 
перформансе које одговарају свим или 
неким резултатима испитивања тог 
система или дела који му је испоручен. 
Произвођач може да користи резултате 

ПУ   
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manufacturer or system provider, who remains 
responsible for the accuracy, reliability and 
stability of those test results. 

испитивања које је добио други 
произвођач или испоручилац система 
само након што добије овлашћење од 
тог произвођача или испоручиоца 
система који остаје одговоран за 
тачност, поузданост и постојаност тих 
резултата испитивања. 

36.2. 

2.  If the construction product referred to in 
paragraph 1 belongs to a family of 
construction products for which the applicable 
system for assessment and verification of 
constancy of performance is system 1 + or 1, 
as set out in Annex V, the Appropriate 
Technical Documentation referred to in 
paragraph 1 shall be verified by a notified 
product certification body as referred to in 
Annex V. 

 

01 

 30.2. 

Ако грађевински производ из става 1. 
овог члана припада фамилији 
грађевинских производа на коју се, за 
оцењивање и верификацију сталности 
перформанси примењује систем 1 + 
или систем 1 из  члана 29. овог закона, 
одговарајућу техничку документацију 
из става 1. овог члана проверава 
именовано тело за сертификацију 
производа из члана 29.  овог закона. 

 

ПУ   

37. 

Micro-enterprises manufacturing construction 
products covered by a harmonised standard 
may replace the determination of the product-
type on the basis of type-testing for the 
applicable systems 3 and 4 as set out in Annex 
V by using methods differing from those 
contained in the applicable harmonised 
standard. Those manufacturers may also treat 
construction products to which system 3 
applies in accordance with provisions for 
system 4. When a manufacturer uses these 
simplified procedures, the manufacturer shall 
demonstrate compliance of the construction 
product with the applicable requirements by 
means of a Specific Technical Documentation 
and shall demonstrate the equivalence of the 
procedures used to the procedures laid down 
in the harmonised standards. 

01 

 31.1.1) 

 

31.1.2) 

 

31.2. 

Микро правно лице коje производи 
грађевински производ обухваћен 
стандардом са Списка 1, можe да: 

1)  замени утврђивање типа 
производа на основу испитивања 
типа за одговарајуће системе 3 и 
4 из члана 29. употребом метода 
које се разликују од оних које су 
садржане у одговарајућем 
српском стандарду којим је 
преузет хармонизовани стандард; 

2) поступа с грађевинским 
производом на који се примењује 
систем 3 у складу са одредбама за 
систем 4.  

 

Када примењује ове поједностављене 
поступке, правно лице из става 1. овог 

ПУ   
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члана доказује усклађеност 
грађевинског производа са важећим 
захтевима помоћу специфичне 
техничке документације и доказује 
једнакост коришћених поступака са 
поступцима утврђеним у 
одговорајућем српском стандарду 
којим је преузет хармонизовани 
стандард. 

38.1. 

In relation to construction products covered by 
a harmonised standard and which are 
individually manufactured or custom-made in 
a non-series process in response to a specific 
order, and which are installed in a single 
identified construction work, the performance 
assessment part of the applicable system, as 
set out in Annex V, may be replaced by the 
manufacturer by Specific Technical 
Documentation demonstrating compliance of 
that product with the applicable requirements 
and equivalence of the procedures used to the 
procedures laid down in the harmonised 
standards. 

01 

 32.1. 

За грађевински производ обухваћен 
српским стандардом са Списка 1 који 
je, по захтеву за посебну наруџбину, 
произведен засебно или по мери у 
несеријској производњи и који je 
уграђен у појединачно препознатљив 
објекат, произвођач може да замени 
део о оцењивању перформанси из 
одговарајућег система оцењивања и 
верификације сталности перформанси, 
специфичном техничком 
документацијом којом се доказује 
усклађеност тог производа са 
захтевима утврђеним у одговарајућем 
српском стандарду којим је преузет 
хармонизовани стандард и једнакост 
коришћених поступака са поступцима 
утврђеним у одговарајућем српском 
стандарду којим је преузет 
хармонизовани стандард. 

ПУ   

38.2. 

If the construction product referred to in 
paragraph 1 belongs to a family of 
construction products for which the applicable 
system for assessment and verification of 
constancy of performance is system 1 + or 1, 
as set out in Annex V, the Specific Technical 
Documentation shall be verified by a notified 
product certification body as referred to in 
Annex V. 

01 

 32.2. 

Ако грађевински производ из става 1. 
овог члана припада фамилији 
грађевинских производа на коју се, за 
оцењивање и верификацију сталности 
перформанси, примењује систем 1 + 
или систем 1 из члана 29., специфичну 
техничку документацију проверава 
именовано тело за сертификацију 
производа утврђено чланом 29. овог 
закона. 

 

ПУ   
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39. 

Member States shall notify the Commission 
and the other Member States of bodies 
authorised to carry out third-party tasks in the 
process of assessment and verification of 
constancy of performance under this 
Regulation (hereinafter referred to as ‘notified 
bodies’). 

 

01 

 

 48. 

За обављање задатака независне треће 
стране у поступку оцењивања и 
верификације сталности перформанси 
у складу са хармонизованом 
техничком спецификацијом именовано 
тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси подноси, 
органу надлежном за пријављивање, 
преко министарства надлежног за 
послове грађевинарства, захтев за 
пријављивање Европској Комисији и 
другима државама чланицама, у складу 
са законом којим се уређују технички 
захтеви за производе и оцењивање 
усаглашености и прописима донетим 
на основу тог закона.  

ПУ   

40.1. 

Member States shall designate a notifying 
authority that shall be responsible for setting 
up and carrying out the necessary procedures 
for the assessment and notification of the 
bodies to be authorised to carry out third-party 
tasks in the process of assessment and 
verification of constancy of performance for 
the purposes of this Regulation, and for the 
monitoring of notified bodies, including their 
compliance with Article 43. 

01 

 

48. 

 

 50. 

За обављање задатака независне треће 
стране у поступку оцењивања и 
верификације сталности перформанси 
у складу са хармонизованом 
техничком спецификацијом 
именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
подноси, органу надлежном за 
пријављивање, преко министарства 
надлежног за послове грађевинарства, 
захтев за пријављивање Европској 
Комисији и другима државама 
чланицама, у складу са законом којим 
се уређују технички захтеви за 
производе и оцењивање 
усаглашености и прописима донетим 
на основу тог закона.  

Пријављивање тела за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
из члана 48. овог закона, спроводи се 
у складу са посебним прописом који 
уређује поступак пријављивања, 
начин утврђивања испуњености 

ПУ   
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прописаних захтева за пријављивање, 
надзор над радом тих тела, као и 
суспензија и повлачење 
пријављивања, донетим на основу 
закона којим се уређују технички 
захтеви за производе и оцењивање 
усаглашености. 

40.2. 

Member States may decide that the assessment 
and monitoring referred to in paragraph 1 shall 
be carried out by their national accreditation 
bodies within the meaning of, and in 
accordance with, Regulation (EC) No 
765/2008. 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 40.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). 

 

40.3. 

 

Where the notifying authority delegates or 
otherwise entrusts the assessment, notification 
or monitoring referred to in paragraph 1 to a 
body which is not a governmental entity, that 
body shall be a legal entity and shall 
comply mutatis mutandis with the 
requirements laid down in Article 41. In 
addition, it shall have arrangements to cover 
liabilities arising from its activities. 

 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 40.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). 

 

40.4. 

The notifying authority shall take full 
responsibility for the tasks performed by the 
body referred to in paragraph 3. 

 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 40.4. 
Уредбе 305/2011 
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(ЕУ). 

41.1. 
The notifying authority shall be established in 
such a way that no conflicts of interest with 
notified bodies occur. 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 41.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). 

 

41.2. 

The notifying authority shall be organised and 
operated so as to safeguard the objectivity and 
impartiality of its activities. 

 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 41.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). 

 

41.3. 

 

The notifying authority shall be organised in 
such a way that each decision relating to 
notification of a body to be authorised to carry 
out third party tasks in the process of 
assessment and verification of constancy of 
performance is taken by competent persons 
different from those who carried out the 
assessment. 

 

 

 

 

 НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 41.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). 

 

41.4. 
The notifying authority shall not offer or 
provide activities performed by notified 
bodies, or consultancy services on a 

  НУ 
Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
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commercial or competitive basis. 

 

о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 41.4. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). 

41.5. 

The notifying authority shall safeguard the 
confidentiality of the information obtained. 

 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 41.5. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). 

 

41.6. 

The notifying authority shall have a sufficient 
number of competent personnel at its disposal 
for the proper performance of its tasks. 

 

  НУ 

Члан 41.6. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

42. 

 

Member States shall inform the Commission 
of their national procedures for the assessment 
and notification of bodies to be authorised to 
carry out third party tasks in the process of 
assessment and verification of constancy of 
performance and the monitoring of notified 
bodies, and of any changes thereto. 

01 

 

 48. 

За обављање задатака независне треће 
стране у поступку оцењивања и 
верификације сталности перформанси 
у складу са хармонизованом 
техничком спецификацијом, 
именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
подноси органу надлежном за 
пријављивање, преко министарства 
надлежног за послове грађевинарства, 
захтев за пријављивање Европској 

ПУ 

Члан 42. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) је 
пренет у 
потпуности осим 
у делу који се 
односи на 
обавезу Европске 
комисије. 
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The Commission shall make that information 
publicly available. 

Комисији и другима државама 
чланицама, у складу са законом којим 
се уређују технички захтеви за 
производе и оцењивање усаглашености 
и прописима донетим на основу тог 
закона. 

43.1. 
For the purposes of notification, a notified 
body shall meet the requirements set out in 
paragraphs 2 to 11. 

 

 

05 

 38.1. 

 

 

 

 

 

39.1. 

На захтев правног лица, министар 
надлежaн за послове грађевинарства, 
доноси решење о именовању тела за 
оцењивање и верификацију сталности 
перформанси којим се одобрава 
обављање задатака независне треће 
стране у поступку оцењивања и 
верификације сталности перформанси 
грађевинског производа. 

Именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
може да обавља задатке треће стране у 
поступку оцењивања и верификације 
сталности перформанси грађевинског 
производа, aкo испуњава следеће 
захтеве: 

 

ПУ   

43.2. A notified body shall be established under 
national law and have legal personality. 

01 

 39.1.1) 
1) основано je у складу са посебним 
прописима и има статус правног лица; 

ПУ   

43.3. 

 

A notified body shall be a third-party body 
independent from the organisation or the 
construction product it assesses. 

A body belonging to a business association or 
professional federation representing 
undertakings involved in the design, 
manufacturing, provision, assembly, use or 
maintenance of construction products which it 
assesses, can on condition that its 

01 

 39.1.2) 

 

39.1.3) 

2) представља трећу страну независну 
од организације коју оцењује или 
грађевинског производа који 
оцењује; 

3) независно је и не постоји сукоб 
интереса у случају да припада неком 
пословном удружењу или 
струковном удружењу које 
представља правна или физичка 
лица укључена у пројектовање, 
производњу, обезбеђивање, 

ПУ   
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independence and the absence of any conflict 
of interest are demonstrated, be considered to 
be such a body. 

склапање, употребу или одржавање 
грађевинских производа које 
оцењује; 

 

43.4. 

A notified body, its top-level management and 
the personnel responsible for carrying out the 
third party tasks in the process of assessment 
and verification of constancy of performance 
shall not be the designer, manufacturer, 
supplier, installer, purchaser, owner, user or 
maintainer of the construction products which 
it assesses, nor the authorised representative of 
any of those parties. This shall not preclude 
the use of assessed products that are necessary 
for the operations of the notified body or the 
use of products for personal purposes. 

A notified body, its top-level management and 
the personnel responsible for carrying out the 
third party tasks in the process of assessment 
and verification of constancy of performance 
shall not become directly involved in the 
design, manufacture or construction, 
marketing, installation, use or maintenance of 
those construction products, nor represent the 
parties engaged in those activities. They shall 
not engage in any activity that may conflict 
with their independence of judgement and 
integrity related to the activities for which they 
have been notified. This shall, in particular, 
apply to consultancy services. 

A notified body shall ensure that activities of 
its subsidiaries or subcontractors do not affect 
the confidentiality, objectivity and impartiality 
of its assessment and/or verification activities. 

 

 

 

 

 

01 

 39.1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 39.1.5) 

 

 

 

4) његово руководство и запослена и 
друга радно ангажована лица  
одговорна за обављање задатака 
независне треће стране у поступку 
оцењивања и верификације 
сталности перформанси нису 
пројектант, произвођач, 
испоручилац, oнај који уграђује, 
купац, власник, корисник или онај 
који одржава грађевински производ 
које то именовано тело за 
оцењивање и верификацију 
сталности перформанси оцењује, 
нити заступник било које од тих 
страна. Овим захтевом се не 
искључује употреба оцењених 
производа који су неопходни за рад 
именованог тела за оцењивање и 
верификацију сталности 
перформанси или употребу 
производа у личне сврхе; 

5) његово руководство, запослена и 
друга радно ангажована лица за 
обављање задатака треће стране у 
поступку оцењивања и верификације 
сталности перформанси нису 
директно укључени у пројектовање, 
производњу или изградњу, 
пласирање, уградњу, употребу или 
одржавање грађевинских производа 
које оцењује, нити заступају стране 
укључене у те активности. 
Руководство, запослена и друга 
радно ангажована лица одговорна за 
обављање задатака незавинске треће 

ПУ   
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01 

 39.1.6) 

стране не смеју бити ангажовани ни 
у каквој активности која може бити у 
сукобу са њиховом независношћу у 
доношењу одлука и интегритетом у 
вези са активностима за које су 
одређени решењем из члана 38. став 
1. овог закона, нарочито у погледу 
пружања консултантских услуга; 

6) обезбеђује да активности његових 
повезаних правних лица или 
подуговарача не утичу на 
поверљивост, објективност и 
непристрасност његових активности 
оцењивања и/или верификације; 

 

43.5. 

5.  A notified body and its personnel shall 
carry out the third party tasks in the process of 
assessment and verification of constancy of 
performance with the highest degree of 
professional integrity and requisite technical 
competence in the specific field and must be 
free from all pressures and inducements, 
particularly financial, which might influence 
their judgement or the results of their 
assessment and/or verification activities, 
especially from persons or groups of persons 
with an interest in the results of those 
activities. 

 

01 

 39.1.7) 

7) његова запослена и друга радно 
ангажована лица обављају задатке 
независне треће стране у поступку 
оцењивања и верификације 
сталности перформанси уз највећи 
степен професионалног интегритета 
и потребне техничке стручности у 
одређеној области и ослобођено свих 
притисака и подстицаја, нарочито 
финансијских, који могу да утичу на 
њихово доношење одлука или 
резултате њихових активности 
оцењивања и/или верификације, 
посебно када то чине лица или групе 
лица која имају интерес у погледу 
резултата тих активности; 

 

ПУ   

43.6. (a) 

A notified body shall be capable of carrying 
out all the third party tasks in the process of 
assessment and verification of constancy of 
performance assigned to it in accordance with 
Annex V in relation to which it has been 
notified, whether those tasks are carried out by 
the notified body itself or on its behalf and 

01 

 39.1.8) 

 

 

8) има капацитет да обавља све задатке 
независне треће стране у поступку 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси грађевинског производа, 
за које је поднео захтев из члана 38. 
став 1. овог закона;  

ПУ   
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under its responsibility. 

At all times and for each system of assessment 
and verification of constancy of performance 
and for each kind or category of construction 
products, essential characteristics and tasks in 
relation to which it has been notified, the 
notified body shall have the following at its 
disposal: 

(a) the necessary personnel with technical 
knowledge and sufficient and appropriate 
experience to perform the third party tasks in 
the process of assessment and verification of 
constancy of performance; 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 39.2.1) 

Именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
дужно је да у сваком тренутку и за 
сваки систем оцењивања и 
верификације сталности перформанси 
и за сваку врсту или категорију 
грађевинских производа за коју су 
технички захтеви утврђени техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом, а у вези са битним 
карактеристикама и задацима за које је 
издато решење из става 1. овог члана, 
има на располагању следеће:  

1) неопходно особље са стручним 
знањем и довољно одговарајућег 
искуства за обављање задатака 
треће стране у поступку 
оцењивања и верификације 
сталности перформанси; 

43.6. (b) 

(b) the necessary description of procedures 
according to which the assessment of 
performance is carried out, ensuring the 
transparency and the ability of reproduction of 
these procedures; it shall have appropriate 
policies and procedures in place that 
distinguish between the tasks it carries out as a 
notified body and other activities; 

01 

 39.2.2.) 

2) неопходан опис поступака у складу 
са којима се обавља оцењивање 
перформанси, а којима се 
осигурава транспарентност и 
могућност поновног обављања тих 
поступака; успостављене 
одговарајуће политике и поступке 
којима се могу разграничити 
задаци које обавља као именовано 
тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси и друге 
активности; 

 

ПУ   

43.6.(c) 

(c) the necessary procedures to perform its 
activities which take due account of the size of 
an undertaking, the sector in which it operates, 
its structure, the degree of complexity of the 
product technology in question and the mass 
or serial nature of the production process. 

01 

 39.2.3.) 

 

 

3) неопходне поступке за обављање 
својих активности којима се на 
одговарајући начин узимају у 
обзир величина произвођача, 
сектор у коме послује, његова 
организација, степен сложености 

ПУ   
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A notified body shall have the means 
necessary to perform the technical and 
administrative tasks connected with the 
activities for which it is notified in an 
appropriate manner and shall have access to 
all necessary equipment or facilities. 

 

 

 

 

 

 

 

39.3. 

 

примењеног технолошког процеса 
и масовна или серијска природа 
производног процеса. 

Именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
мора да располаже неопходним 
средствима како би на одговарајући 
начин обављало техничке и 
административне послове у вези са 
активностима за које је издато решење 
из члана 38. став 1. овог закона и има 
приступ свој потребној опреми или 
капацитетима. 

43.7.(a) 

The personnel responsible for carrying out the 
activities in relation to which the body has 
been notified, shall have the following:  

(a) sound technical and vocational training 
covering all the third party tasks in the process 
of assessment and verification of constancy of 
performance within the relevant scope for 
which the body has been notified; 

 

01 

 39.4.1) 

 

Особље именованoг тела за оцењивање 
и верификацију сталности 
перформанси грађевинског производа 
одговорно за обављање активности у 
вези са оцењивањем и верификацијом 
сталности перформанси поседује 
следеће: 

1) поуздану техничку и стручну обуку 
којом су обухваћени сви задаци 
треће стране у поступку 
оцењивања и верификације 
сталности перформанси у оквиру 
одговарајућег обима примене за 
које је издато решење из члана 38. 
став 1. овог закона; 

 

ПУ   

43.7.(b) 

(b) satisfactory knowledge of the requirements 
of the assessments and verifications they carry 
out and adequate authority to carry out such 
operations; 

 

01 

 39.4.2) 

 

2) задовољавајуће познавање захтева 
за оцењивање и верификацију које 
обављају и одговарајуће 
овлашћење за обављање тих 
послова; 

 

ПУ   
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43.7.(c) 
(c) appropriate knowledge and understanding 
of the applicable harmonised standards and of 
the relevant provisions of the Regulation; 

01 

 39.4.3) 

 

3) одговарајуће познавање и 
разумевање техничких 
спецификација и техничких 
прописа и одговарајућих одредби 
овог закона;  

 

ПУ 

Напомена: 

Члан 39. став 4. 
тачка 3) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима je 
потпуно 
усклађен са 
чланом 43.7.(c) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), а пошто се 
Предлог закона о 
грађевинским 
производима 
односи и на 
нехармонизовано 
подручје 
грађевинских 
производа област 
примене је шира.  

