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Члан 22.

Диспозитив рјешења којим се издаје овлашћење садр-
жи:

а) назив и сједиште правног лица којем се издаје овла-
шћење,

б) редни број из евиденције овлашћених тијела,

в) врсту посла за који се издаје овлашћење, радње у
поступку оцјењивања усаглашености грађевинских про-
извода и грађевински производ или скуп грађевинских
производа за који се издаје овлашћење, са назнаком тех-
ничких спецификација одређених за тај грађевински про-
извод или скуп грађевинских производа,

г) податке о одговорном лицу са назнаком грађевинског
производа или групе производа и послова за које одговара,

д) упозорење да је правно лице дужно да, у оквиру рока
за који му је дато овлашћење, испуњава услове прописане
за добијање овлашћења, да је послове за које је добило
овлашћење дужно обављати у складу са важећим прописи-
ма и правилима струке, те да је о свим промјенама које
могу утицати на његову способност, односно услове за
обављање послова дужно одмах, а најкасније у року од
осам дана од дана настанка промјене, обавијестити Мини-
старство и

ђ) рок важења овлашћења.

Члан 23.

(1) У случају промјене одговорног лица на захтјев
овлашћеног тијела може се измијенити овлашћење у дије-
лу који се односи на одговорно лице.

(2) На поступак измјене овлашћења из става 1. овог
члана на одговарајући се начин примјењују одредбе овог
правилника којима је уређено издавање овлашћења.

Члан 24.

(1) Надзор над испуњавањем услова за спровођење
радњи оцјењивања усаглашености грађевинских произво-
да и обављање послова издавања цертификата о усаглаше-
ности, те надзор над радом овлашћеног тијела и произво-
ђача обављају надлежни инспектор и Министарство у
складу са Законом.

(2) Овлашћено тијело за оцјењивање усаглашености,
произвођач, овлашћени заступник, увозник и дистрибутер
дужни су да у складу са Законом у одређеном року доста-
ве податке које затражи Министарство или надлежни
инспектор, омогуће надлежном инспектору приступ у све
своје радне просторије и омогуће приступ свим подацима
који су у вези с његовим радом.

Члан 25.

(1) Овлашћено тијело дужно је у складу са Законом да,
у оквиру рока за који му је дато овлашћење, испуњава
услове прописане за добијање овлашћења и да ове посло-
ве обавља у складу са важећим прописима и правилима
струке.

(2) Произвођач је дужан трајно испуњавати услове за
обављање радњи које спроводи у поступку оцјењивања уса-
глашености грађевинског производа, у складу са Законом.

(3) Овлашћено тијело дужно је да без посебног позива
и одгађања обавијести Министарство о свим промјенама
које могу утицати на његову способност, односно услове за
обављање послова за чије је обављање овлашћен, односно
које обавља на основу овог правилника, те достави Мини-
старству сваки налаз о надзору које је спровело акредита-
ционо тијело.

Члан 26.

Уколико овлашћено тијело престане да испуњава усло-
ве прописане овим правилником и Законом или ако посту-
па супротно одредбама Закона и прописа донесених на
основу Закона, министар ће по претходно прибављеном
мишљењу Стручног тима рјешењем одузети овлашћење.

Члан 27.

Рјешење којим се издаје, одузима или мијења овлашће-
ње за спровођење радњи оцјењивања усаглашености гра-

ђевинских производа или овлашћење за обављање послова
издавања цертификата о усаглашености са подацима из
којих су видљиве радње и грађевински производ или група
производа за које се овлашћење односи објављују се на
интернет страници Министарства.

Члан 28.

Министарство води базу података овлашћених тијела.

IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Овлашћења издата према Уредби о условима и начину
овлашћивања тијела за обављање послова оцјењивања уса-
глашености производа (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 49/02 и 59/02) важиће до истека рока до којег
је овлашћење дато.

Члан 30.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.03-020-1415/12
21. септембра 2012. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

2123

На основу члана 25. Закона о грађевинским производи-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, број 5/12) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10
и 24/12), министар за просторно уређење, грађевинарство
и екологију д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЗА

ОЦЈЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКИХ

ПРОИЗВОДА

Члан 1.

Овим правилником прописују се поступак оцјењивања
усаглашености грађевинских производа, методе вреднова-
ња резултата и други захтјеви у вези са поступком оцјењи-
вања усаглашености, документима и радњама оцјењивања
усаглашености, те системи оцјењивања усаглашености
грађевинских производа, услови за издавање докумената о
усаглашености, садржај докумената и начин вођења и
садржај евиденције издатих докумената о усаглашености.

