ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ
МЕМОРАНДУМ ОРГАНА
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,
114/2015)

број
110-00-138/2018-06

Датум:28.6.2018.
1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре , Београд, Немањина
22-26
2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Вељко Ковачевић, 3628874,
veljko.kovacevic@mgsi.gov.rs
3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна: Уредба о техничким и другим захтевима за згуру,
као грађевинском производу намењеном за употребу у изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању насипа, засипа и
постељица инфраструктурних објеката јавне намене
Regulation on technical and other requirements for slag, as a construction product intended for use in the construction, reconstruction,
rehabilitation and maintenance of embankments, fills and slabs of public infrastructure objects
10 страна
4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: члан 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),
5. Веза са другим прописима: у вези са чланом 5. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености
(,,Службени гласник РС”, број 36/09) и члана 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)
6 Разлози за доношење техничког прописа: употреба згуре која настаје из процеса производње течног гвожђа и челика која може,
као грађевински производ, да се користи за изградњу насипа, засипа и постељица инфраструктурних објеката јавне намене
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): згура (индустријска шљака)
2618 00 00 00
2619 00
7. Фаза:
Технички пропис у припреми
[
[

] Да

Објављен технички пропис
] 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):
Овом уредбом ближе се прописују технички и други захтеви и услови за згуру као грађевински производ намењен за употребу у
изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању (у даљем тексту: изградња) насипа, засипа и постељица инфраструктурних
објеката јавне намене, поступак оцењивања усаглашености, садржина извештаја о испитивању и декларације произвођача, као и
стављање у употребу
This regulation closely defines technical and other requirements and conditions for slag as a construction product intended for use in
construction, reconstruction, rehabilitation and maintenance (hereinafter: construction) of embankments, fills and slabs of infrastructure
facilities intended for public use, procedure for evaluation of compliance, contents of the reports on research and declaration of
manufacturers, as well as placing it for use.
9. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе као
основа за његову израду: SRPS CEN ISO/TS 17892-1, EN 13286-2, TS CEN ISO 17892-12, EN 1744-1, EN 933-1, EN 12390-2, EN 196-3, SRPS
CEN ISO/TS 17892-4, SRPS CEN ISO/TS 17892-1, EN 13286-2, TS CEN ISO 17892-12, SRPS EN 1744-1, TS CEN ISO 17892 -12, EN 12390-3,
SRPS EN 1367-1, SRPS ISO/IEC 17025
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: јул 2018. године, ступање на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“
12. Предложени датум примене прописа:/
13. Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: нема
14. Да ли је урађена анализа ефеката прописа?
[

] Не

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

] Нe

16. Да ли су подаци из пријаве поверљиви?
[

] Нe

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

] Нe

18. Процена потреба за нотификацијом:
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту

[

] Нe

-По споразуму СТО / ТБТ

[

] Нe

-Остало – нпр. СТО / СПС-а

[

] Нe