 

 

43.7.(d) 

d) the ability required to draw up the 
certificates, records and reports to demonstrate 
that the assessments and the verifications have 
been carried out. 

01 

 39.4.4) 

4) способност неопходну за израду 
сертификата, записа и извештаја 
којима се доказује да су оцењивање 
и верификација спроведени. 

 

ПУ   

43.8. 

 

The impartiality of the notified body, its top-
level management and assessment personnel 
shall be guaranteed. 

The remuneration of the notified body’s top-
level management and assessment personnel 
shall not depend on the number of assessments 
carried out or on the results of such 

01 

 39.5. 

 

 

39.6. 

Непристрасност именованог тела за 
оцењивање и верфикацију сталности 
перформанси, његовог руководства и 
запослених и других радно 
ангажованих лица за оцењивање мора 
бити загарантована.  

Накнада за рад руководства 
именованог тела за оцењивање и 

ПУ   
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assessments. 

 

верификацију сталности перформанси 
и његових запослених и других радно 
ангажованих лица за оцењивање не 
зависи од броја спроведених 
оцењивања нити од резултата таквих 
оцењивања 

43.9. 

 

A notified body shall take out liability 
insurance unless liability is assumed by the 
Member State in accordance with national 
law, or the Member State itself is directly 
responsible for the assessment and/or the 
verification performed. 

 

01 

 39.7. 

Именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
поседује осигурање од одговорности за 
спроведено оцењивање и/или 
верификацију. 

 

ПУ   

43.10. 

The personnel of the notified body shall be 
bound to observe professional secrecy with 
regard to all information gained in carrying 
out its tasks under Annex V, except in relation 
to the competent administrative authorities of 
the Member State in which its activities are 
carried out. Proprietary rights shall be 
protected. 

01 

 39.8. 

Запослена и друга радно ангажована 
лица именованог тела за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
је обавезно да чува пословну тајну у 
вези са свим информацијама 
добијеним приликом обављања 
задатака независне треће стране у 
поступку оцењивања и верификације 
сталности перформанси, осим када то 
захтева надлежни орган тржишног 
надзора, при чему права својине 
произвођача морају бити заштићена. 

 

ПУ   

43.11. 

 

A notified body shall participate in, or ensure 
that its assessment personnel is informed of, 
the relevant standardisation activities and the 
activities of the notified body coordination 
group established under this Regulation and 
shall apply as general guidance the 
administrative decisions and documents 

  НУ 

Члан 43.11. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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produced as a work result of that group. 

 

44. 

A notified body to be authorised to carry out 
third party tasks in the process of assessment 
and verification of constancy of performance 
which demonstrates its conformity with the 
criteria laid down in the relevant harmonised 
standards or parts thereof, the references of 
which have been published in the Official 
Journal of the European Union, shall be 
presumed to comply with the requirements set 
out in Article 43 in so far as the applicable 
harmonised standards cover those 
requirements. 

01 

 40. 

 Именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси, 
које поседује сертификат о 
акредитацији испуњава прописане 
захтеве из члана 39. овог закона у мери 
у којој су прописани захтеви 
обухваћени обимом акредитације, 
узимајући у обзир поступке 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси за грађевинске производе 
обухваћене акредитацијом. 

ДУ 

Члан 40. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 44. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

45.1 

 

Where a notified body subcontracts specific 
tasks connected with the third party tasks in 
the process of assessment and verification of 
constancy of performance or has recourse to a 
subsidiary, it shall ensure that the 
subcontractor or the subsidiary meets the 
requirements set out in Article 43, and shall 
inform the notifying authority accordingly. 

01 

 41.1. 

 

Када именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
подуговори одређене послове у вези са 
задацима независне треће стране у 
поступку оцењивања и верификације 
сталности перформанси грађевинског 
производа или их повери неком 
повезаном правном лицу, то тело 
осигурава да тај подуговарач или 
повезано правно лице испуњава 
захтеве из члана 39. овог закона и о 
томе, обавештава министарство 
надлежно за послове грађевинарства. 

ПУ   
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45.2 
The notified body shall take full responsibility 
for the tasks performed by subcontractors or 
subsidiaries wherever these are established. 

01 

 41.2. 

Именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
преузима одговорност за задатке које 
обављају подуговарачи или повезана 
правна лица. 

 

ПУ   

45.3 
Activities may be subcontracted or carried out 
by a subsidiary only with the agreement of the 
client. 

01 

 41.3. 

Радње у поступку оцењивања и 
верификације сталности перформанси 
могу бити подуговорене само уз 
сагласност наручиоца тих радњи. 

 

ПУ   

45.4 

The notified body shall keep at the disposal of 
the notifying authority the relevant documents 
concerning the assessment of the 
qualifications of any subcontractor or the 
subsidiary and the tasks carried out by such 
parties under Annex V. 

 

01 

 41.4. 

Именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
чува документацију која се односи на 
оцењивање компетентности сваког 
подуговарача или повезаног правног 
лица и на задатке које су они обавили  
у поступцима оцењивања и 
верификације сталности перформаниси 
грађевинског производа и ставља их на 
располагање министарству надлежном 
за послове грађевинарства. 

 

ПУ   

46.1. 

On request of the manufacturer and where 
justified by technical, economic or logistic 
reasons, notified bodies may decide to carry 
out the tests referred to in Annex V, for the 
systems of assessment and verification of 
constancy of performance 1+, 1 and 3 or have 
such tests carried out under their supervision, 
either in the manufacturing plants using the 
test equipments of the internal laboratory of 
the manufacturer or, with the prior consent of 
the manufacturer, in an external laboratory, 
using the test equipments of that laboratory. 

01 

 42.1. 

 

 

 

42.2. 

На захтев произвођача и када је то 
оправдано техничким, економским или 
логистичким разлозима, именовано 
тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси може да 
одлучи да спроведе испитивања из 
члана 29. овог закона, за системе 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси 1+, 1 и 3 или да допусти 
да се та испитивања спроводе под 
његовим надзором, било у 
производним погонима у којима се 
користи опрема за испитивање интерне 

ПУ   
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Notified bodies carrying out such tests shall be 
specifically designated as competent to work 
away from their own accredited test facilities. 

 

лабораторије произвођача или, уз 
претходни пристанак произвођача, у 
екстерној лабораторији, користећи 
опрему за испитивање те лабораторије. 

На захтев тела за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
министар надлежан за послове 
грађевинарства решењем из члан а 38. 
став 1. овог закона одобрава и 
обављање испитивања изван његових 
акредитованих лабораторија за 
испитивање.  

 

46.2 (a) 

2.  Before carrying out those tests, the notified 
body shall verify whether the requirements of 
the test method are satisfied and shall evaluate 
whether: 

(a) test equipment has an appropriate 
calibration system and the traceability of the 
measurements is guaranteed; 

 

 

 

01 

 42.3.1) 

Пре спровођења испитивања из става 
2. овог члана, именовно тело за 
оцењивање и верификацију сталности 
перформанси проверава да ли су 
задовољени захтеви методе 
испитивања и оцењује да ли: 

1) опрема за испитивање поседује 
одговарајући систем 
еталонирања и да ли је 
гарантована следљивост мерења;  

 

 

 

 

ПУ 

  

46.2(b) (b) the quality of the test results is ensured. 
01 

 42.3.2) 
2) је обезбеђен квалитет резултата 

испитивања. 
ПУ   

47.1 

A body to be authorised to carry out third 
party tasks in the process of assessment and 
verification of constancy of performance shall 
submit an application for notification to the 
notifying authority of the Member State in 
which it is established. 

01 

 48 

 

За обављање задатака независне треће 
стране у поступку оцењивања и 
верификације сталности перформанси 
у складу са хармонизованом 
техничком спецификацијом именовано 
тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси подноси, 
органу надлежном за пријављивање, 
преко министарства надлежног за 

ПУ   



171 
 

 171 

послове грађевинарства, захтев за 
пријављивање Европској Комисији и 
другима државама чланицама, у складу 
са законом којим се уређују технички 
захтеви за производе и оцењивање 
усаглашености и прописима донетим 
на основу тог закона.  
 

47.2 

The application shall be accompanied by a 
description of the activities to be performed, 
the assessment and/or verification procedures 
for which the body claims to be competent, an 
accreditation certificate, where one exists, 
issued by the national accreditation body 
within the meaning of Regulation (EC) No 
765/2008, attesting that the body meets the 
requirements laid down in Article 43. 

01 

 50. 

 

49.1 

 
Пријављивање тела за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
из члана 48. овог закона, спроводи се у 
складу са посебним прописом који 
уређује поступак пријављивања, начин 
утврђивања испуњености прописаних 
захтева за пријављивање, надзор над 
радом тих тела, као и суспензија и 
повлачење пријављивања, донетим на 
основу закона којим се уређују 
технички захтеви за производе и 
оцењивање усаглашености. 
 
Именовано тело за оцењивање и 
верфикацију сталности перформанси 
може бити пријављено као: 

1) тело пријављено за 
сертификацију сталности 
перформанси грађевинског 
производа; 
2) тело пријављено за 
сертификацију фабричке контроле 
производње и/или 
3) лабораторија пријављена за 
мерење, истраживање, 
испитивање, прорачун или неки 
други начин 
оцењивањаперформанси 
грађевинског производа, 
за обављање задатака независне 
треће стране у поступку 
оцењивања и верификације 
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сталности перформанси у складу 
са одговарајућом хармонизованом 
техничком спецификацијом. 

 

47.3 

Where the body concerned cannot provide an 
accreditation certificate, it shall provide the 
notifying authority with all documentary 
evidence necessary for the verification, 
recognition and regular monitoring of its 
compliance with the requirements laid down in 
Article 43. 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 47.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). 
Усклађивање ће 
бити остварено 
након 
приступања ЕУ. 

 

48.1 

Notifying authorities may notify only bodies 
which have satisfied the requirements laid 
down in Article 43. 

 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 48.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ).  

 

48.2 

 

They shall notify the Commission and the 
other Member States, notably using the 
electronic notification tool developed and 
managed by the Commission. 

Exceptionally, for cases set out in point 3 of 
Annex V, for which the appropriate electronic 
tool is not available, a hard copy of the 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 48.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ).  
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notification shall be accepted. 

48.3 

The notification shall include full details of the 
functions to be performed, reference to the 
relevant harmonised technical specification 
and, for the purposes of the system set out in 
Annex V, the essential characteristics for 
which the body is competent. 

However, reference to the relevant harmonised 
technical specification is not required in the 
cases set out in point 3 of Annex V. 

01 

 50. 
 
 
 
 

49.2. 

Пријављивање тела за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
из члана 48. овог закона, спроводи се у 
складу са посебним прописом који 
уређује поступак пријављивања, начин 
утврђивања испуњености прописаних 
захтева за пријављивање, надзор над 
радом тих тела, као и суспензија и 
повлачење пријављивања, донетим на 
основу закона којим се уређују 
технички захтеви за производе и 
оцењивање усаглашености. 

У случајевима када није неопходно 
упућивање на одговарајуће 
хармонизоване техничке 
спецификације утврђеним у члану 5. 
став 4. овог закона, именовано тело из 
члана 29. овог закона може бити 
пријављено као лабораторија 
пријављена за испитивање: реакције на 
пожар, отпорности на пожар, 
перформанси при спољашњем пожару, 
апсорпције буке и емисије опасних 
материја 

ПУ   

48.4. 

Where a notification is not based on an 
accreditation certificate as referred to in 
Article 47(2), the notifying authority shall 
provide the Commission and the other 
Member States with all documentary evidence 
which attests to the notified body’s 
competence and the arrangements in place to 
ensure that that body will be monitored 
regularly and will continue to satisfy the 
requirements laid down in Article 43. 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 48.4. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ).  

 



174 
 

 174 

48.5 

The body concerned may perform the 
activities of a notified body only where no 
objections are raised by the Commission or the 
other Member States within 2 weeks of 
notification where an accreditation certificate 
is used or within 2 months of notification 
where an accreditation certificate is not used. 

Only such a body shall be considered as a 
notified body for the purpose of this 
Regulation. 

 

 
 
 

 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 48.5. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). 

 

48.6 

The Commission and the other Member States 
shall be notified of any subsequent relevant 
changes to the notification. 

 

 
 

НУ 

Не постоји 
одредба 

Предлога закона 
о грађевинским 

производима која 
се може 

упоредити са 
чланом 48.6. 

Уредбе 305/2011 
(ЕУ). 

 

49.1 

 

The Commission shall assign an identification 
number to each notified body. 

It shall assign a single such number even 
where the body is notified under several Union 
acts. 

 

 - НП 

Члан 49.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

49.2 

 

The Commission shall make publicly available 
the list of bodies notified under this 
Regulation, including the identification 
numbers that have been allocated to them and 
the activities for which they have been 

01 

 

47.1. 

 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства доставља примерак 
решења из члана 38. став 1. овог 
закона министарству надлежном за 
вођење регистра именованих тела за 
оцењивање и верификацију сталности 
перформанси, сагласно пропису којим 

ДУ 

Члан 47. ст. 1, 2 
и 3. Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
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notified, notably using the electronic 
notification tool developed and managed by 
the Commission. 

The Commission shall ensure that this list is 
kept up-to-date 

 

47.2. 

 

47.3. 

 

 

се уређују технички захтеви за 
производе и оцењивање 
усаглашености, ради уписа у регистар.  
Министарство надлежно за послове 
грађевинарства, након уписа 
именованог тела за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
у регистар, на својој интернет 
страници објављује списак 
именованих тела за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
из става 1. овог члана, уз навођење 
идентификационог броја и задатака 
независне треће стране у поступку 
оцењивања и верификације сталности 
перформански грађевинских 
производа који су им одобрени. 
Министарство надлежно за послове 
грађевинарства објављује сваку 
промену списка из става 2. овог члана 
на својој интернет страници. 

 

чланом  49.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

50.1 

 

Where a notifying authority has ascertained or 
has been informed that a notified body no 
longer meets the requirements laid down in 
Article 43, or that it is failing to fulfil its 
obligations, the notifying authority shall 
restrict, suspend or withdraw the notification 
as appropriate, depending on the seriousness 
of the failure to meet those requirements or to 
fulfil those obligations. It shall immediately 
inform the Commission and the other Member 
States accordingly, notably using the 
electronic notification tool developed and 
managed by the Commission. 

01 

 50. 

 
Пријављивање тела за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
из члана 48. овог закона, спроводи се у 
складу са посебним прописом који 
уређује поступак пријављивања, начин 
утврђивања испуњености прописаних 
захтева за пријављивање, надзор над 
радом тих тела, као и суспензија и 
повлачење пријављивања, донетим на 
основу закона којим се уређују 
технички захтеви за производе и 
оцењивање усаглашености. 
 

ДУ 

Члан 50. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 50.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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50.2 

In the event of withdrawal, restriction or 
suspension of notification or where the 
notified body has ceased its activity, the 
notifying Member State concerned shall take 
the appropriate steps to ensure that the files of 
that body are either processed by another 
notified body or kept available for the 
responsible notifying and market surveillance 
authorities at their request. 

01 

 45.10. 

 

У случају делимичног или потпуног 
укидања решења из члана 38. став. 1. 
овог закона или када именовано тело 
за oцењивање и верификацију 
сталности перформанси престане да 
обавља своју делатност, министарство 
надлежно за послове грађевинарства 
налаже том именованом телу да 
изврши пренос документације у вези са 
oцењивањем и верификацијом 
сталности перформанси другом 
именованом телу или да ту 
документацију учини доступном 
министарству надлежном за послове 
грађевинарства или надлежним 
органима тржишног надзора. 
 

ПУ   

51.1. 

The Commission shall investigate all cases 
where it doubts, or doubt is brought to its 
attention regarding, the competence of a 
notified body or the continued fulfilment by a 
notified body of the requirements and 
responsibilities to which it is subject. 

  НП 

Члан 51.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

51.2 

The notifying Member State shall provide the 
Commission, on request, with all information 
related to the basis for notification or the 
maintenance of the competence of the body 
concerned. 

  НП 

Члан 51.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
због статуса 
нечланице ЕУ. 
Потпуно 
усклађивање  
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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51.3 
The Commission shall ensure that all sensitive 
information obtained in the course of its 
investigations is treated confidentially. 

  НП 

Члан 51.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

51.4 

Where the Commission ascertains that a 
notified body does not meet, or no longer 
meets, the requirements for its notification, it 
shall inform the notifying Member State 
accordingly and request it to take the 
necessary corrective measures, including 
withdrawal of notification, if necessary. 

  НП 

Члан 51.4. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

52.1 

Notified bodies shall carry out third party 
tasks in accordance with the systems of 
assessment and verification of constancy of 
performance provided for in Annex V. 

 

01 

 44.1. 

Именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
обавља задатке независне треће стране 
у складу са системима оцењивања и 
верификације сталности перформанси 
прописаним у члану 29. овог закона. 

ПУ   

52.2 

 

Assessments and verifications of constancy of 
performance shall be carried out with 
transparency as regards the manufacturer, and 
in a proportionate manner, avoiding an 
unnecessary burden for economic operators. 
The notified bodies shall perform their 
activities taking due account of the size of the 
undertaking, the sector in which the 
undertaking operates, its structure, the degree 
of complexity of the product technology in 
question and the mass or serial nature of the 
production process. 

In so doing, the notified bodies shall 
nevertheless respect the degree of rigour 

 

 

 

 

 

 

01 

 44.2. 

 

 

 

Оцењивање и верификација сталности 
перформанси спроводи се 
транспарентно у односу на 
произвођача и на одговарајући начин, 
уз избегавање непотребног терета за 
привредне субјекте. Именовано тело за 
оцењивање и верификацију сталности 
перформанси обавља задатке 
узимајући у обзир величину 
привредног субјета, сектор у коме оно 
послује, организацију, степен 
сложености примењеног технолошког 
процеса и природу производног 
процеса. 

Oцењивање и верификација сталности 
перформанси се спроводи у складу 

ПУ   
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required for the product by this Regulation and 
the part played by the product for the 
fulfilment of all basic requirements for 
construction works. 

 

 

 

 

44.3. 

чланом 29. овог закона сходно нивоу 
захтева  за производ и улози коју тај 
грађевински производ има у испуњењу 
свих основних захтева за објекте. 

 

52.3 

Where, in the course of the initial inspection 
of the manufacturing plant and of factory 
production control, a notified body finds that 
the manufacturer has not ensured the 
constancy of performance of the manufactured 
product, it shall require the manufacturer to 
take appropriate corrective measures and shall 
not issue a certificate. 

 

01 

 44.4. 

 
Ако именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
у току спровођења почетног прегледа 
производног погона и фабричке 
контроле производње, утврди да 
произвођач није обезбедио сталност 
перформанси произведеног 
грађевинског производа, оно захтева 
да произвођач предузме одговарајуће 
корективне радње у ком случају не 
издаје сертификат. 

 

ПУ   

52.4 

Where, in the course of the monitoring activity 
aiming at the verification of the constancy of 
performance of the manufactured product, a 
notified body finds that a construction product 
no longer has the same performance to that of 
the product-type, it shall require the 
manufacturer to take appropriate corrective 
measures and shall suspend or withdraw its 
certificate if necessary. 

