
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ 

МЕМОРАНДУМ ОРГАНА 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивљњу техничких прописа 
у складу са Уредбом о поступку пријављивања и начину 

информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање 
усаглашености и стандарде (“Службени гласник РС”, број 45/10) 

  
број  
 
  
 

Датум: 27.03.2017. године 

1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26 

2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Данијела Пршић 
(danijela.prsic@mgsi.gov.rs), Нина Вукосављевић (nina.vukosavljevic@mgsi.goov.rs), тел. 363 15 82 

3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна: Уредба о грађевинским производима (Regulation on 
Construction Products), 83 стране 

4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: чл. 6. став 3. и чл. 201. ст. 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), а у вези 
са чланом 5. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09), и 
чланом 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС 
и 44/14) 

5. Веза са другим прописима: / 

6 Разлози за доношење техничког прописа: Најважнији разлог за доношење Уредбе о грађевинским производима је потреба да се 
општим прописом уреди стављање на тржиште грађевинских производа, што до сада није био случај. Како је свака држава 
обавезна да преузме све неопходне мере да би обезбедила да се грађевински производи, који су предвиђени за сталну уградњу у 
објекте, могу стављати у промет само ако су погодни за предвиђену употребу, односно имају карактеристике које омогућавају да 
објекти у које ти производи треба да буду уграђени испуњавају битне захтеве, стога се ова уредба и у њој садржани технички и 
други захтеви доноси ради заштите безбедности, живота и здравља људи, заштите животиња и биљака, заштите животне средине, 
заштите потрошача и других корисника и заштите имовине свих грађана Републике Србије, као и свих инвеститора. 
Други битан разлог за њено доношење је испуњавање обавезе усклађивања домаћег законодавства са прописима ЕУ из 
Преговарачког поглавља 1 – Слобода кретања робе, обзиром да је 2011. године усвојена 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), а Република Србија није преузела ни пропис који је њој предходио. 

6. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који се технички пропис односи 
(класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS међународној класификацији у стандардизацији, уколико је то 
могуће): / 
 

7. Фаза: 
   Технички пропис у припреми  
   [  ]  Да     [  ]  Не 
 
   Објављен технички пропис 
   [  ]  Да      [  ]  Не 

 
 Ако је технички пропис објављен, навасети разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у фази припреме 

8. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику): Уредбом о грађевинским производима се 
утврђују услови за стављање на тржиште и испоруку на тржишту грађевинских производа успостављањем правила о начину 
исказивања перформанси грађевинских производа којe се односе на њихове битне карактеристике и о употреби знака 
усаглашености на тим производима, системи оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинских производа, 
поступци које у оквиру система оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинских производа спроводи произвођач 
грађевинског производа и именована тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси, документи о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси грађевинских производа, захтеви за именовање тела за техничко оцењивање, поступак 
пријављивања и обавезе именованих тела за техничко оцењивање, захтеви за именовање тела за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси, поступак пријављивања и обавезе именованих тела за оцењивање и верификацију сталности 
перформанси, обавезе и захтеви за привредне субјектe за стављање на тржиште и испоруку на тржиште грађевинских производа, 
вршење надзора над применом одредаба ове уредбе и инспекцијски надзор и друга питања битна за стављање на тржиште и 
испоруку на тржиште грађевинских производа. 
 
Thе Regulation оn Construction Products lays down conditions for the placing and making available on the market of construction products 
by establishing rules on how to express the performance of construction products in relation to their essential characteristics and on the use 
of conformity marking on those products, systems for assessment and verification of constancy of performance of construction products, 
procedures within systems for assessment and verification of constancy of performance of construction products undertaken by the 
manufacturer of the construction product and the designated body for assessment and verification of constancy of performance, 
documents on assessment and verification of constancy of performance, requirements for designation of technical assessment bodies, 



notification procedure and obligations of designated bodies for technical assessment, requirements for designation for bodies for 
assessment and verification of constancy of performance, notification procedure and obligations of designated bodies for assessment and 
verification of constancy of performance, obligations and requirements for economic operators to place and make available construction 
products on the market, surveillance of implementation of the regulation and inspection surveillance as well as other metters essential to 
placing on the market and making available on the market of construction products. 

9. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе као 
основа за његову израду: / 
 

10. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не користе као основа 
за његову израду и разлози за њихово некоришћење: / 

11. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: 28.04.2017. године 

12. Предложени датум примене прописа: Осми дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” 

13.  Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: / 

14. Да ли је урађена анализа ефеката прописа? 
 
   [  ]  Да      [  ]  Не 
 

15. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика? 
 
   [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 

16. Да ли су подаци из пријаве поверљиви? 
 
   [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 

17. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере? 
 
   [  ]  Дa      [  ]  Нe 

18. Процена потреба за нотификацијом: 
 
-По Директиви 98/34, измењен и допуњен Директивом 98/48  или по другом европском акту          [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 
-По споразуму СТО / ТБТ         [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 
-Остало – нпр. СТО / СПС-а     [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 