 

01 

 44.5. 

Ако именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
у току спровођења сталног надзора 
који има за циљ да провери сталност 
перформанси произведеног 
грађевинског производа, утврди да 
перформансе тог грађевинског 
производа не одговарају припадајућем 
типу производа, именовано тело 
захтева да произвођач предузме 
одговарајуће корективне радње и ако 
је потребно не издаје сертификат, 
ограничава важење или повлачи свој 
сертификат.  

 

ПУ   

52.5 

Where corrective measures are not taken or do 
not have the required effect, the notified body 
shall restrict, suspend or withdraw any 
certificates, as appropriate. 

01 

 44.6. 

Када корективне мере нису предузете 
или немају адекватан ефекат, 
именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 

ПУ   
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ограничава, обуставља или повлачи 
сертификате, према потреби. 

 

53.1.(a) 

Notified bodies shall inform the notifying 
authority of the following: 

(a) any refusal, restriction, suspension or 
withdrawal of certificates; 

01 

 45.1.1) 

Именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 
извештава министарство надлежно за 
послове грађења о следећем:  

1) сваком одбијању издавања, 
ограничењу, обустављању или 
повлачењу сертификата; 

ПУ   

53.1.(b) any circumstances affecting the scope of, and 
conditions for, notification; 

01 

 45.1.2) 

2) свим околностима које утичу на 
обим примене и захтеве на основу 
којих је издато решење из чл. 38. 
став 1. овог закона; 

 

ПУ   

53.1.(c) 

any request for information on assessment 
and/or verification of constancy of 
performance activities carried out which they 
have received from market surveillance 
authorities; 

01 

 45.1.3) 

3) сваком захтеву за пружање 
информација о свим спроведеним 
активностима оцењивања и/или 
верификације сталности 
перформанси који су примили од 
органа тржишног надзора; 

 

ПУ   



180 
 

 180 

53.1.(d) 

on request, third party tasks in accordance 
with the systems of assessment and 
verification of constancy of performance 
carried out within the scope of their 
notification and any other activity performed, 
including cross-border activities and 
subcontracting. 

01 

 45.1.4) 

4) задацима независне треће стране у 
складу са системима оцењивања и 
верификације сталности 
перформансикоје је спровело у 
обиму за који испуњава захтеве за 
обављање послова независне треће 
стране и свим другим спроведеним 
активностима, укључујући 
прекограничне активности и 
подуговарањa, на захтев 
министарства надлежног за 
послове грађења;  

ПУ   

53.2. 

Notified bodies shall provide the other bodies 
notified under this Regulation carrying out 
similar third party tasks in accordance with the 
systems of assessment and verification of 
constancy of performance and for construction 
products covered by the same harmonised 
technical specification with relevant 
information on issues relating to negative and, 
on request, positive results from these 
assessments and/or verifications. 

01 

 45.2. 

6. Именовано тело за 
оцењивање и 
верификацију сталности 
перформанси пружа 
одговарајуће информације 
о питањима у вези са 
негативним, и на захтев, 
позитивним резултатима 
тих оцењивања и/или 
верификација другим 
телима, која према овој 
уредбом испуњавају 
захтеве за спровођење 
сличних задатака 
независне треће стране у 
складу са системима 
оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси за 
грађевинске производе 
обухваћене истом 
техничком 
спецификацијом или 
истим техничким 
прописом. 

ПУ   
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54. 

The Commission shall provide for the 
organisation of exchange of experience 
between the Member States’ national 
authorities responsible for policy on 
notification. 

  НП 

Члан 54. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) 
није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

55. 

 

The Commission shall ensure that appropriate 
coordination and cooperation between bodies 
notified pursuant to Article 39 are put into 
place and properly operated in the form of a 
group of notified bodies. 

Member States shall ensure that the bodies 
notified by them participate in the work of that 
group, directly or by means of designated 
representatives, or shall ensure that the 
representatives of notified bodies are informed 
thereof. 

 

01 

 

46 

Именована тела за оцењивање и 
верфикацију сталности перформанси 
међусобно сарађују и координирају 
активности. 

ДУ 

Члан 55. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) 
није пренет у 
потпуности због 
статуса 
нечланице. 

Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

56.1. 

 
Where the market surveillance authorities of 
one Member State have taken action pursuant 
to Article 20 of Regulation (EC) No 765/2008 
or where they have sufficient reason to believe 
that a construction product covered by a 
harmonised standard or for which a European 
Technical Assessment has been issued does 
not achieve the declared performance and 
presents a risk for the fulfilment of the basic 
requirements for construction works covered 
by this Regulation, they shall carry out an 

 

 

 

01 

 56.1. 

 

 

Када органи тржишног надзора 
предузимају мере у складу са законом 
којим се уређује тржишни надзор или 
кад имају основану сумњу да 
грађевински производ не поседује 
перформансе наведене у декларацији о 
перформансама и представља озбиљан 
ризик по испуњење основних захтева 
за објекте, органи тржишног надзора 
спроводе проверу тог производа која 
обухвата проверу испуњености 

ДУ 

Члан 56. ст. 1, 2. 
и 3.  Предлога 
закона о 
грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 56.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
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evaluation in relation to the product concerned 
covering the respective requirements laid 
down by this Regulation. The relevant 
economic operators shall cooperate as 
necessary with the market surveillance 
authorities. 
 
Where, in the course of that evaluation, the 
market surveillance authorities find that the 
construction product does not comply with the 
requirements laid down in this Regulation, 
they shall without delay require the relevant 
economic operator to take all appropriate 
corrective actions to bring the product into 
compliance with those requirements, notably 
with the declared performance, or to withdraw 
the product from the market, or recall it within 
a reasonable period, commensurate with the 
nature of the risk, as they may prescribe. 
The market surveillance authorities shall 
inform the notified body accordingly, if a 
notified body is involved. 
Article 21 of Regulation (EC) No 765/2008 
shall apply to the measures referred to in the 
second subparagraph of this paragraph. 

 

 

 

01 

 56.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.3. 

одговарајућих захтева утврђених овим 
законом и прописима донетим на 
основу овог закона.  

Када, у току провере из става 1. овог 
члана, надлежни орган тржишног 
надзора утврди да грађевински 
производ није усаглашен са захтевима 
из овог закона, техничке 
спецификације или техничког прописа 
и да представља озбиљан ризик, 
укључујући озбиљан ризик чије 
последице нису тренутне и захтевају 
хитно поступање, он без одлагања 
налаже надзираном субјекту који 
грађевински производ ставља или чини 
доступним на тржишту да у 
примереном року предузме потребне 
корективне мере како би грађевински 
производ ускладио са прописаним 
захтевима или обезбеђује да 
грађевински производ буде опозван 
или повучен, или да се забрани његово 
стављање или испорука на тржиште. 

Ако је у поступак оцењивања и 
верификације сталности перформаси 
грађевинских производа укључено 
именовано тело за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси, 
надлежни орган тржишног надзора, у 
складу са законом којим се уређује 
тржишни надзор, обавештава то тело. 

 

нечланице, уз 
напомену да се 
Предлог закона о 
грађевинским 
производима 
односи и на 
нехармонизовану 
област. Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 
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56.2. 

Where the market surveillance authorities 
consider that the non-compliance is not limited 
to their national territory, they shall inform the 
Commission and the other Member States of 
the results of the evaluation and of the actions 
which they have required the economic 
operator to take. 

02. 

15.1. 

Ако органи тржишног надзора 
предузимају или намеравају да 
предузму меру сходно члану 13. овог 
закона и сматрају да су разлози за 
предузимање мере или њени ефекти 
ван територије Републике Србије, 
Министарство ће одмах обавестити 
Европску комисију, у складу са 
ставом 4. овог члана, као и о 
изменама или укидању те мере. 

ДУ 

Члан 15. став 1. 
Закона о 
тржишном 
надзору је 
делимично 
усклађен са 
чланом 56.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће остварено 
након 
приступања ЕУ. 

 

56.3. 

The economic operator shall ensure that all 
appropriate corrective action is taken in 
respect of all the construction products 
concerned which that economic operator has 
made available on the market throughout the 
Union. 

01 

 56.4. 

Привредни субјект обезбеђује 
предузимање свих одговарајућих 
корективних мера на свим 
грађевинским производима које је тај 
привредни субјект учинио доступним 
на тржишту. 

ДУ 

Члан 56. став 4. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 56.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

56.4. 

Where the relevant economic operator, within 
the period referred to in the second 
subparagraph of paragraph 1, does not take 
adequate corrective action, the market 
surveillance authorities shall take all 
appropriate provisional measures to prohibit or 
restrict the making available of the 

01 

 56.5. 

Када одговарајући привредни субјект, 
током периода из става 2. овог члана 
не предузме одговарајуће корективне 
мере, надлежни орган тржишног 
надзора доноси решење којим 
надзираном привредном субјекту 

ДУ 

Члан 56. став 5. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
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construction product on the national market or 
to withdraw the construction product from that 
market or to recall it. 
The market surveillance authorities shall 
inform the Commission and the other Member 
States, without delay, of those measures. 

забрањује или ограничава чињење 
доступним на тржишту тог 
грађевинског производа или налаже 
надзираном субјекту да тај 
грађевински производ повуче са 
тржишта или га опозове. 

чланом 56.4. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

56.5.(a) 

The information referred to in paragraph 4 
shall include all available details, in particular 
the data necessary for the identification of the 
non-compliant construction product, the origin 
of the construction product, the nature of the 
non-compliance alleged and the risk involved, 
the nature and duration of national measures 
taken as well as the arguments put forward by 
the relevant economic operator. In particular, 
the market surveillance authorities shall 
indicate whether the non-compliance is due to 
either of the following: 
(a) failure of the product to achieve the 
declared performance and/or to meet the 
requirements related to the fulfilment of basic 
requirements for construction works laid down 
in this Regulation; 
 

01 

 56.6. 

Надлежни органи тржишног надзора о 
мерама из става 5. овог члана 
обавештавају, без одлагања, 
министарство надлежно за послове 
тржишног надзора. Информације из 
става 5. овог члана обухватају све 
доступне детаље, посебно податке 
потребне за идентификацију 
неусаглашеног грађевинског 
производа, порекло тог грађевинског 
производа, природу претпостављене 
неусаглашености и подразумеваног 
ризика, природу и трајање предузетих 
мера као и аргументе које је изнео 
одговарајући привредни субјект. 
Надлежни орган тржишног надзора 
нарочито назначава када је узрок 
неусаглашености немогућност 
производа да задовољи перформансе 
наведене у декларацији о 
перформансама и/или испуни захтеве у 
вези са испуњењем основних захтева 
за објекте утврђене овим законом, 
техничком спецификацијом или 
техничким прописом. 

ДУ 

Члан 56. став 6. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 56.4. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице, као и 
зато што је 
Предлогом 
закона о 
грађевинским 
производима 
обухваћена и 
нехармонизована 
област. Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

56.5.(b) 

shortcomings in the harmonised technical 
specifications or in the Specific Technical 
Documentation. 
 
 

  НУ 
Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
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производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 56.5.(b) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ. 

56.6. 

Member States other than the Member State 
initiating the procedure shall without delay 
inform the Commission and the other Member 
States of any measures adopted and of any 
additional information at their disposal 
relating to the non-compliance of the 
construction product concerned, and, in the 
event of disagreement with the notified 
national measure, of their objections. 

  НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 56.6. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

56.7. 

Where, within 15 working days of receipt of 
the information referred to in paragraph 4, no 
objection has been raised by either a Member 
State or the Commission in respect of a 
provisional measure taken by a Member State 
in relation to the construction product 
concerned, that measure shall be deemed 
justified. 

  НП 

Члан 56.7. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се, између 
осталог односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 
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56.8. 

Member States shall ensure that appropriate 
restrictive measures are taken without delay in 
respect of the construction product concerned, 
such as withdrawal of the product from their 
market. 

01 

 59.1.5) 

У вршењу инспекцијског надзора 
надлежни инспектор је овлашћен да 
привредном субјекту који грађевински 
производ ставља или испоручује на 
тржиште:  

5) решењем забрани 
или ограничи стављање на 
тржиште или испоруку на 
тржиште неусаглашених 
грађевинских производа, или 
нареди њихово повлачење са 
тржишта или опозив и проведе 
додатне мере којима ће се 
осигурати поштовање те 
забране, 

 

ПУ   

57.1. 

 
Where, on completion of the procedure set out 
in Article 56(3) and (4), objections are raised 
against a measure taken by a Member State or 
where the Commission considers a national 
measure to be contrary to Union legislation, 
the Commission shall without delay enter into 
consultation with the Member States and the 
relevant economic operator(s) and shall 
evaluate the national measure. On the basis of 
the results of that evaluation, the Commission 
shall decide whether the measure is justified or 
not. 
The Commission shall address its decision to 
all Member States and shall immediately 
communicate it to them and to the relevant 
economic operator(s). 
 

  НП 

Члан 57.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 
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57.2. 

 
If the national measure is considered justified, 
all Member States shall take the necessary 
measures to ensure that the non-compliant 
construction product is withdrawn from their 
markets and shall inform the Commission 
accordingly. If the national measure is 
considered unjustified, the Member State 
concerned shall withdraw the measure. 
 

 

 

02. 

13.1. 

 

 

 

 

 

 

13.2. 

Органи тржишног надзора су дужни да 
спроведу активности и предузму мере 
у складу са законом да би обезбедили 
да производи који представљају 
озбиљан ризик, укључујући озбиљан 
ризик чије последице нису тренутне и 
које захтевају хитно поступање, буду 
опозвани од корисника, повучени са 
тржишта, односно да се забрани 
њихова испорука на тржиште и да о 
томе, без одлагања, буде обавештено 
Министарство системом брзе размене 
информација, у складу са чланом 15. 
овог закона. 

О мерама из става 1. овог члана, 
Министарство обавештава Европску 
комисију. 
 

ДУ 

Члан 13. ст. 1. и 
2.  Закона о 
тржишном 
надзору 
(„Службени 
гласник РСˮ, 
број 92/11) је 
делимично 
усклађен са 
чланом 57.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

57.3. 

 
Where the national measure is considered to 
be justified and the non-compliance of the 
construction product is attributed to 
shortcomings in the harmonised standards as 
referred to in Article 56(5)(b), the 
Commission shall inform the relevant 
European standardisation body or bodies and 
shall bring the matter before the Committee 
set up pursuant to Article 5 of Directive 
98/34/EC. That Committee shall consult with 
the relevant European standardisation body or 
bodies and deliver its opinion without delay. 
Where the national measure is considered to 
be justified and the non-compliance of the 
construction product is attributed to 
shortcomings in the European Assessment 
Document or in the Specific Technical 
Documentation as referred to in Article 
56(5)(b), the Commission shall bring the 

  НП 

Члан 57.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 
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matter before the Standing Committee on 
Construction and subsequently adopt the 
appropriate measures. 

58.1. 

Where, having performed an evaluation 
pursuant to Article 56(1), a Member State 
finds that, although a construction product is 
in compliance with this Regulation, it presents 
a risk for the fulfilment of the basic 
requirements for construction works, to the 
health or safety of persons or to other aspects 
of public interest protection, it shall require the 
relevant economic operator to take all 
appropriate measures to ensure that the 
construction product concerned, when placed 
on the market, no longer presents that risk, to 
withdraw the construction product from the 
market or to recall it within a reasonable 
period, commensurate with the nature of the 
risk, which it may prescribe. 

01 

 57.1. 

Када, након спроведене провере у 
складу са чланом 64. овог закона 
надлежни инспектор утврди да 
грађевински производ, без обзира што 
је усаглашен са овим законом, 
техничком спецификацијом или 
техничким прописом, представља 
ризик по испуњење основних захтева 
за објекте, здравље или безбедност 
људи или друге аспекте заштите јавног 
интереса, он захтева од одговарајућег 
привредног субјекта да предузме све 
одговарајуће мере како би обезбедио 
да предметни грађевински производ 
приликом стављања на тржиште више 
не представља ризик, повукао тај 
грађевински производ са тржишта или 
га опозвао у неком разумном року, 
сразмерно природи тог ризика. 

ПУ   

58.2. 

The economic operator shall ensure that any 
corrective action is taken in respect of all the 
construction products concerned which that 
economic operator has made available on the 
market throughout the Union. 

01 

 57.2. 

Привредни субјект обезбеђује 
предузимање свих корективних мера 
сходно решењу надлежног инспектора, 
у вези свих грађевинских производа из 
става 1. овог члана које је тај 
привредни учинио доступним на 
тржишту. 

ДУ 

Члан 57. став 2. 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
усклађен са 
чланом 58.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
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усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

58.3. 

The Member State shall immediately inform 
the Commission and the other Member States. 
That information shall include all available 
details, in particular the data necessary for the 
identification of the construction product 
concerned, the origin and the supply chain of 
the product, the nature of the risk involved and 
the nature and duration of the national 
measures taken. 

 

 

02. 

13.1. 

 

 

 

 

 

 

13.2. 

Органи тржишног надзора су дужни да 
спроведу активности и предузму мере 
у складу са законом да би обезбедили 
да производи који представљају 
озбиљан ризик, укључујући озбиљан 
ризик чије последице нису тренутне и 
које захтевају хитно поступање, буду 
опозвани од корисника, повучени са 
тржишта, односно да се забрани 
њихова испорука на тржиште и да о 
томе, без одлагања, буде обавештено 
Министарство системом брзе размене 
информација, у складу са чланом 15. 
овог закона. 

О мерама из става 1. овог члана, 
Министарство обавештава Европску 
комисију. 
 

ДУ 

Члан 13. ст. 1. и 
2.  Закона о 
тржишном 
надзору 
(„Службени 
гласник РСˮ, 
број 92/11) је 
делимично 
усклађен са чл. 
58.3. Уредбе 
305/2011 (ЕУ), 
због статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

58.4. 

The Commission shall without delay enter into 
consultation with the Member States and the 
relevant economic operator(s) and shall 
evaluate the national measures taken. On the 
basis of the results of that evaluation, the 
Commission shall decide whether the measure 
is justified or not and, where necessary, 
propose appropriate measures. 

  НП 

Члан 58.4. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 
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58.5. 

The Commission shall address its decision to 
all Member States and shall immediately 
communicate it to them and to the relevant 
economic operator(s). 

  НП 

Члан 58.5. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

59.1.(a) 

Without prejudice to Article 56, where a 
Member State makes one of the following 
findings, it shall require the relevant economic 
operator to put an end to the non-compliance 
concerned: 
(a) the CE marking has been affixed in breach 
of Article 8 or 9; 
 

01 

 59.2.1) 

Надлежни инспектор је овлашћен да 
привредном субјекту наложи 
отклањање формалних 
неусаглашености и одреди примерен 
рок за њихово отклањањене ако утврди 
да грађевински производ који је 
стављен на тржиште или учињен 
доступним на тржишту: 

1) није означен знаком усаглашености 
или је знак усаглашености стављен у 
супротности са одредбама овог закона 
и прописима којима се уређује начин 
стављања, као и облик, изглед и 
садржина знака усаглашености; 

 

ДУ 

Члан 59. став 2. 
тачка 1) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
неусклађен са 
чланом 59.1.(a) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), у делу који 
се односи на 
стављање СЕ 
знака, због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

 

59.1.(b) the CE marking has not been affixed, when 
required, in accordance with Article 8(2); 

01 

 59.2.1) 

Надлежни инспектор је овлашћен да 
привредном субјекту наложи 
отклањање формалних 
неусаглашености и одреди примерен 
рок за њихово отклањањене ако 
утврди да грађевински производ који 
је стављен на тржиште или учињен 
доступним на тржишту: 

1) није означен знаком усаглашености 

ДУ 

Члсн 59. стсв 2. 
тачка 1) 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима је 
делимично 
неусклађен са 
чланом 59.1.(b) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), у делу који 
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или је знак усаглашености стављен у 
супротности са одредбама овог закона 
и прописима којима се уређује начин 
стављања, као и облик, изглед и 
садржина знака усаглашености; 

се односи на 
стављање СЕ 
знака, због 
статуса 
нечланице. 
Потпуно 
усклађивање 
биће могуће 
након 
приступања ЕУ. 

59.1.(c) 
without prejudice to Article 5, the declaration 
of performance has not been drawn up, when 
required, in accordance with Article 4; 

01 

 59.2.3) 

3) није праћен декларацијом о 
перформансама или је декларација о 
перформансама непотпуна, имајући у 
виду члан 7. овог закона; 

 

ПУ   

59.1.(d) 
the declaration of performance has not been 
drawn up in accordance with Articles 4, 6 and 
7; 

01 

 59.2.3) 

3) није праћен декларацијом о 
перформансама или је декларација о 
перформансама непотпуна; 

 

ПУ   

59.1.(d) the technical documentation is either not 
available or not complete.   НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
чланом 59.1.(d) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ), због 
статуса 
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нечланице. 
Усклађивање ће 
бити могуће 
након 
приступања ЕУ. 

59.2. 

Where the non-compliance referred to in 
paragraph 1 continues, the Member State shall 
take all appropriate measures to restrict or 
prohibit the making available on the market of 
the construction product or ensure that it is 
recalled or withdrawn from the market. 
 

01 

 59.3. 

Ако привредни субјект у одређеном 
року не отклони недостатке из става 2. 
овог члана, надлежни инспектор ће 
донети решење којим се забрањује 
стављање или испорука на тржиште 
грађевинског производа са формалним 
недостатком. 

 

ПУ   

60.(a) 

 
For the purposes of achieving the objectives of 
this Regulation, in particular removing and 
avoiding restrictions on making construction 
products available on the market, the 
following matters shall be delegated to the 
Commission in accordance with Article 61, 
and subject to the conditions laid down in 
Articles 62 and 63: 
(a) the determination, where appropriate, of 
the essential characteristics or threshold levels 
within specific families of construction 
products, in relation to which, in accordance 
with Articles 3 to 6, the manufacturer shall 
declare, in relation to their intended use, by 
levels or classes, or in a description, the 
performance of the manufacturer’s product 
when it is placed on the market; 
 

  НП 

Члан 60.(a) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 
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60.(b) 

the conditions on which a declaration of 
performance may be electronically processed, 
in order to make it available on a web site in 
accordance with Article 7; 

  НП 

Члан 60.(b) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

60.(c) 

 
the amendment of the period for which the 
manufacturer shall keep the technical 
documentation and the declaration of 
performance after the construction product has 
been placed on the market, in accordance with 
Article 11, based on the expected life or the 
part played by the construction product in the 
construction works; 
 

  НП 

Члан 60.(c) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

60.(d) 

 
the amendment of Annex II and where 
necessary the adoption of supplementary 
procedural rules in accordance with Article 
19(3) in order to ensure compliance with the 
principles in Article 20, or the application in 
practice of the procedures set out in Article 21; 
 

  НП 

Члан 60.(d) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

60.(e) 
the adaptation of Annex III, table 1 of Annex 
IV, and Annex V in response to technical 
progress; 

  НП 

Члан 60.(e) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 
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60.(f) 
the establishment and adaptation of classes of 
performance in response to technical progress 
in accordance with Article 27(1); 

  НП 

Члан 60.(f) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

60.(g) 

the conditions on which a construction product 
shall be deemed to satisfy a certain level or 
class of performance without testing or 
without further testing in accordance with 
Article 27(5), provided that the fulfilment of 
the basic requirements for construction works 
is not thereby jeopardised; 

  НП 

Члан 60.(g) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

60.(h)(i) 

 
the adaptation, establishment and revision of 
the systems of assessment and verification of 
constancy of performance in accordance with 
Article 28, relating to a given product, a given 
product family or a given essential 
characteristic, and in accordance with: 
(i) the importance of the part played by the 
product or those essential characteristics with 
respect to the basic requirements for 
construction works; 
 

  НП 

Члан 60.(h)(i) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

60.(h) 

(ii) 
the nature of the product;   НП 

Члан 60.(h)(ii) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 
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60.(h) 

(iii) 

the effect of the variability of the essential 
characteristics of the construction product 
during the expected life of the product; and 

  НП 

Члан 60.(h)(iii) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

60.(h) 

(iv) 
the susceptibility to defects in the product’s 
manufacture.   НП 

Члан 60.(h)(iv) 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

61.1. 

 
The power to adopt delegated acts referred to 
in Article 60 shall be conferred on the 
Commission for a period of 5 years from 24 
April 2011. The Commission shall draw up a 
report in respect of the delegated power at the 
latest 6 months before the end of the 5-year 
period. The delegation of power shall be 
automatically extended for periods of an 
identical duration, unless the European 
Parliament or the Council revokes it in 
accordance with Article 62. 

  НП 

Члан 61.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

61.2. 
As soon as it adopts a delegated act, the 
Commission shall notify it simultaneously to 
the European Parliament and to the Council. 

  НП 

Члан 61.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 
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61.3. 
The power to adopt delegated acts is conferred 
on the Commission subject to the conditions 
laid down in Articles 62 and 63. 

  НП 

Члан 61.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

62.1. 
 The delegation of power referred to in Article 
60 may be revoked at any time by the 
European Parliament or by the Council. 

  НП 

Члан 62.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европског 
парламента или 
Савета. 

 

62.2. 

 
The institution which has commenced an 
internal procedure for deciding whether to 
revoke the delegation of power shall 
endeavour to inform the other institution and 
the Commission within a reasonable time 
before the final decision is taken, indicating 
the delegated power which could be subject to 
revocation and possible reasons for a 
revocation. 
 

  НП 

Члан 62.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европског 
парламента или 
Савета. 

 

62.3. 

The decision of revocation shall put an end to 
the delegation of the power specified in that 
decision. It shall take effect immediately or at 
a later date specified therein. It shall not affect 
the validity of the delegated acts already in 
force. It shall be published in the Official 
Journal of the European Union. 

  НП 

Члан 62.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европског 
парламента или 
Савета. 
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63.1. 

The European Parliament or the Council may 
object to a delegated act within a period of 3 
months from the date of notification. 
At the initiative of the European Parliament or 
the Council, that period shall be extended by 3 
months. 
 

  НП 

Члан 63.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европског 
парламента или 
Савета. 

 

63.2. 

 
If, on expiry of the period referred to in 
paragraph 1, neither the European Parliament 
nor the Council has objected to the delegated 
act, it shall be published in the Official Journal 
of the European Union and shall enter into 
force on the date stated therein. 
The delegated act may be published in the 
Official Journal of the European Union and 
enter into force before the expiry of that period 
if the European Parliament and the Council 
have both informed the Commission of their 
intention not to raise objections. 
 

  НП 

Члан 63.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европског 
парламента или 
Савета. 

 

63.3. 

 If either the European Parliament or the 
Council objects to a delegated act within the 
period referred to in paragraph 1, it shall not 
enter into force. The institution which objects 
shall state the reasons for objecting to the 
delegated act. 

  НП 

Члан 63.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европског 
парламента или 
Савета. 
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64.1. The Commission shall be assisted by a 
Standing Committee on Construction.   НП 

Члан 64.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Сталног одбора 
за 
грађевинарство. 

 

64.2. 
Where reference is made to this paragraph, 
Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC 
shall apply. 

  НП 

Члан 64.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезе 
Европске 
комисије и 
Сталног одбора 
за 
грађевинарство. 

 

64.3. 

Member States shall ensure that the members 
of the Standing Committee on Construction 
are able to carry out their functions in a 
manner that avoids conflicts of interest, 
particularly in respect of the procedures for 
obtaining the CE marking. 

  НП 

Члан 64.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
чланова Сталног 
комитета за 
грађевинарство. 

 

65.1. Directive 89/101/EEC is repealed.   НП 

Члан 65.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 
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65.2.  References to the repealed Directive shall be 
construed as references to this Regulation.   НП 

Члан 65.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто садржи 
упућивање на 
други пропис 
ЕУ, који је 
стављен ван 
снаге. 

 

66.1. 

Construction products which have been placed 
on the market in accordance with Directive 
89/101/EEC before 1 July 2013 shall be 
deemed to comply with this Regulation. 

  НП 

Члан 66.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто садржи 
упућивање на 
други пропис 
ЕУ, који је 
стављен ван 
снаге. 

 

66.2. 

Manufacturers may draw up a declaration of 
performance on the basis of a certificate of 
conformity or a declaration of conformity, 
which has been issued before 1 July 2013 in 
accordance with Directive 89/101/EEC. 

  НП 

Члан 66.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто садржи 
упућивање на 
други пропис 
ЕУ, који је 
стављен ван 
снаге. 

 

66.3. 

Guidelines for European technical approval 
published before 1 July 2013 in accordance 
with Article 11 of Directive 89/101/EEC may 
be used as European Assessment Documents. 

  НП 

Члан 66.3. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто садржи 
упућивање на 
други пропис 
ЕУ, који је 
стављен ван 
снаге. 
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66.4. 

Manufacturers and importers may use 
European technical approvals issued in 
accordance with Article 9 of Directive 
89/101/EEC before 1 July 2013 as European 
Technical Assessments throughout the period 
of validity of those approvals. 

  НП 

Члан 66.4. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто садржи 
упућивање на 
други пропис 
ЕУ, који је 
стављен ван 
снаге. 

 

67.1. 

 
By 25 April 2014, the Commission shall 
assess the specific need for information on the 
content of hazardous substances in 
construction products and consider the 
possible extension of the information 
obligation provided for in Article 6(5) to other 
substances, and shall report thereon to the 
European Parliament and to the Council. In its 
assessment, the Commission shall take into 
account, inter alia, the need to ensure a high 
level of protection of the health and safety of 
workers using construction products and of 
users of construction works, including with 
regard to recycling and/or reuse requirements 
of parts or materials. 
If appropriate, the report shall, within 2 years 
of its submission to the European Parliament 
and to the Council, be followed up by 
appropriate legislative proposals. 
 

  НП 

Члан 67.1. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 

 

67.2. 

 
By 25 April 2016, the Commission shall 
submit to the European Parliament and to the 
Council a report on the implementation of this 
Regulation, including on Articles 19, 20, 21, 
23, 24 and 37 on the basis of reports provided 
by Member States, as well as by other relevant 
stakeholders, accompanied, where relevant, by 
appropriate proposals. 
 

  НП 

Члан 67.2. 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи 
на обавезу 
Европске 
комисије. 
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68. 

 
This Regulation shall enter into force on the 
20th day following its publication in the 
Official Journal of the European Union. 
However, Articles 3 to 28, Articles 36 to 38, 
Articles 56 to 63, Articles 65 and 66, as well 
as Annexes I, II, III and V shall apply from 1 
July 2013. 
This Regulation shall be binding in its entirety 
and directly applicable in all Member States. 
 
 
 

  НП 

Члан 68. Уредбе 
305/2011 (ЕУ) 
није пренет, 
пошто се односи 
на ступање на 
снагу прописа. 

 

ANNEX I 

1.(a) 

BASIC REQUIREMENTS FOR 
CONSTRUCTION WORKS  
Construction works as a whole and in their 
separate parts must be fit for their intended 
use, taking into account in particular the health 
and safety of persons involved throughout the 
life cycle of the works. Subject to normal 
maintenance, construction works must satisfy 
these basic requirements for construction 
works for an economically reasonable working 
life. 
1.   Mechanical resistance and stability  
The construction works must be designed and 
built in such a way that the loadings that are 
liable to act on them during their constructions 
and use will not lead to any of the following: 
(a) collapse of the whole or part of the work; 

01 

05.02.1).(1) 

Грађевински производ који је 
произведен и стављен на тржиште ради 
сталне уградње у објекте или њихове 
делове мора да има перформансе у 
вези са његовим битним 
карактеристикама које имају утицај на 
перформансе објекта током 
уобичајеног одржавања и економски 
прихватљивог века употребе објекта, а 
у погледу следећих основних захтева 
за објекте:  

8) Механичка отпорност и 
стабилност, односно објекти 
морају бити пројектовани и 
изведени на такав начин да 
оптерећења која на њих делују 
током изградње и употребе не 
доводе до:   

(5)  рушења читавог објекта или 
неког његовог дела; 

ПУ   
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ANNEX I 

1.(b) 
major deformations to an inadmissible degree; 

01 

05.02.1).(2) 

(6) деформација већих од 
допуштених; 

 
ПУ   

ANNEX I 
1.(c) 

damage to other parts of the construction 
works or to fittings or installed equipment as a 
result of major deformation of the load-
bearing construction; 

01 

05.02.1).(3) 

(3) оштећења других делова 
објекта, инсталација или 
инсталиране опреме као 
резултат великих деформација 
носеће конструкције; 

ПУ   

ANNEX I 
1.(d) 

damage by an event to an extent 
disproportionate to the original cause. 

01 

05.02.1).(4) 

(4) оштећења услед догађаја у 
обиму који је несразмеран 
изворном узроку. 

 

ПУ   

ANNEX I 
2.(a) 

2.   Safety in case of fire  
The construction works must be designed and 
built in such a way that in the event of an 
outbreak of fire: 
(a) the load-bearing capacity of the 
construction can be assumed for a specific 
period of time; 

01 

05.02.2).(1) 

9) Безбедност у случају пожара, 
односно објекти морају бити 
пројектовани и изведени на 
такав начин да у случају 
избијања пожара: 

(6)  носивост конструкције може 
бити очувана током 
одређеног периода; 

ПУ   
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ANNEX I 
2.(b) 

the generation and spread of fire and smoke 
within the construction works are limited; 

01 

05.02.2).(2) 

(2) настајање и ширење пожара и 
дима у објекту буде 
ограничено; 

ПУ   

ANNEX I 
2.(c) 

the spread of fire to neighbouring construction 
works is limited; 

01 

05.02.2).(3) 
(3) ширење пожара на суседне  

објектебуде ограничено; ПУ   

ANNEX I 
2.(d) 

occupants can leave the construction works or 
be rescued by other means; 

01 

05.02.2).(4) 

(4) корисници могу да напусте 
објекте или могу бити 
спасени на други начин; 

 

ПУ   

ANNEX I 
2.(e) 

the safety of rescue teams is taken into 
consideration. 

01 

05.02.2).(5) 

(5) буде узета је у обзир 
безбедност спасилачких 
тимова. 

ПУ   



204 
 

 204 

ANNEX I 
3.(a) 

Hygiene, health and the environment  
The construction works must be designed and 
built in such a way that they will, throughout 
their life cycle, not be a threat to the hygiene 
or health and safety of workers, occupants or 
neighbours, nor have an exceedingly high 
impact, over their entire life cycle, on the 
environmental quality or on the climate during 
their construction, use and demolition, in 
particular as a result of any of the following: 
(a) the giving-off of toxic gas; 
 

01 

05.02.3).(1) 

3) Хигијена, здравље и животна 
средина, односно објекти морају 
бити пројектовани и изведени на 
такав начин да, током свог 
животног циклуса, не 
представљају претњу по хигијену 
или здравље и безбедност радника, 
корисника или суседа, нити имају 
прекомерно велики утицај, током 
свог читавог животног циклуса, на 
квалитет животне средине или на 
климу током изградње, употребе и 
рушења, а нарочито као резултат 
следећег: 

(1) испуштања отровних гасова; 

ПУ   

ANNEX I 
3.(b) 

the emissions of dangerous substances, 
volatile organic compounds (VOC), 
greenhouse gases or dangerous particles into 
indoor or outdoor air; 

01 

05.02.3).(2) 

(2) емисије опасних материја, 
испарљивих органских 
једињења, гасова с ефектом 
стаклене баште или опасних 
честица у унутрашњи или 
спољашњи ваздух; 

ПУ   

ANNEX I 
3.(c) the emission of dangerous radiation; 

01 

05.02.3).(3) 
(3) емисије опасног зрачења; ПУ   
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ANNEX I 
3.(d) 

the release of dangerous substances into 
ground water, marine waters, surface waters or 
soil; 

01 

05.02.3).(4) 

(4) испуштања опасних материја 
у подземне воде, морске 
воде, површинске воде или 
тло; 

ПУ   

ANNEX I 
3.(e) 

the release of dangerous substances into 
drinking water or substances which have an 
otherwise negative impact on drinking water; 

01 

05.02.3).(5) 

(5) испуштања опасних материја 
у подземне воде, морске 
воде, површинске воде или 
тло; 

ПУ   

ANNEX I 
3.(f) 

faulty discharge of waste water, emission of 
flue gases or faulty disposal of solid or liquid 
waste; 

01 

05.02.3).(6) 

(6) неисправног отпуштања 
отпадних вода, емисије 
димних гасова или 
неисправног одлагања 
чврстог или течног отпада; 

 

ПУ   

ANNEX I 
3.(g) 

dampness in parts of the construction works or 
on surfaces within the construction works. 

01 

05.02.3).(7) 
(7) влаге у деловима објекта или 

на површинама у објекту. 
ПУ   

ANNEX I 
4. 

Safety and accessibility in use  
The construction works must be designed and 
built in such a way that they do not present 
unacceptable risks of accidents or damage in 

01 

05.02.4) 

4) Безбедност и приступачност 
приликом употребе, односно 
објекти морају бити пројектовани и 
изведени на такав начин да не 

ПУ   
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service or in operation such as slipping, 
falling, collision, burns, electrocution, injury 
from explosion and burglaries. In particular, 
construction works must be designed and built 
taking into consideration accessibility and use 
for disabled persons. 
 

представљају неприхватљиве 
ризике од незгода или оштећења 
током употребе или 
функционисања као што су 
клизање, падање, судар, опекотине, 
електрични удар, повреде од 
експлозије и провале. Објекти 
морају бити пројектовани и 
изведени узимајући нарочито у 
обзир приступачност и употребу за 
особе са инвалидитетом.  

 

ANNEX I 
5. 

Protection against noise  
The construction works must be designed and 
built in such a way that noise perceived by the 
occupants or people nearby is kept to a level 
that will not threaten their health and will 
allow them to sleep, rest and work in 
satisfactory conditions. 
 

01 

05.02.5) 

5) Заштита од буке, односно објекти 
морају бити пројектовани и 
изведени на такав начин да се бука 
коју опажају корисници или људи 
у близини одржава на нивоу на 
коме није угрожено њихово 
здравље и при којој могу да 
спавају, да се одмарају и раде под 
задовољавајућим условима. 

 

ПУ   

ANNEX I 
6. 

Energy economy and heat retention  
The construction works and their heating, 
cooling, lighting and ventilation installations 
must be designed and built in such a way that 
the amount of energy they require in use shall 
be low, when account is taken of the 
occupants and of the climatic conditions of the 
location. Construction works must also be 
energy-efficient, using as little energy as 
possible during their construction and 
dismantling. 
 

01 

05.02.6) 

6) Уштеда енергије и задржавање 
топлоте, односно објекти и њихове 
инсталације за грејање, хлађење, 
осветљење и вентилацију морају 
бити пројектовани и изведени на 
такав начин да количина енергије 
коју захтевају током коришћења 
буде ниска, када се узму у обзир 
корисници и климатски услови 
локације. Објекти, такође, морају 
бити енергетски ефикасни, уз 
коришћење што је могуће мање 
енергије током изградње и рушења.  

 

ПУ   
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ANNEX I 
7.(a) 

Sustainable use of natural resources  
The construction works must be designed, 
built and demolished in such a way that the 
use of natural resources is sustainable and in 
particular ensure the following: 
(a) reuse or recyclability of the construction 
works, their materials and parts after 
demolition; 
 

01 

05.02.7).(1) 

7) Одрживо коришћење природних 
ресурса, односно објекти морају 
бити пројектовани, изведени и 
срушени на такав начин да је 
употреба природних ресурса 
одржива, а нарочито да се обезбеди: 

(1) поновна употреба или 
могућност рециклаже 
објеката, његових материјала 
и делова након рушења; 

ПУ   

ANNEX I 
7.(b) durability of the construction works; 

01 

05.02.7).(2) (2) трајност објекта; ПУ   

ANNEX I 
7.(c) 

use of environmentally compatible raw and 
secondary materials in the construction works. 

01 

05.02.7).(3) 

(3) коришћење сировина и 
секундарних материјала у 
објекту, који су погодни за 
животну средину. 

 

ПУ   

ANNEX II 
1. 

PROCEDURE FOR ADOPTING A 
EUROPEAN ASSESSMENT DOCUMENT  
1.   Request for a European Technical 
Assessment  
When a manufacturer makes a request for a 
European Technical Assessment to any TAB 
for a construction product, and after the 
manufacturer and the TAB (hereinafter 
referred to as the ‘responsible TAB’) have 
signed an agreement of commercial secrecy 
and confidentiality, unless the manufacturer 

  НП 

Тачка 1. Анекса 
II Уредбе 
305/2011 (ЕУ) 
није пренета, јер 
се односи на 
обавезу 
организације 
ТАВ-ова 
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decides otherwise, the manufacturer shall 
submit to the responsible TAB a technical file 
describing the product, its use as foreseen by 
the manufacturer and details of the factory 
production control the manufacturer intends to 
apply. 

ANNEX II 
2. 

2.   Contract  
For construction products referred to in Article 
21(1)(c), within 1 month from the reception of 
the technical file, a contract shall be concluded 
between the manufacturer and the responsible 
TAB for the production of the European 
Technical Assessment, defining the work 
programme for drawing up the European 
Assessment Document, including: 
— the organisation of work within the 
organisation of TABs, 
— the composition of the workgroup to be 
established within the organisation of TABs, 
designated for the product area in question, 
— the coordination of TABs. 
 

  НП 

Тачка 2. Анекса 
II Уредбе 
305/2011 (ЕУ) 
није пренета, јер 
се односи на 
обавезу 
организације 
ТАВ-ова 

 

ANNEX II 
3. 

Work programme  
After the conclusion of the contract with the 
manufacturer, the organisation of TABs shall 
inform the Commission of the work 
programme for drawing up the European 
Assessment Document, the schedule for its 
execution and indicating the assessment 
programme. This communication shall take 
place within 3 months of receipt of the request 
for a European Technical Assessment. 
 

  НП 

Тачка 3. Анекса 
II Уредбе 
305/2011 (ЕУ) 
није пренета, јер 
се односи на 
обавезу 
организације 
ТАВ-ова 
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ANNEX II 
4. 

The draft European Assessment Document  
The organisation of TABs shall finalise a draft 
European Assessment Document by means of 
the working group coordinated by the 
responsible TAB and shall communicate such 
draft to the parties concerned within 6 months 
of the date the Commission was informed of 
the work programme. 
 

  НП 

Тачка 4. Анекса 
II Уредбе 
305/2011 (ЕУ) 
није пренета, јер 
се односи на 
обавезу 
организације 
ТАВ-ова 

 

ANNEX II 
5. 

Commission Participation  
A Commission representative may participate, 
as observer, to all the parts of the execution of 
the work programme. 
 

  НП 

Тачка 5. Анекса 
II Уредбе 
305/2011 (ЕУ) 
није пренета, јер 
се односи на 
обавезу 
организације 
ТАВ-ова 

 

ANNEX II 
6. 

Extension and delay  
Any delay in relation to the time limits set in 
Sections 1 to 4 in this Annex shall be reported 
by the working group to the organisation of 
TABs and to the Commission. 
If an extension of the time limits for 
developing the European Assessment 
Document can be justified, notably by the 
absence of a Commission decision on the 
applicable system of assessment and 
verification of constancy of performance for 
the construction product or by the need to 
develop a new test method, an extended time 
limit shall be set by the Commission. 
 

  НП 

Тачка 6. Анекса 
II Уредбе 
305/2011 (ЕУ) 
није пренета, јер 
се односи на 
обавезу 
организације 
ТАВ-ова 
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ANNEX II 
7.(a) 

Аmendments and adoption of a European 
Assessment Document  
The responsible TAB shall communicate the 
draft European Assessment Document to the 
manufacturer, who shall have 15 working days 
to react thereto. Thereafter, the organisation of 
TABs shall: 
(a) if applicable, inform the manufacturer as to 
how his reactions have been taken into 
account; 
 

  НП 

Тачка 7(a). 
Анекса II Уредбе 
305/2011 (ЕУ) 
није пренета, јер 
се односи на 
обавезу 
организације 
ТАВ-ова 

 

ANNEX II 
7.(b) 

adopt the draft European Assessment 
Document; and   НП 

Тачка 7(b). 
Анекса II Уредбе 
305/2011 (ЕУ) 
није пренета, јер 
се односи на 
обавезу 
организације 
ТАВ-ова 

 

ANNEX II 
7.(c) 

send a copy to the Commission. 
If, within 15 working days of receipt, the 
Commission communicates to the organisation 
of TABs its observations on the draft 
European Assessment Document, the 
organisation of TABs, after having been given 
the opportunity to comment, shall amend the 
draft accordingly and shall send a copy of the 
adopted European Assessment Document to 
the manufacturer and to the Commission. 
 

   

Тачка 7(c). 
Анекса II Уредбе 
305/2011 (ЕУ) 
није пренета, јер 
се односи на 
обавезу 
организације 
ТАВ-ова 

 

ANNEX II 
8. 

 
Final European Assessment Document to be 
published  
As soon as the first European Technical 
Assessment is issued by the responsible TAB 
on the basis of the adopted European 
Assessment Document, that European 
Assessment Document shall be adjusted, if 
appropriate, based on experiences gained. The 

  НП 

Тачка 8. Анекса 
II Уредбе 
305/2011 (ЕУ) 
није пренета, јер 
се односи на 
обавезу 
организације 
ТАВ-ова 
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organisation of TABs shall adopt the final 
European Assessment Document and shall 
send a copy thereof to the Commission, 
together with a translation of its title in all the 
official languages of the Union, for 
publication of its reference. The organisation 
of TABs shall keep the European Assessment 
Document available by electronic means as 
soon as the product has been CE-marked. 
 

ANNEX III 

Title 

DECLARATION OF PERFORMANCE 
No 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anex III Уредбе 305/2011 (ЕУ) je измењен и донета је COMMISSION DELEGATED REGULATION 
(EU) No 574/2014 of 21 February 2014 amending Annex III to Regulation (EU) No 305/2011 of the 
European Parliament and of the Council on the model to be used for drawing up a declaration of 
performance on construction products. 

Предлогом закона о грађевинским производима је предвиђен подзаконски акт којим ће бити пренета 
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 574/2014 и за њу је израђена засебна табела 

усклађености  

ANNEX III  

1. 
Unique identification code of the product-
type: 

ANNEX III 

2. 
Intended use/es: 

ANNEX III  

3. 
Manufacturer: 

ANNEX III 

4. 
Authorised representative: 

ANNEX III 

5. 
System/s of AVCP: 
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ANNEX III 

6a. 

Harmonised standard: 
Notified body/ies: 

 

ANNEX III  

6b. 

European Assessment Document: 
European Technical Assessment: 
Technical Assessment Body: 
Notified body/ies: 

 

ANNEX III  

7. 
Declared performance/s: 

ANNEX III 

8. 

Appropriate Technical Documentation and/or 
Specific Technical Documentation: 

The performance of the product identified 
above is in conformity with the set of 
declared performance/s. This declaration 
of performance is issued, in accordance 
with Regulation (EU) No 305/2011, 
under the sole responsibility of the 
manufacturer identified above. 

Signed for and on behalf of the manufacturer 
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by: 

[name] 

At [place] on [date of issue] 

[signature] 

ANNEX III 

1. 

 

 

Instructions for drawing up the declaration of 
performance 

1.   GENERAL  

These instructions aim at guiding the 
manufacturers when drawing up a declaration 
of performance compliant with Regulation 
(EU) No 305/2011, following the model of 
this Annex (hereinafter referred to as ‘the 
model’). 

These instructions are not part of the 
declarations of performance to be issued by 
manufacturers and should not be enclosed to 
these declarations of performance. 

When drawing up a declaration of 
performance, the manufacturer shall: 

(1) reproduce the texts and the headlines of the 
model which are not indicated between square 
brackets; 

(2) replace the blank spaces and square 
brackets by inserting the necessary 
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information. 

Manufacturers may also include in the 
declaration of performance the reference to the 
website where the copy of the declaration of 
performance is made available in accordance 
with Article 7(3) of Regulation (EU) No 
305/2011. This may be included after point 8 
or in another place where it does not affect the 
readability and clarity of the mandatory 
information. 

ANNEX III 

2. 

2.   FLEXIBILITY 

Providing that the mandatory information 
required by Article 6 of Regulation (EU) No 
305/2011 is provided in a clear, complete and 
coherent manner, when drawing up a 
declaration of performance, it is possible to: 

(1) use a different layout as in the model; 

(2) combine the points of the model by 
presenting some of them together; 

(3) present the points of the model in a 
different order or using one or more tables; 

(4) omit some points of the model which are 
not relevant for the product for which a 
declaration of performance is drawn up. For 
example, this is the case since the declaration 
of performance may be based either on a 
harmonised standard or on a European 
Technical Assessment issued for the product, 
rendering the other alternative not applicable. 
These omissions could also concern the points 
on the authorised representative or on the use 
of Appropriate Technical Documentation and 
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the Specific Technical Documentation; 

(5) present the points without numbering 
them. 

If a manufacturer wishes to issue a single 
declaration of performance covering different 
variations of a product-type, at least the 
following elements need to be listed separately 
and clearly for every product variation: the 
number of the declaration of performance, the 
identification code under point 1 and the 
declared performances/s under point 7. 

ANNEX III 

3. 
INSTRUCTION FOR THE COMPLETION 
OF THE FORM 

Number of 
the 

declaration 
of 

performance 

This is the reference number of the declaration 
of performance foreseen in Article 9(2) of 
Regulation (EU) No 305/2011. 

The choice of the number is left to the 
manufacturer. 

This number may be the same as the unique 
identification code of the product-type 
indicated under point 1 of the model. 

Point 1 

Indicate the unique identification code of the 
product-type referred to in Article 6(2)(a) of 
Regulation (EU) No 305/2011. 

In Article 9(2) of Regulation (EU) No 
305/2011, the unique identification code 
determined by the manufacturer to follow the 
CE marking is linked to the product-type and 
thus to the set of performance levels or classes 
of a construction product, as brought forward 
in the declaration of performance drawn up for 
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it. Moreover, for the recipients of construction 
products, in particular for their final end users, 
it is necessary to be able to unequivocally 
identify this set of performance levels or 
classes for any given product. Therefore, every 
construction product, for which a declaration 
of performance has been drawn up, should be 
linked by its manufacturer to the respective 
product-type and a given set of performance 
levels or classes by the unique identification 
code, which acts also as the reference 
mentioned in Article 6(2)(a) of Regulation 
(EU) No 305/2011. 

Point 2 

Indicate the intended use, or list the intended 
uses, as appropriate, of the construction 
product as foreseen by the manufacturer, in 
accordance with the applicable harmonised 
technical specification. 

Point 3 

Indicate the name, the registered trade name or 
registered trade mark and the contact address 
of the manufacturer, as required pursuant to 
Article 11(5) of Regulation (EU) No 
305/2011. 
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Point 4 

This point shall be included and filled in only 
in case an authorised representative has been 
designated. In such case, indicate the name 
and the contact address of the authorised 
representative whose mandate covers the tasks 
specified in Article 12(2) of Regulation (EU) 
No 305/2011. 

Point 5 

Indicate the number of the applicable system 
or systems of assessment and verification of 
constancy of performance (AVCP) of the 
construction product as set out in Annex V to 
Regulation (EU) No 305/2011. If there are 
multiple systems, each of them shall be 
declared. 

Points 6a 
and  

Points 6b 

Since a manufacturer can draw up a 
declaration of performance based on either a 
harmonised standard or a European Technical 
Assessment issued for the product, these two 
different situations presented under points 6a 
and 6b should be treated as alternative, with 
only one of them to be applied and filled in in 
a declaration of performance. 

In case of point 6a, i.e. when a declaration of 
performance is based on a harmonised 
standard, indicate all the following: 

(a)  the reference number of the harmonised 
standard and its date of issue (dated 
reference); and 

(b)  the identification number of the notified 
body/ies. 

When providing the name of the notified 
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body/ies, it is essential that the name is 
provided in its original language, without 
translation to other languages. 

In case of point 6b, i.e. when a declaration of 
performance is based on a European Technical 
Assessment issued for the product, indicate all 
the following: 

(a)  the number of the European Assessment 
Document and its date of issue; 

(b)  the number of the European Technical 
Assessment and its date of issue; 

(c)  the name of the Technical Assessment 
Body; and 

(d)  the identification number of the notified 
body/ies. 

Point 7 

Under this point, the declaration of 
performance shall indicate: 

(a)  the list of essential characteristics, as 
determined in the harmonised technical 
specifications for the intended use or uses 
indicated under point 2; and 

(b)  for each essential characteristic, the 
declared performance, by level or class, or in a 
description, in relation to this characteristic or, 
for characteristics for which no performance is 
declared, the letters ‘NPD’ (No Performance 
Determined). 

This point may be filled up with the use of a 
table which brings forward the links between 
the harmonised technical specifications and 
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the systems of assessment and verification of 
constancy of performance applied respectively 
to each essential characteristic of the product, 
as well as the performance in relation to each 
essential characteristic. 

The performance shall be declared in a clear 
and explicit manner. Therefore, the 
performance cannot be described in the 
declaration of performance solely by inserting 
a calculation formula to be applied by the 
recipients. Furthermore, the levels or classes 
of performance presented in reference 
documents shall be reproduced in the 
declaration of performance itself and thus 
cannot be expressed solely by inserting 
references to these documents into the 
declaration of performance. 

However, the performance notably of 
structural behaviour of a construction product 
may be expressed by referring to the 
respective production documentation or 
structural design calculations. In this case, the 
relevant documents shall be attached to the 
declaration of performance. 

Signature 
Replace the spaces indicated between square 
brackets by the information indicated and the 
signature. 
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ANNEX IV PRODUCT AREAS AND REQUIREMENTS 
FOR TABS 

01 

 

3.1 

Овај закон примењује се на све 
грађевинске производе који су 
разврстани по следећим областима 
грађевинских производа:  

ПУ   

ANNEX IV 
Table 1 —  Product areas  

 

 

      

AREA 
CODE PRODUCT AREA ШИФРА 

ОБЛАСТИ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДА ПУ   

1 
PRECAST 
NORMAL/LIGHTWEIGHT/AUTOCLAVED 
AERATED CONCRETE PRODUCTS. 

01 

 

3.1.1) 

ПРЕФАБРИКОВАНИ 
ОБИЧНИ/ЛАКИ/АУТОКЛАВИРАНИ 
ЋЕЛИЈAСТИ БЕТОНСКИ 
ПРОИЗВОДИ 

 

ПУ   

2 
DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, GATES 
AND RELATED BUILDING HARDWARE. 

01 

3.1.2) 

ВРАТА, ПРОЗОРИ, ПРОЗОРСКИ 
КАПЦИ, УЛАЗНА ВРАТА И СРОДНИ 
ПРОИЗВОДИ 

 

ПУ   
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3 
MEMBRANES, INCLUDING LIQUID 
APPLIED AND KITS (FOR WATER 
AND/OR WATER VAPOUR CONTROL). 

01 

3.1.3) 

МЕМБРАНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ОНЕ 
НАНЕТЕ У ТЕЧНОМ СТАЊУ, И 
КОМПЛЕТИ (ЗА КОНТРОЛУ ВОДЕ 
И/ИЛИ ВОДЕНЕ ПАРЕ) 

 

ПУ   

4 

THERMAL INSULATION PRODUCTS. 

COMPOSITE INSULATING 
KITS/SYSTEMS. 

 

01 

3.1.4) 

ПРОИЗВОДИ ЗА ТОПЛОТНУ 
ИЗОЛАЦИЈУ 

ИЗОЛАЦИОНИ КОМПОЗИТНИ 
КОМПЛЕТИ/СИСТЕМИ 

ПУ   

5 

STRUCTURAL BEARINGS. 

PINS FOR STRUCTURAL JOINTS. 

 

01 

3.1.5) 

ЛЕЖИШТА ЗА КОНСТРУКЦИЈЕ 

МОЖДАНИЦИ ЗА 
КОНСТРУКЦИЈСКЕ СПОЈЕВЕ 

 

ПУ   

6 
CHIMNEYS, FLUES AND SPECIFIC 
PRODUCTS. 

01 

3.1.6) 

ДИМЊАЦИ, ДИМЊАЧКИ КАНАЛИ 
И СПЕЦИФИЧНИ ПРОИЗВОДИ 

 

ПУ   

7 GYPSUM PRODUCTS. 
01 

3.1.7) 

ПРОИЗВОДИ ОД ГИПСА 

 

ПУ   

8 
GEOTEXTILES, GEOMEMBRANES, AND 
RELATED PRODUCTS. 

01 

3.1.8) 

ГЕОТЕКСТИЛ, ГЕОМЕМБРАНЕ И 
СРОДНИ ПРОИЗВОДИ 

 

ПУ   
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9 
CURTAIN 
WALLING/CLADDING/STRUCTURAL 
SEALANT GLAZING. 

01 

3.1.9) 

ЗИД-ЗАВЕСЕ/ОБЛАГАЊЕ ЗИДОВА/ 
ЗАПТИВЕНЕ СТАКЛЕНЕ 

КОНСТРУКЦИЈЕ 

 

ПУ   

10 

FIXED FIRE FIGHTING EQUIPMENT 
(FIRE ALARM/DETECTION, FIXED 
FIREFIGHTING, FIRE AND SMOKE 
CONTROL AND EXPLOSION 
SUPPRESSION PRODUCT). 

01 

3.1.10) 

СТАБИЛНА ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ 
ПОЖАРА (ПРОИЗВОДИ ЗА 
ДЕТЕКЦИЈУ ПОЖАРА/ПОЖАРНИ 
АЛАРМ, ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА 
ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ПРОИЗВОДИ 
ЗА КОНТРОЛУ ПОЖАРА И ДИМА И 
ЗА ПРИГУШИВАЊЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ) 

 

ПУ   

11 SANITARY APPLIANCES. 
01 

3.1.11) 
САНИТАРНА ОПРЕМА 

ПУ   

12 
CIRCULATION FIXTURES: ROAD 
EQUIPMENT. 

01 

3.1.12) 

САОБРАЋАЈНА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА:ОПРЕМА ПУТА 

 

ПУ   

13 
STRUCTURAL TIMBER 
PRODUCTS/ELEMENTS AND 
ANCILLARIES. 

01 

3.1.13) 

ПРОИЗВОДИ/ЕЛЕМЕНТИ И 
ПОМОЋНА ОПРЕМА ОД 
КОНСТРУКЦИЈСКОГ ДРВЕТА 

 

ПУ   

14 WOOD BASED PANELS AND ELEMENTS. 
01 

3.1.14) 

ПЛОЧЕ И И ЕЛЕМЕНТИ НА БАЗИ 
ДРВЕТА 

 

ПУ   
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15 
CEMENT, BUILDING LIMES AND OTHER 
HYDRAULIC BINDERS. 

01 

3.1.15) 

ЦЕМЕНТ, ГРАЂЕВИНСКИ КРЕЧ И 
ДРУГА ХИДРАУЛИЧНА ВЕЗИВА 

ПУ   

16 

REINFORCING AND PRESTRESSING 
STEEL FOR CONCRETE (AND 
ANCILLARIES). 

POST TENSIONING KITS. 

01 

3.1.16) 

ЧЕЛИК ЗА АРМИРАЊЕ И ЧЕЛИК ЗА 
ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ БЕТОНА (И 
ПОМОЋНА ОПРЕМА) 

ОПРЕМАЗА НАКНАДНО 
ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ 

ПУ   

17 

MASONRY AND RELATED PRODUCTS. 

MASONRY UNITS, MORTARS, AND 
ANCILLARIES. 

 

01 

3.1.17) 

ПРОИЗВОДИ ЗА ЗИДАЊЕ И 
СРОДНИ ПРОИЗВОДИ 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗИДАЊЕ, МАЛТЕРИ 
И ПОМОЋНА СРЕДСТВА 

ПУ   

18 
WASTE WATER ENGINEERING 
PRODUCTS. 

01 

3.1.18) 

ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 
СИСТЕМЕ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ 

 

ПУ   

19 FLOORINGS. 
01 

3.1.19) 

ПОДНЕ ОБЛОГЕ 

 

ПУ   

20 
STRUCTURAL METALLIC PRODUCTS 
AND ANCILLARIES. 

01 

3.1.20) 

КОНСТРУКЦИОНИ ПРОИЗВОДИ ОД 
МЕТАЛА И ПОМОЋНА ОПРЕМА 

 

ПУ   

21 
INTERNAL & EXTERNAL WALL AND 
CEILING FINISHES. INTERNAL 
PARTITION KITS. 

01 

3.1.21) 

ПРОИЗВОДИ ЗА УНУТРАШЊУ И 
СПОЉАШЊУ ЗАВРШНУ ОБРАДУ 
ЗИДА И ПЛАФОНА, СКЛОПОВИ 
УНУТРАШЊИХ ПРЕГРАДА 

ПУ   
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22  

ROOF COVERINGS, ROOF LIGHTS, ROOF 
WINDOWS, AND ANCILLARY 
PRODUCTS. 

ROOF KITS. 

 

01 

3.1.22) 

КРОВНИ ПОКРИВАЧИ, СВЕТЛОСНЕ 
КУПОЛЕ, КРОВНИ ПРОЗОРИ И 
ПОМОЋНИ ПРОИЗВОДИ 

КРОВНИ СКЛОПОВИ 

 

ПУ   

23 ROAD CONSTRUCTION PRODUCTS. 
01 

3.1.23) 

ПРОИЗВОДИ ЗА ИЗГРАДЊУ 

ПУТЕВА 
ПУ   

24 AGGREGATES. 
01 

3.1.24) 
АГРЕГАТИ ПУ   

25 CONSTRUCTION ADHESIVES. 
01 

3.1.25) 

ГРАЂЕВИНСКИ ЛЕПКОВИ 

 

ПУ   

26 
PRODUCTS RELATED TO CONCRETE, 
MORTAR AND GROUT. 

01 

3.1.26) 

ПРОИЗВОДИ СРОДНИ СА 
БЕТОНОМ, МАЛТЕРОМ И 
ИНЈЕКЦИОНОМ СМЕШОМ 

 

ПУ   

27 SPACE HEATING APPLIANCES. 
01 

3.1.27) 

УРЕЂАЈИ ЗА ГРЕЈАЊЕ ПРОСТОРА 

 

ПУ   
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28 
PIPES-TANKS AND ANCILLARIES NOT 
IN CONTACT WITH WATER INTENDED 
FOR HUMAN CONSUMPTION. 

01 

3.1.28) 

ЦЕВИ, ЦИСТЕРНЕ И ПОМОЋНА 
ОПРЕМА КОЈА НИЈЕ У КОНТАКТУ 
СА ВОДОМ НАМЕЊЕНОМ ЗА 
ЉУДСКУ УПОТРЕБУ 

 

ПУ   

29 
CONSTRUCTION PRODUCTS IN 
CONTACT WITH WATER INTENDED 
FOR HUMAN CONSUMPTION. 

01 

3.1.29) 

ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ У 
КОНТАКТУ СА ВОДОМ 
НАМЕЊЕНИ ЗА ЉУДСКУ 
УПОТРЕБУ 

 

ПУ   

30 
FLAT GLASS, PROFILED GLASS AND 
GLASS BLOCK PRODUCTS. 

01 

3.1.30) 

ПРОИЗВОДИ ОД РАВНОГ СТАКЛА, 
ПРОФИЛИСАНОГ СТАКЛА И 
СТАКЛЕНИХ БЛОКОВА 

 

ПУ   

31 
POWER, CONTROL AND 
COMMUNICATION CABLES. 

01 

3.1.31) 

ЕНЕРГЕТСКИ, КОМАНДНИ И 
КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ 

ПУ   

32 SEALANTS FOR JOINTS. 
01 

3.1.32) 

СРЕДСТВА ЗА ЗАПТИВАЊЕ 
СПОЈНИЦА 

 

ПУ   

33 FIXINGS. 
01 

3.1.33) 

ПРОИЗВОДИ ЗА 

ПРИЧВРШЋИВАЊЕ 

 

ПУ   
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34 
BUILDING KITS, UNITS, AND 
PREFABRICATED ELEMENTS. 

01 

3.1.34) 

СКЛОПОВИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ И ПРЕФАБРИКОВАНИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

ПУ   

35 

FIRE STOPPING, FIRE SEALING AND 
FIRE PROTECTIVE PRODUCTS. 

FIRE RETARDANT PRODUCTS. 

 

01 

3.1.35) 

ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАУСТАВЉАЊЕ 
ПОЖАРА, СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА 
ПОЖАРА И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА 

ПРОИЗВОДИ ЗА УСПОРАВАЊЕ 
ПОЖАРА 

 

ПУ   

ANNEX IV 
Table 2 Requirements for TABs       

ANNEX IV 
Competence 

Description of 
competence Requirement      

1. 

Analysing 

risks 

Identify the possible 
risks and benefits for 
the use of innovative 
construction products in 
the absence of 
established/consolidated 
technical information 
regarding their 
performance when 
installed in construction 
works 

A TAB shall be 
established under 
national law and 
have legal 
personality. It shall 
be independent 
from the 
stakeholders and 
from any particular 
interests. 

In addition, a TAB 
shall have staff 
with: 

(a)  objectivity and 

01 

34.3. 

Захтеве за именовање 
тела за техничко 
оцењивање утврђује 
министар надлежан за 
послове 
грађевинарства. 
 

 НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 1. Анекса 
IV  Уредбе 
305/2011 (ЕУ). 
Одредба ће бити 
пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом. 
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sound technical 
judgement; 

(b)  detailed 
knowledge of the 
regulatory 
provisions and 
other requirements 
in force in the 
Member States 
where it is 
designated, 
concerning product 
areas for which it 
is to be designated; 

(c)  general 
understanding of 
construction 
practice and 
detailed technical 
knowledge, 
concerning product 
areas for which it 
is to be designated; 

(d)  detailed 
knowledge of 
specific risks 
involved and the 
technical aspects 
of the construction 
process; 

(e)  detailed 
knowledge of the 
existing 
harmonised 
standards and test 
methods within the 

 

2. 

Setting 

Technical 

Criteria 

 

Transform the outcome 
of the risk analysis into 
technical criteria for 
evaluating behaviour 
and performance of the 
construction products 
regarding the fulfilment 
of applicable national 
requirements; 

provide the technical 
information needed by 
those participating in 
the building process as 
potential users of the 
construction products 
(manufacturers, 
designers, contractors, 
installers). 

01 

34.3. 

Захтеве за именовање 
тела за техничко 
оцењивање утврђује 
министар надлежан за 
послове 
грађевинарства. 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 2. Анекса 
IV  Уредбе 
305/2011 (ЕУ). 
Одредба ће бити 
пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом. 

 

 

3. 

Setting 

Assessment 

Methods 

 

Design and validate 
appropriate methods 
(tests or calculations) to 
assess performance for 
essential characteristics 
of construction 
products, taking into 
account the current state 
of the article. 

(01) 

34.3. 

Захтеве за именовање 
тела за техничко 
оцењивање утврђује 
министарство 
надлежно за послове 
грађевинарства. 
 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 3. Анекса 
IV  Уредбе 
305/2011 (ЕУ). 
Одредба ће бити 
пренета 
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product areas for 
which it is to be 
designated; 

(f)  appropriate 
linguistic skills. 

The remuneration 
of the TAB 
personnel shall not 
depend on the 
number of the 
assessments 
carried out or on 
the results of such 
assessments. 

подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

4. 

Determining 

The 

Specific 

Factory 

Production 

Control 

Understand and 
evaluate the 
manufacturing process 
of the specific product 
in order to identify 
appropriate measures 
ensuring product 
constancy through the 
given manufacturing 
process. 

A TAB shall have 
staff with 
appropriate 
knowledge of the 
relationship 
between the 
manufacturing 
processes and 
product 
characteristics 
related to factory 
production control. 

01 

34.3. 

Захтеве за именовање 
тела за техничко 
оцењивање утврђује 
министар надлежан за 
послове 
грађевинарства. 

 НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 4. Анекса 
IV  Уредбе 
305/2011 (ЕУ). 
Одредба ће бити 
пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом. 

 

5. 

Assessing 

The 

product 

Assess the performance 
for essential 
characteristics of 
construction products 
on the basis of 
harmonised methods 
against harmonised 

In addition to the 
requirements listed 
in points 1, 2 and 
3, a TAB shall 
have access to the 
necessary means 
and equipment for 

01 

34.3. 

Захтеве за именовање 
тела за техничко 
оцењивање утврђује 
министар надлежан за 
послове 
грађевинарства. 

  

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
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criteria. the assessment of 
the performance 
for essential 
characteristics of 
construction 
products within the 
product areas for 
which it is to be 
designated. 

Тачком 5. Анекса 
IV Уредбе 
305/2011 (ЕУ). 
Одредба ће бити 
пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

6. 

General 

management 

 

 

Ensure consistency, 
reliability, objectivity 
and traceability through 
the constant application 
of appropriate 
management methods. 

A TAB shall have: 

(a)  a proven 
record of respect 
of good 
administrative 
behaviour; 

(b)  a policy and 
the supporting 
procedures to 
ensure 
confidentiality of 
sensitive 
information within 
the TAB and all its 
partners; 

(c)  a document 
control system to 
ensure registration, 
traceability, 
maintenance and 
archiving of all 
relevant 
documents; 

(d)  a mechanism 
for internal audit 
and management 
review to ensure 

01 

34.3. 

Захтеве за именовање 
тела за техничко 
оцењивање утврђује 
министар надлежан за 
послове 
грађевинарства. 

 НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 6. Анекса 
IV Уредбе 
305/2011 (ЕУ). 
Одредба ће бити 
пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  
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the regular 
monitoring of the 
compliance with 
appropriate 
management 
methods; 

(e)  a procedure to 
deal objectively 
with appeals and 
complaints. 

ANNEX V 

1. 

 

ASSESSMENT AND VERIFICATION OF 
CONSTANCY OF PERFORMANCE 

1.   SYSTEMS OF ASSESSMENT AND 
VERIFICATION OF CONSTANCY OF 
PERFORMANCE 

The manufacturer shall draw up the 
declaration of performance and determine the 
product-type on the basis of the assessments 
and verifications of constancy of performance 
carried out under the following systems: 

 

01 

29.01 

 

 

 

 

29.02. 

 

 

 

 

Оцењивање и верификација сталности 
перформанси грађевинског производа 
у вези са његовим битним 
карактеристикама спроводи се у 
складу са једним од система 
оцењивања и верфикације сталности 
перформанси: систем 1+, систем 1, 
систем 2+, систем 3 и  систем 4. 

Радње које у оквиру система 
оцењивања и верфикације сталности 
перформанси из става 1. овог члана 
спроводи произвођач или именовано 
тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси су: 

1) фабричка контрола производње; 

2) дaљe испитивање узорака 
узетих од стране произвођача у 
производном погону у складу са 
прописаним планом испитивања; 

3) оцењивање перформанси 
грађевинског производа 
спроведено на основу 
испитивања (укључујући 
узорковање), прорачуна, 
табеларних вредности или 
описне документације 
производa; 

ПУ   
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4) почетни преглед 
производног погона и фабричке 
контроле производње; 

5) стални надзор, оцењивање и 
вредновање фабричке контроле 
производње; 

6) контролно испитивање 
узорака узетих од стране 
именованог тела за оцењивање и 
верификацију сталности 
перформанси у производном 
погону или складишним 
просторијама произвођача. 

ANNEX V 

1.1.(a)(i) 

1.1.    System 1+ 

(a) The manufacturer shall carry out: 

(i) factory production control; 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржину и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 1.1.(a)(i). 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

 

ANNEX V 

1.1.(a)(ii) 

(ii) further testing of samples taken at the 
manufacturing plant by the manufacturer in 
accordance with the prescribed test plan. 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
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оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржину и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

Тачком 1.1.(a)(ii). 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

ANNEX V 

1.1.(b)(i) 

(b) The notified product certification body 
shall decide on the issuing, restriction, 
suspension or withdrawal of the certificate of 
constancy of performance of the construction 
product on the basis of the outcome of the 
following assessments and verifications 
carried out by that body: 

(i) an assessment of the performance of the 
construction product carried out on the basis 
of testing (including sampling), calculation, 
tabulated values or descriptive documentation 
of the product; 

 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржину и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 1.1.(b)(i). 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

 

ANNEX V 

1.1.(b)(ii) 
(ii) initial inspection of the manufacturing 
plant and of factory production control; 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржину и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 
1.1.(b)(ii). Анекса 
V Уредбе 
305/2011 (ЕУ). 

 



233 
 

 233 

у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

Одредба ће бити 
пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

ANNEX V 

1.1.(b)(iii) 

(iii) continuing surveillance, assessment and 
evaluation of factory production control; 

 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржину и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 
 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 
1.1.(b)(iii). 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

 

ANNEX V 

1.1.(b)(iv) 

(iv) audit — testing of samples taken by the 
notified product certification body at the 
manufacturing plant or at the manufacturer's 
storage facilities. 

 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржину и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком   
1.1.(b)(iv). 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
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оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

ANNEX V 

1.2.(a)(i) 

1.2.    System 1 

(a) The manufacturer shall carry out: 

(i) factory production control; 

 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржину и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 1.2.(a)(i). 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

 

ANNEX V 

1.2.(a)(ii) 

(ii) further testing of samples taken at the 
manufacturing plant by the manufacturer in 
accordance with the prescribed test plan. 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржину и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 1.2.(a)(ii). 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
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спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

предвиђеним 
овим законом.  

 

ANNEX V 

1.2.(b)(i) 

(b) The notified product certification body 
shall decide on the issuing, restriction, 
suspension or withdrawal of the certificate of 
constancy of performance of the construction 
product on the basis of the outcome of the 
following assessments and verifications 
carried out by that body: 

(i) an assessment of the performance of the 
construction product carried out on the basis 
of testing (including sampling), calculation, 
tabulated values or descriptive documentation 
of the product; 

01 

29.04 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржину и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 1.2.(b)(i). 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

 

ANNEX V 

1.2.(b)(ii) 
(ii) initial inspection of the manufacturing 
plant and of factory production control; 

01 

29.04 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржину и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 
1.2.(b)(ii). Анекса 
V Уредбе 
305/2011 (ЕУ). 
Одредба ће бити 
пренета 
подзаконским 
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спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

ANNEX V 

1.2.(b)(iii) 
(iii) continuing surveillance, assessment and 
evaluation of factory production control. 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржај и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 
1.2.(b)(iii). 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

 

ANNEX V 

1.3.(a)(i) 

1.3.    System 2+ 

(a) The manufacturer shall carry out: 

(i) an assessment of the performance of the 
construction product on the basis of testing 
(including sampling), calculation, tabulated 
values or descriptive documentation of that 
product; 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржај и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком  1.3.(a)(i). 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
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прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

овим законом.  

 

ANNEX V 

1.3.(a)(ii) 
(ii) factory production control; 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржај и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 1.3.(a)(ii). 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

 

ANNEX V 

1.3.(a)(iii) 

(iii) testing of samples taken at the 
manufacturing plant by the manufacturer in 
accordance with the prescribed test plan. 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржај и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 
1.2.(a)(iii). 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 

 



238 
 

 238 

у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

ANNEX V 

1.3.(b)(i) 

(b) The notified factory production control 
certification body shall decide on the issuing, 
restriction, suspension or withdrawal of the 
certificate of conformity of the factory 
production control on the basis of the outcome 
of the following assessments and verifications 
carried out by that body: 

(i) initial inspection of the manufacturing plant 
and of factory production control; 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржај и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 1.3.(b)(i). 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

 

ANNEX V 

1.3.(b)(ii) 
(ii) continuing surveillance, assessment and 
evaluation of factory production control. 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржај и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 
1.3.(b)(ii). Анекса 
V  Уредбе 
305/2011 (ЕУ). 
Одредба ће бити 
пренета 
подзаконским 
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спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

ANNEX V 

1.4.(a) 

1.4.    System 3 

(a) The manufacturer shall carry out factory 
production control. 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржај и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 1.4.(a) 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

 

ANNEX V 

1.4.(b) 

(b) The notified laboratory shall assess the 
performance on the basis of testing (based on 
sampling carried out by the manufacturer), 
calculation, tabulated values or descriptive 
documentation of the construction product. 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржај и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 1.4.(b) 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  
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ANNEX V 

1.5.(a)(i) 

1.5.    System 4 

(a) The manufacturer shall carry out: 

(i) an assessment of the performance of the 
construction product on the basis of testing, 
calculation, tabulated values or descriptive 
documentation of that product; 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржај и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 1.5.(a)(i) 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

 

ANNEX V 

1.5.(a)(ii) 
(ii) factory production control. 

01 

29.05 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржај и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 1.5.(a)(ii) 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
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перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

ANNEX V 

1.5.(b) 
(b) No tasks require the intervention of 
notified bodies. 

01 

29.05 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржај и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 1.5.(b) 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

 

ANNEX V 

1.6. 

 

1.6.    Construction products for which a 
European Technical Assessment has been 
issued 

Notified bodies undertaking tasks under 
Systems 1+, 1 and 3 as well as manufacturers 
undertaking tasks under Systems 2+ and 4 
shall consider the European Technical 
Assessment issued for the construction 
product in question as the assessment of the 
performance of that product. Notified bodies 

01 

 

29.05 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
начин спровођења оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, системе оцењивања и 
верификације сталности 
перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржај и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 

НУ 

Не постоји 
одредба 
Предлога закона 
о грађевинским 
производима која 
се може 
упоредити са 
Тачком 1.5.(c) 
Анекса V  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским 
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and manufacturers shall therefore not 
undertake the tasks referred to in points 
1.1.(b)(i), 1.2.(b)(i), 1.3.(a)(i), 1.4.(b) and 
1.5.(a)(i) respectively. 

перформанси утврђеног техничком 
спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

актом 
предвиђеним 
овим законом.  

 

ANNEX V 

2. (1) 

2.   BODIES INVOLVED IN THE 
ASSESSMENT AND VERIFICATION OF 
CONSTANCY OF PERFORMANCE 

With respect to the function of notified bodies 
involved in the assessment and verification of 
constancy of performance for construction 
products, distinction shall be made between: 

(1) product certification body: a body notified, 
in accordance with Chapter VII, to carry out 
constancy of performance certification; 

01 

 

29.03.1) 

 

У зависности од система оцењивања и 
верфикације сталности перформанси 
који се спроводи именовано тело за 
оцењивање и верификацију сталности 
перформанси може бити:  

1.) именовано сертификационо 
тело за производ; 

ПУ   

ANNEX V 

2. (2) 

(2) factory production control certification 
body: a body notified, in accordance with 
Chapter VII, to carry out factory production 
control certification; 

01 

 

29.03.2) 

 

2.) именовано сертификационо 
тело за фабричку контролу 
производње или  

ПУ   

Annex V 

2. (3) 

(3) laboratory: a body notified, in accordance 
with Chapter VII, to measure, examine, test, 
calculate or otherwise assess the performance 
of construction products. 

01 

 

29.03.3) 

 

3.) именована лабораторија. ПУ   
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ANNEX V 

3.1. 

3.   HORIZONTAL NOTIFICATIONS: 
CASES OF ESSENTIAL 
CHARACTERISTICS WHERE 
REFERENCE TO A RELEVANT 
HARMONISED TECHNICAL 
SPECIFICATION IS NOT REQUIRED 

1. Reaction to fire 

01 

 

5.04.1) 

 

Случајеви битних карактеристика када 
није неопходно упућивање на 
одговарајућу техничку спецификацију 
или технички пропис су:  

1) Реакција на пожар 

ПУ   

ANNEX V 

3.2. 
2. Resistance to fire 

01 

5.04.2) 2) Отпорност на пожар 
ПУ   

ANNEX V 

3.3. 
3. External fire performance 

01 

5.04.3) 

 

3) Перформансе при спољашњем 
пожару 

 

ПУ   
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ANNEX V 

3.4. 
4. Acoustic performance 

01 

5.04.4) 

 

4) Апсорпција буке 

 

ПУ   

ANNEX V 

3.5. 
5. Emissions of dangerous substances 

01 

5.04.5) 

 

5) Емисија опасних материја 
 

ПУ   
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1. Назив прописа Eвропске уније :  

 

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа  

 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1062/2013 of 30 October 2013 on the format of the European Technical 
Assessment for construction products 

32013R1062 

3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа- Влада 4. Датум израде табеле:  
 Обрађивач - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре јун 2018. године 

5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније: 

 

6. Бројчане ознаке (шифре) 
планираних прописа из базе 
НПAA: 

 

Предлог закона о грађевинским производима 

The draft law on construction products 

 

2016-555 

7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ: 

а) а1) б) б1) в) г)  
д) 

Одредба 
прописа ЕУ  

 
Садржина одредбе  

Одредбе 
прописа 
Републике 
Србије 

 

Садржина одредбе  

Усклађеност 
(Потпуно 
усклађено - 
ПУ, 
делимично 
усклађено - 
ДУ, 
неусклађено 
- НУ, 
непреносиво 
– НП) 

Разлози за делимичну 
усклађеност, 

неусклађеност или 
непреносивост  

 

Напомена о 
усклађености  
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1. 
The format of the European Technical 
Assessment is set out in the Annex. 
 

     

2. 

This Regulation shall enter into force on 
the third day following that of its 
publication in the Official Journal of the 
European Union. 

 
 

НП 

Члан 2. Спроведбене 
уредбе  1062/2013 
(ЕУ) није пренет, 
пошто се односи на 
ступање на снагу 
прописа. 

 

Annex 

EUROPEAN TECHNICAL 
ASSESSMENT 
 
No … of … [date] 

     

Annex  

1. 

General part 
 
 
Technical Assessment Body issuing the 
European Technical Assessment: 
… 

27.03. 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује облик 
и садржину српске техничке оцене. 

 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 1. Annex 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом у делу који је 
могућ обзиром да 
нема статус земеље 
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чланице.  

 

Annex 

 2. 

 
Trade name of the construction product: 
… 

27.03. 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује облик 
и садржину српске техничке оцене. 

 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком. 2. Annex 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом у делу који је 
могућ обзиром да 
нема статус земеље 
чланице. 

 

 

Annex 

3. 

3. 
Product family to which the construction 
product belongs: 
… 

27.03. 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује облик 
и садржину српске техничке оцене. 

 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 3. Annex 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом у делу који је 
могућ обзиром да 
нема статус земеље 
чланице.  

 

Annex 

4. 

 
Manufacturer: 
… 

27.03. 
Министарство надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује облик 
и садржину српске техничке оцене. 

НУ 
Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
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производима која се 
може упоредити са 
Тачком 4. Annex 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом у делу који је 
могућ обзиром да 
нема статус земеље 
чланице. 

 

Annex 

5. 

 
Manufacturing plant(s): 
… 

27.03. 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује облик 
и садржину српске техничке оцене. 

 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 5. Annex 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом у делу који је 
могућ обзиром да 
нема статус земеље 
чланице.  

 

Annex 

6. 

 
This European Technical Assessment 
contains … pages including … 
Annex(es) which form an integral part of 
this assessment. 
Annex(es) … contain(s) confidential 
information and is/are not included in the 
European Technical Assessment when 
that assessment is publicly disseminated. 

27.03. 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује облик 
и садржину српске техничке оцене. 

 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 6. Annex 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
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предвиђеним овим 
законом у делу који је 
могућ обзиром да 
нема статус земеље 
чланице. 

 

Annex 

7. 

 
This European Technical Assessment is 
issued in accordance with Regulation 
(EU) No 305/2011, on the basis of … 

27.03. 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује облик 
и садржину српске техничке оцене. 

 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 7. Annex 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом у делу који је 
могућ обзиром да 
нема статус земеље 
чланице.  

 

Annex 

8. 

Specific parts 
 
Technical description of the product: 

27.03. 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује облик 
и садржину српске техничке оцене. 

 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 8. Annex 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом у делу који је 
могућ обзиром да 
нема статус земеље 
чланице.  
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Annex 

9. 

Specification of the intended use(s) in 
accordance with the applicable European 
Assessment Document (hereinafter 
EAD): 
… 

27.03. 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује облик 
и садржину српске техничке оцене. 

 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 9. Annex 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом у делу који је 
могућ обзиром да 
нема статус земеље 
чланице.  

 

Annex  

10. 

Performance of the product and 
references to the methods used for its 
assessment: 
… 

27.03. 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује облик 
и садржину српске техничке оцене. 

 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 10. Annex 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом у делу који је 
могућ обзиром да 
нема статус земеље 
чланице.  

 

Annex  

11. 

 
Assessment and verification of constancy 
of performance (hereinafter AVCP) 
system applied, with reference to its legal 
base: 
… 

 

27.03. 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује облик 
и садржину српске техничке оцене. 

 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 11. Annex 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
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бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом у делу који је 
могућ обзиром да 
нема статус земеље 
чланице.  

Annex 

12. 

Technical details necessary for the 
implementation of the AVCP system, as 
provided for in the applicable EAD: 
… 

27.03. 

Министарство надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује облик 
и садржину српске техничке оцене. 

 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 12. Annex 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом у делу који је 
могућ обзиром да 
нема статус земеље 
чланице.  
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1. Назив прописа Eвропске уније :  

 

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа  

 

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 157/2014 of 30 October 2013 on the conditions for making a declaration of 
performance on construction products available on a website 

32014R0157 

3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа-Влада 4. Датум израде табеле:  
 Обрађивач-Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре јун  2018. године 

5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније: 

 

6. Бројчане ознаке (шифре) 
планираних прописа из базе 
НПAA: 

 

Предлог закона о грађевинским производима 

The draft law on construction products 
2016-555 

7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ: 

а) а1) б) б1) в) г)  
д) 

Одредба 
прописа ЕУ  

 
Садржина одредбе  

Одредбе 
прописа 
Републике 
Србије 

 

Садржина одредбе  

       

Усклађеност  

(Потпуно 
усклађено - 

ПУ, 
делимично 
усклађено - 

ДУ, 
неусклађено 

- НУ, 
непреносиво 

– НП) 

Разлози за делимичну 
усклађеност, 

неусклађеност или 
непреносивост  

 

Напомена о 
усклађености  
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1.1. (a) 

 
 
1.   Economic operators may make 
available a declaration of performance 
referred to in Article 4(1) of Regulation 
(EU) No 305/2011 on a website, by 
virtue of derogation from Article 7(1) of 
Regulation (EU) No 305/2011, provided 
that they comply with all of the following 
conditions: 

(a) they shall ensure that the content of 
a declaration of performance is not 
altered after it has been made available 
on the website; 
 

9.4.1. 

Привредни субјекат објављује 
декларацију о перформансама из члана 
6. став 1.  овог закона на интернет 
страници уколико: 
 1) је осигурано да се садржина 

декларације о перформансама 
нe мења након објављивања на 
интернет страни; 

 

ПУ   

1.1. (b) 

 
(b) they shall ensure that the website 

where the declarations of performance 
drawn up for construction products have 
been made available is monitored and 
maintained so that the website and the 
declarations of performance are 
continuously available to recipients of 
construction products; 

 

9. 4. 2. 

2) је осигурано да се интернет 
страна на којој је објављена 
декларација о перформансама 
прати и одржава тако да страна и 
декларација о перформансама 
примаоцима грађевинских 
производа буду стално на 
располагању; 

ПУ   

1.1. (c) 

 
 
(c) they shall ensure that the 

declaration of performance may be 
accessed by the recipients of construction 
products free of charge for a period of 10 
years after the construction product has 
been placed on the market, or for such 
other period that may be applicable in 
accordance with the second subparagraph 
of Article 11(2) of Regulation (EU) No 
305/2011; 

 

9.4.3. 

3) примаоцима грађевинских 
производа могу приступати 
декларацији о перформансама без 
накнаде у периоду од десет 
година након стављања 
грађевинског производа на 
тржиште или током другог таквог 
раздобља које се може утврдити у 
складу са посебним прописима; 

ПУ   
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1.1. (d) 

(d) they shall provide instructions to 
the recipients of construction products on 
how to access the website and the 
declarations of performance drawn up for 
such products available on that website. 
 

9. 4. 4. 

4) су примаоцима грађевинских 
производа осигурана упутства за 
приступ интернет страни и 
декларацији о перформансама 
које су састављене за такве 
производе доступним на 
наведеним интернет странама. 

ПУ   

1.2.  

2.   Manufacturers shall ensure that every 
single product, or batch of the same 
product, they are placing on the market is 
linked to a given declaration of 
performance by means of the unique 
identification code of the product-type. 
 

9. 10. 

 

Произвођач осигурава да је сваки 
појединачни производ или серија истог 
производа који ставља на тржиште 
повезан с одређеном декларацијом о 
перформансама и то помоћу 
јединствене идентификационе ознаке 
врсте и/или типа производа. 

 

ПУ   

2. 

 
 
This Regulation shall enter into force on 
the third day following that of its 
publication in the Official Journal of the 
European Union. 
This Regulation shall be binding in its 
entirety and directly applicable in all 
Member States. 
 
 

  НП 

Члан 2. Делегиране 
уредбе 157/2014 (ЕУ) 
није пренет, пошто се 
односи на ступање на 
снагу прописа. 
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1. Назив прописа Eвропске уније :  

 

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа  

 

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 568/2014 of 18 February 2014 amending Annex V to Regulation (EU) No 
305/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the assessment and verification of constancy of performance of 
construction products: 

 

 

32014R0568 

3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа-Влада 4. Датум израде табеле:  

Обрађивач-Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре јун 2018. године 

5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније: 

 

6. Бројчане ознаке (шифре) 
планираних прописа из базе 
НПAA: 

 

Предлог закона о грађевинским производимa 

The draft law on construction products 
2016-555 

7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ: 

а) а1) б) б1) в) г) 
 

д) 

Одредба 
прописа ЕУ  

 
Садржина одредбе  

Одредбе 
прописа 
Републике 
Србије 

 

Садржина одредбе  

 

Усклађеност  

(Потпуно 
усклађено - 

ПУ, 
делимично 
усклађено - 

ДУ, 
неусклађено 

Разлози за 
делимичну 

усклађеност, 
неусклађеност или 

непреносивост  

 

Напомена о 
усклађености  
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- НУ, 
непреносиво 

– НП) 

1. 
Annex V to Regulation (EU) No 
305/2011 is replaced by the text in the 
Annex to this Regulation. 

  НП   

2. 

Certificates and other documents issued 
by notified bodies in accordance with 
Annex V to Regulation (EU) No 
305/2011 before the entry into force of 
this Regulation shall be deemed to 
comply with this Regulation. 

  НП   

3. 

This Regulation shall enter into force on 
the twentieth day following that of its 
publication in the Official Journal of the 
European Union. 

  НП   

ANNEX V 
ASSESSMENT AND VERIFICATION 
OF CONSTANCY OF 
PERFORMANCE 

29. 
Системи оцењивања и верификације 
сталности перформанси ПУ   

ANNEX V 

1. 

SYSTEMS OF ASSESSMENT AND 
VERIFICATION OF CONSTANCY OF 
PERFORMANCE 

The manufacturer shall draw up the 
declaration of performance and determine 
the product-type on the basis of the 
assessments and verifications of 
constancy of performance carried out 
under the following systems: 

6.1. 

 

 

 

 

 

 

За грађевинске производе усаглашене 
са захтевима утврђеним српском 
техничком спецификацијом и 
грађевинске производе усаглашене са 
захтевима утврђеним техничким 
прописом и овим законом, произвођач 
сачињава декларацију о 
перформансама грађевинског 
производа у вези са битним 
карактеристикама (у даљем тексту: 
декларација о перформансама) на 

ПУ   
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29.1. 

 

 

 

српском језику, пре стављања тог 
производа на тржиште. 

Оцењивање и верификација сталности 
перформанси грађевинског производа 
у вези са његовим битним 
карактеристикама спроводи се у 
складу са једним од система 
оцењивања и верфикације сталности 
перформанси: систем 1+, систем 1, 
систем 2+, систем 3 и систем 4. 

ANNEX V 

1.1. 

1.1. System 1+  

(a) The manufacturer shall carry out: 

(i) factory production control;  

(ii) further testing of samples taken at the 
manufacturing plant by the manufacturer 
in accordance with the prescribed test 
plan.  

(b) The notified product certification 
body shall decide on the issuing, 
restriction, suspension or withdrawal of 
the certificate of constancy of 
performance of the construction product 
on the basis of the outcome of the 
following assessments and verifications 
carried out by that body: 

(i) an assessment of the performance of 
the construction product carried out on 
the basis of testing (including sampling), 
calculation, tabulated values or 
descriptive documentation of the product;  

(ii) initial inspection of the 
manufacturing plant and of factory 
production control;  

(iii) continuing surveillance, assessment 
and evaluation of factory production 

29.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.3. 

Радње које у оквиру система 
оцењивања и верфикације сталности 
перформанси из става 1. овог члана 
спроводи произвођач или именовано 
тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси су: 

1) фабричка контрола производње; 

2) дaљe испитивање узорака узетих од 
стране произвођача у производном 
погону у складу са прописаним 
планом испитивања; 

3) оцењивање перформанси 
грађевинског производа спроведено 
на основу испитивања (укључујући 
узорковање), прорачуна, табеларних 
вредности или описне 
документације производa; 

4) почетни преглед производног 
погона и фабричке контроле 
производње; 

5) стални надзор, оцењивање и 
вредновање фабричке контроле 
производње; 

ПУ   
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control;  

(iv) audit — testing of samples taken by 
the notified product certification body at 
the manufacturing plant or at the 
manufacturer's storage facilities 

6) контролно испитивање узорака 
узетих од стране именованог тела за 
оцењивање и верификацију 
сталности перформанси у 
производном погону или 
складишним просторијама 
произвођача. 

У зависности од система оцењивања и 
верфикације сталности перформанси 
који се спроводи, именовано тело за 
оцењивање и верификацију сталности 
перформанси може бити:  

1) именовано сертификационо тело за 
производ; 

2) именовано сертификационо тело за 
фабричку контролу производње или  

3) именована лабораторија. 

ANNEX V 

1.2. 

1.2. System 1  

(a) The manufacturer shall carry out:  

(i) factory production control;  

(ii) further testing of samples taken at the 
manufacturing plant by the manufacturer 
in accordance with the prescribed test 
plan.  

(b) The notified product certification 
body shall decide on the issuing, 
restriction, suspension or withdrawal of 
the certificate of constancy of 
performance of the construction product 
on the basis of the outcome of the 
following assessments and verifications 
carried out by that body: 

 

 

 

 

29.2. 

 

 

 

 

 

 

Радње које у оквиру система 
оцењивања и верфикације сталности 
перформанси из става 1. овог члана 
спроводи произвођач или именовано 
тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси су: 

1) фабричка контрола производње; 

2) дaљe испитивање узорака узетих од 
стране произвођача у производном 
погону у складу са прописаним 
планом испитивања; 

3) оцењивање перформанси 
грађевинског производа спроведено 
на основу испитивања (укључујући 
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(i) an assessment of the performance of 
the construction product carried out on 
the basis of testing (including sampling), 
calculation, tabulated values or 
descriptive documentation of the product;  

(ii) initial inspection of the 
manufacturing plant and of factory 
production control;  

(iii) continuing surveillance, assessment 
and evaluation of factory production 
control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.3. 

узорковање), прорачуна, табеларних 
вредности или описне 
документације производa; 

4) почетни преглед производног 
погона и фабричке контроле 
производње; 

5) стални надзор, оцењивање и 
вредновање фабричке контроле 
производње; 

6) контролно испитивање узорака 
узетих од стране именованог тела за 
оцењивање и верификацију 
сталности перформанси у 
производном погону или 
складишним просторијама 
произвођача. 

У зависности од система оцењивања и 
верфикације сталности перформанси 
који се спроводи, именовано тело за 
оцењивање и верификацију сталности 
перформанси може бити:  

1) именовано сертификационо тело за 
производ; 

2) именовано сертификационо тело за 
фабричку контролу производње или  

3) именована лабораторија. 

ANNEX V 

1.3. 

1.3. System 2+  

(a) The manufacturer shall carry out:  

(i) an assessment of the performance of 
the construction product on the basis of 
testing (including sampling), calculation, 
tabulated values or descriptive 

 

 

 

 

29.2. 

Радње које у оквиру система 
оцењивања и верфикације сталности 
перформанси из става 1. овог члана 
спроводи произвођач или именовано 
тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси су: 

ПУ   



260 
 

 260 

documentation of that product;  

(ii) factory production control;  

(iii) testing of samples taken at the 
manufacturing plant by the manufacturer 
in accordance with the prescribed test 
plan. 27.5.2014 L 157/78 Official Journal 
of the European Union EN 

(b) The notified factory production 
control certification body shall decide on 
the issuing, restriction, suspension or 
withdrawal of the certificate of 
conformity of the factory production 
control on the basis of the outcome of the 
following assessments and verifications 
carried out by that body: 

 (i) initial inspection of the 
manufacturing plant and of factory 
production control;  

(ii) continuing surveillance, assessment 
and evaluation of factory production 
control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.3. 

1) фабричка контрола производње; 

2) дaљe испитивање узорака узетих од 
стране произвођача у производном 
погону у складу са прописаним 
планом испитивања; 

3) оцењивање перформанси 
грађевинског производа спроведено 
на основу испитивања (укључујући 
узорковање), прорачуна, табеларних 
вредности или описне 
документације производa; 

4) почетни преглед производног 
погона и фабричке контроле 
производње; 

5) стални надзор, оцењивање и 
вредновање фабричке контроле 
производње; 

6) контролно испитивање узорака 
узетих од стране именованог тела за 
оцењивање и верификацију 
сталности перформанси у 
производном погону или 
складишним просторијама 
произвођача. 

У зависности од система оцењивања и 
верфикације сталности перформанси 
који се спроводи, именовано тело за 
оцењивање и верификацију сталности 
перформанси може бити:  

1) именовано сертификационо тело за 
производ; 
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2) именовано сертификационо тело за 
фабричку контролу производње или  

3) именована лабораторија. 

ANNEX V 

1.4. 

1.4. System 3  

(a) The manufacturer shall carry out 
factory production control.  

(b) The notified laboratory shall assess 
the performance on the basis of testing 
(based on sampling carried out by the 
manufacturer), calculation, tabulated 
values or descriptive documentation of 
the construction product. 

 

 

 

 

 

29.5. 

Радње које у оквиру система 
оцењивања и верфикације сталности 
перформанси из става 1. овог члана 
спроводи произвођач или именовано 
тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси су: 

1) фабричка контрола производње; 

2) дaљe испитивање узорака узетих од 
стране произвођача у производном 
погону у складу са прописаним 
планом испитивања; 

3) оцењивање перформанси 
грађевинског производа спроведено 
на основу испитивања (укључујући 
узорковање), прорачуна, табеларних 
вредности или описне 
документације производa; 

4) почетни преглед производног 
погона и фабричке контроле 
производње; 

5) стални надзор, оцењивање и 
вредновање фабричке контроле 
производње; 

6) контролно испитивање узорака 
узетих од стране именованог тела за 
оцењивање и верификацију 
сталности перформанси у 
производном погону или 
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складишним просторијама 
произвођача. 

У зависности од система оцењивања и 
верфикације сталности перформанси 
који се спроводи, именовано тело за 
оцењивање и верификацију сталности 
перформанси може бити:  

1) именовано сертификационо тело за 
производ; 

2) именовано сертификационо тело за 
фабричку контролу производње или  

3) именована лабораторија. 

ANNEX V 

1.5. 

1.5. System 4  

(a) The manufacturer shall carry out:  

(i) an assessment of the performance of 
the construction product on the basis of 
testing, calculation, tabulated values or 
descriptive documentation of that 
product;  

(ii) factory production control.  

(b) No tasks require the intervention of 
notified bodies. 

 

 

 

 

 

29.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радње које у оквиру система 
оцењивања и верфикације сталности 
перформанси из става 1. овог члана 
спроводи произвођач или именовано 
тело за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси су: 

1) фабричка контрола производње; 

2) дaљe испитивање узорака узетих од 
стране произвођача у производном 
погону у складу са прописаним 
планом испитивања; 

3) оцењивање перформанси 
грађевинског производа спроведено 
на основу испитивања (укључујући 
узорковање), прорачуна, табеларних 
вредности или описне 
документације производa; 

4) почетни преглед производног 
погона и фабричке контроле 
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производње; 

5) стални надзор, оцењивање и 
вредновање фабричке контроле 
производње; 

6) контролно испитивање узорака 
узетих од стране именованог тела за 
оцењивање и верификацију 
сталности перформанси у 
производном погону или 
складишним просторијама 
произвођача. 

У зависности од система оцењивања и 
верфикације сталности перформанси 
који се спроводи, именовано тело за 
оцењивање и верификацију сталности 
перформанси може бити:  

1) именовано сертификационо тело за 
производ; 

2) именовано сертификационо тело за 
фабричку контролу производње или  

3) именована лабораторија. 

ANNEX V 

1.6. 

1.6. Construction products for which a 
European Technical Assessment has been 
issued Notified bodies undertaking tasks 
under Systems 1+, 1 and 3 as well as 
manufacturers undertaking tasks under 
Systems 2+ and 4 shall consider the 
European Technical Assessment issued 
for the construction product in question 
as the assessment of the performance of 
that product. Notified bodies and 
manufacturers shall therefore not 
undertake the tasks referred to in points 
1.1.(b)(i), 1.2.(b)(i), 1.3.(a)(i), 1.4.(b) and 

 

 

 

29.5. 

Министар надлежан за послове 
грађевинарства ближе прописује начин 
спровођења оцењивања и 
верификације сталности перформанси, 
системе оцењивања и верификације 
сталности перформанси, врсте тела за 
оцењивањe и верификацију сталности 
перформанси и садржину и врсте 
докумената о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси 
у зависности од примењеног система 
оцењивања и верификације сталности 
перформанси утврђеног техничком 
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1.5.(a)(i) respectively. спецификацијом или техничким 
прописом којим је обухваћен 
грађевински производ. 

 

ANNEX V 

2. 

BODIES INVOLVED IN THE 
ASSESSMENT AND VERIFICATION 
OF CONSTANCY OF 
PERFORMANCE  

With respect to the function of notified 
bodies involved in the assessment and 
verification of constancy of performance 
for construction products, distinction 
shall be made between: 

(1) product certification body: a body 
notified, in accordance with Chapter VII, 
to carry out constancy of performance 
certification;  

(2) factory production control 
certification body: a body notified, in 
accordance with Chapter VII, to carry out 
factory production control certification;  

(3) laboratory: a body notified, in 
accordance with Chapter VII, to measure, 
examine, test, calculate or otherwise 
assess the performance of construction 
products. 

 

 

 

 

29.3. 

 

 

 

 

29.3.1) 

 

29.3.2) 

 

29.3.3) 

У зависности од система оцењивања и 
верфикације сталности перформанси 
који се спроводи, именовано тело за 
оцењивање и верификацију сталности 
перформанси може бити:  

1) именовано сертификационо 
тело за производ; 

2) именовано сертификационо 
тело за фабричку контролу 
производње или  

3) именована лабораторија. 

 

ПУ   

ANNEX V 

3. 

HORIZONTAL NOTIFICATIONS: 
CASES OF ESSENTIAL 
CHARACTERISTICS WHERE 
REFERENCE TO A RELEVANT 
HARMONISED TECHNICAL 
SPECIFICATION IS NOT REQUIRED  

1. Reaction to fire  

2. Resistance to fire  

3. External fire performance  

 

 

5.4. 

 

 

5.4.1) 

5.4.2) 

Случајеви битних карактеристика када 
није неопходно упућивање на 
одговарајућу техничку спецификацију 
или технички пропис су:  

1) реакција на пожар; 

2) отпорност на пожар; 

3) перформансе при спољашњем 
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4. Acoustic performance  

5. Emissions of dangerous substances. 

 

5.4.3) 

5.4.4) 

5.4.5) 

пожару; 

4) апсорпција буке; 

5) емисија опасних материја. 
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1. Назив прописа Eвропске уније :  

 

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа  

 

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 574/2014 of 21 February 2014 amending Annex III to Regulation (EU) 
No 305/2011 of the European Parliament and of the Council on the model to be used for drawing up a declaration of performance 
on construction products 

 

32014R0574 

3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа-Влада 4. Датум израде табеле:  

Обрађивач -Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре јун 2018. године 

5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније: 

 

6. Бројчане ознаке (шифре) 
планираних прописа из базе 
НПAA: 

 

Предлог закона о грађевинским производима 

The draft law on construction products 
2016-555 

7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ: 

а) а1) б) б1) в) г) 
 

д) 

Одредба 
прописа ЕУ  

 
Садржина одредбе  

Одредбе 
прописа 
Републике 
Србије 

 

Садржина одредбе  

       

Усклађеност  

(Потпуно 
усклађено - 

ПУ, 
делимично 
усклађено - 

ДУ, 
неусклађено 

- НУ, 

Разлози за 
делимичну 

усклађеност, 
неусклађеност или 

непреносивост  

 

Напомена о 
усклађености  
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непреносиво 
– НП) 

1. 
Annex III to Regulation (EU) No 
305/2011 shall be replaced by the Annex 
to this Regulation. 

  НП   

2. 

Declarations of performance issued 
before the entry into force of this 
Regulation, which comply with Article 6 
of Regulation (EU) No 305/2011 and the 
initial Annex III thereto, shall be deemed 
to comply with this Regulation. 

  НП   

3. 

This Regulation shall enter into force on 
the third day following that of its 
publication in the Official Journal of the 
European Union. 

  НП   

Annex III 

1. 
Unique identification code of the 
product-type: 

 

8.3. 

Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 1. Анекса III  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  
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Annex III 

2. 
2. Intended use/es: 

 

8.3. 

Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 2. Анекса III  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  

 

 

Annex III 

3. 
3. Manufacturer: 

 

 

 

 

 

8.3. 
Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 3. Анекса III  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  

 

 

Annex III 

4. 
4. Authorised representative: 

 

 

 

 

 

8.3. 

Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком. 4. Анекса III  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  
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Annex III 

5. 
5. System/s of AVCP: 

 

 

 

 

 

8.3. 

Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 5. Анекса III  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  

 

 

Annex III 

6a. 

6a. Harmonised standard: 

Notified body/ies: 
 

 

 

 

 

8.3. 

Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 6а. Анекса III  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  

 

 

Annex III 

6b. 

6b. European Assessment Document: 

European Technical Assessment: 

Technical Assessment Body: 

Notified body/ies: 
 

 

 

 

8.3. 

Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком  6б. Анекса 
III  Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
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предвиђеним овим 
законом.  

 

Annex III 

7. 
7. Declared performance/s: 

 

 

 

 

 

8.3. 

Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 7. Анекса III  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  

 

 

Annex III 

8. 

8. Appropriate Technical Documentation 
and/or Specific Technical 
Documentation: 

The performance of the product 
identified above is in conformity with the 
set of declared performance/s. This 
declaration of performance is issued, in 
accordance with Regulation (EU) No 
305/2011, under the sole responsibility of 
the manufacturer identified above. 

Signed for and on behalf of the 
manufacturer by: 

  [name] 

  At [place] on [date of issue] 

  [signature] 
 

 

 

 

 

 

8.3. Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 8. Анекса III  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  
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ANNEX III 

1. 

 

1.   GENERAL 

These instructions aim at guiding the 
manufacturers when drawing up a 
declaration of performance compliant 
with Regulation (EU) No 305/2011, 
following the model of this Annex 
(hereinafter referred to as “the model”). 

These instructions are not part of the 
declarations of performance to be issued 
by manufacturers and should not be 
enclosed to these declarations of 
performance. 

When drawing up a declaration of 
performance, the manufacturer shall: 

(1)reproduce the texts and the headlines 
of the model which are not indicated 
between square brackets; 

(2)replace the blank spaces and square 
brackets by inserting the necessary 
information. 

Manufacturers may also include in the 
declaration of performance the reference 
to the website where the copy of the 
declaration of performance is made 
available in accordance with Article 7(3) 
of Regulation (EU) No 305/2011. This 
may be included after point 8 or in 
another place where it does not affect the 
readability and clarity of the mandatory 
information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. 
Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 1. Анекса III  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  

 

 

ANNEX III 

2. 

2.   FLEXIBILITY 

Providing that the mandatory information 
required by Article 6 of Regulation (EU) 
No 305/2011 is provided in a clear, 
complete and coherent manner, when 

 

 

8.3. 

Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 2. Анекса III  
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drawing up a declaration of performance, 
it is possible to: 

(1) use a different layout as in the model; 

(2)combine the points of the model by 
presenting some of them together; 

(3)present the points of the model in a 
different order or using one or more 
tables; 

(4)omit some points of the model which 
are not relevant for the product for 
which a declaration of performance is 
drawn up. For example, this is the case 
since the declaration of performance 
may be based either on a harmonised 
standard or on a European Technical 
Assessment issued for the product, 
rendering the other alternative not 
applicable. These omissions could also 
concern the points on the authorised 
representative or on the use of 
Appropriate Technical Documentation 
and the Specific Technical 
Documentation; 

(5)present the points without numbering 
them. 

If a manufacturer wishes to issue a single 
declaration of performance covering 
different variations of a product-type, at 
least the following elements need to be 
listed separately and clearly for every 
product variation: the number of the 
declaration of performance, the 
identification code under point 1 and the 
declared performances/s under point 7. 

Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  
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ANNEX III 

3. 
INSTRUCTION FOR THE 
COMPLETION OF THE FORM 

 

 

 

 

8.3. 
Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком 3. Анекса III  
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  

 

 

Number of 
the 

declaration 
of 

performance 

This is the reference number of the 
declaration of performance foreseen in 
Article 9(2) of Regulation (EU) No 
305/2011. 

The choice of the number is left to the 
manufacturer. 

This number may be the same as the 
unique identification code of the product-
type indicated under point 1 of the model. 

 

 

 

 

8.3. 
Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
овом тачком Анекса 
III  Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  

 

 

Point 1 

Indicate the unique identification code of 
the product-type referred to in Article 
6(2)(a) of Regulation (EU) No 305/2011. 

In Article 9(2) of Regulation (EU) No 
305/2011, the unique identification code 
determined by the manufacturer to follow 
the CE marking is linked to the product-
type and thus to the set of performance 
levels or classes of a construction 
product, as brought forward in the 
declaration of performance drawn up for 
it. Moreover, for the recipients of 

 

 

 

 

8.3. 

Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком Point 1 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  
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construction products, in particular for 
their final end users, it is necessary to be 
able to unequivocally identify this set of 
performance levels or classes for any 
given product. Therefore, every 
construction product, for which a 
declaration of performance has been 
drawn up, should be linked by its 
manufacturer to the respective product-
type and a given set of performance 
levels or classes by the unique 
identification code, which acts also as the 
reference mentioned in Article 6(2)(a) of 
Regulation (EU) No 305/2011. 

 

Point 2 

Indicate the intended use, or list the 
intended uses, as appropriate, of the 
construction product as foreseen by the 
manufacturer, in accordance with the 
applicable harmonised technical 
specification. 

 

 

 

 

8.3. 
Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде 
декларације о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком Point 2 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  

 

 

Point 3 

Indicate the name, the registered trade 
name or registered trade mark and the 
contact address of the manufacturer, as 
required pursuant to Article 11(5) of 
Regulation (EU) No 305/2011. 

 

 

 

8.3. Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком Point 3 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  
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Point 4 

This point shall be included and filled in 
only in case an authorised representative 
has been designated. In such case, 
indicate the name and the contact address 
of the authorised representative whose 
mandate covers the tasks specified in 
Article 12(2) of Regulation (EU) No 
305/2011. 

 

 

 

 

8.3. 
Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком Point 4 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  

 

 

Point 5 

Indicate the number of the applicable 
system or systems of assessment and 
verification of constancy of performance 
(AVCP) of the construction product as 
set out in Annex V to Regulation (EU) 
No 305/2011. If there are multiple 
systems, each of them shall be declared. 

 

 

 

 

8.3. 
Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком Point 5 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  

 

 

Points 6a 
and  

Since a manufacturer can draw up a 
declaration of performance based on 
either a harmonised standard or a 

 

8.3. 
Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 

НУ 
Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
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Points 6b European Technical Assessment issued 
for the product, these two different 
situations presented under points 6a and 
6b should be treated as alternative, with 
only one of them to be applied and filled 
in in a declaration of performance. 

In case of point 6a, i.e. when a 
declaration of performance is based on a 
harmonised standard, indicate all the 
following: 

(a)the reference number of the 
harmonised standard and its date of 
issue (dated reference); and 

(b)the identification number of the 
notified body/ies. 

When providing the name of the 
notified body/ies, it is essential that 
the name is provided in its original 
language, without translation to other 
languages. 

In case of point 6b, i.e. when a 
declaration of performance is based on a 
European Technical Assessment issued 
for the product, indicate all the following: 

(a)the number of the European 
Assessment Document and its date of 
issue; 

(b)the number of the European Technical 
Assessment and its date of issue; 

(c)the name of the Technical Assessment 
Body; and 

(d)the identification number of the 
notified body/ies. 

 

о перформансама. производима која се 
може упоредити са 
Тачком Point 6a and 
6b Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  
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Point 7 

Under this point, the declaration of 
performance shall indicate: 

(a)the list of essential characteristics, as 
determined in the harmonised 
technical specifications for the 
intended use or uses indicated under 
point 2; and 

(b)for each essential characteristic, the
declared performance, by level or 
class, or in a description, in relation to 
this characteristic or, for 
characteristics for which no 
performance is declared, the letters 
“NPD” (No Performance Determined). 

This point may be filled up with the use 
of a table which brings forward the links 
between the harmonised technical 
specifications and the systems of 
assessment and verification of constancy 
of performance applied respectively to 
each essential characteristic of the 
product, as well as the performance in 
relation to each essential characteristic. 

The performance shall be declared in a 
clear and explicit manner. Therefore, the 
performance cannot be described in the 
declaration of performance solely by 
inserting a calculation formula to be 
applied by the recipients. Furthermore, 
the levels or classes of performance 
presented in reference documents shall be 
reproduced in the declaration of 
performance itself and thus cannot be 
expressed solely by inserting references 
to these documents into the declaration of 
performance. 

However, the performance notably of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. 
Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком Point 7 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  
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structural behaviour of a construction 
product may be expressed by referring to 
the respective production documentation 
or structural design calculations. In this 
case, the relevant documents shall be 
attached to the declaration of 
performance. 

Point 8 

This point shall only be included and 
filled in in a declaration of performance 
if Appropriate Technical Documentation 
and/or Specific Technical Documentation 
has been used, in accordance with 
Articles 36 to 38 of Regulation (EU) No 
305/2011, in order to indicate the 
requirements with which the product 
complies. 

In such a case, under this point the 
declaration of performance shall indicate: 

(a)the reference number of the Specific 
and/or Appropriate Technical 
Documentation used, and 

(b)the requirements with which the 
product complies. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. 

Министарствo надлежно за послове 
грађевинарства ближе прописује 
садржину и начин израде декларације 
о перформансама. 

НУ 

Не постоји одредба 
Предлога закона о 
грађевинским 
производима која се 
може упоредити са 
Тачком Point 8 
Уредбе 305/2011 
(ЕУ). Одредба ће 
бити пренета 
подзаконским актом 
предвиђеним овим 
законом.  

 

 

Signature 
Replace the spaces indicated between 
square brackets by the information 
indicated and the signature. 

     

 

 