Члан 2.

Одредбе овог правилника које се односе на грађевин-
ски производ односе се и на скуп на одређени начин тех-
нички и функционално повезаних појединачних грађевин-
ских производа са заједничком предвиђеном употребом, за
коју тако повезани испуњавају захтјеве (у даљем тексту:
скуп грађевинских производа), осим ако овим правилни-
ком није другачије одређено.

Члан 3.

(1) Поједини појмови употријебљени у овом правилни-
ку имају сљедеће значење:

а) овлашћено тијело за оцјењивање усаглашености гра-
ђевинских производа и издавање цертификата о усаглаше-
ности (у даљем тексту: овлашћено тијело) је овлашћена
независна лабoраторија за испитивање, контролно тијело,
односно цертификовано тијело које учествује у поступку
оцјењивања усаглашености, а које има овлашћење Мини-
старства за просторно уређење, грађевинарство и екологи-
ју (у даљем тексту: Министарство) за спровођење дијела
или свих радњи оцјењивања усаглашености, издавање цер-
тификата о фабричкој контроли производње или за издава-
ње цертификата о усаглашености грађевинског производа,
у складу са Законом о грађевинским производима (у даљем
тексту: Закон),
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б) одговорно лице је лице запослено код овлашћеног
тијела на неодређено вријеме са пуним радним временом,
које је именовано као лице одговорно за спровођење радњи
испитивања грађевинског производа, радњи надзора про-
изводње грађевинског производа или за издавање цертифи-
ката о усаглашености,

в) стручни тим за грађевинске производе је тим лица
именован од Министарства у складу са Уредбом о услови-
ма и начину овлашћивања тијела за обављање послова
оцјењивања усаглашености производа (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 49/02 и 59/02), (у даљем тек-
сту: Стручни тим),

г) цертификат о фабричкој контроли производње је
потврда о усаглашености фабричке контроле производње
грађевинског производа са условима за фабричку контролу
производње одређеним техничком спецификацијом за тај
производ,

д) цертификат о усаглашености је потврда о усаглаше-
ности грађевинског производа са техничком спецификаци-
јом,

ђ) изјава о усаглашености је изјава о усаглашености
грађевинског производа са техничком спецификацијом,

е) овлашћење је рјешење којим министар за просторно
уређење, грађевинарство и екологију (у даљем тексту:
министар) одобрава овлашћеном тијелу спровођење свих
или дијела радњи оцјењивања усаглашености, издавање
цертификата о фабричкој контроли производње и издавање
цертификата о усаглашености грађевинског производа, у
складу са Законом и

ж) подручје производа је подручје употребе грађевин-
ских производа који су сродни по намјераваној употреби и
својствима одређеним посебним прописом.

(2) Појмови као што су: техничка спецификација, гра-
ђевински производ, фабрика, произвођач, увозник и овла-
шћени заступник имају значење одређено Законом.

Члан 4.

(1) Послови и радње оцјењивања усаглашености грађе-
винских производа обављају се у складу са Законом и овим
правилником, техничким спецификацијама, одредбама
одговарајућег стандарда потребног за добијање овлашће-
ња за издавање цертификата о усаглашености грађевин-
ског производа, те у складу са правилима струке.

(2) Евидентирање послова и радњи из става 1. овог чла-
на спроводи се у складу са прописима о канцеларијском
пословању.

Члан 5.

(1) У поступку оцјењивања усаглашености грађевин-
ског производа спроводе се радње испитивања грађевин-
ског производа и радње надзора производње грађевинских
производа.

(2) Радње испитивања грађевинског производа су:

а) почетно испитивање типа грађевинског производа
које врши произвођач или овлашћено тијело,

б) испитивање узорака из производње према утврђеном
плану испитивања који утврђује произвођач или овлашће-
но тијело,

в) испитивање случајних узорака узетих у фабрици, са
тржишта или градилишта које врши произвођач или овла-
шћено тијело и

г) испитивање узорака из серије која је спремна за
испоруку или је испоручена, а које врши произвођач или
овлашћено тијело.

(3) Радње надзора производње грађевинских производа
су:

а) стална фабричка контрола производње коју врши
произвођач,

б) почетни надзор фабрике и почетни надзор фабричке
контроле процеса производње које врши овлашћено тије-
ло и

г) стални надзор, процјена и оцјењивање фабричке кон-
троле процеса производње које врши овлашћено тијело.

Члан 6.

(1) Радњама испитивања грађевинских производа утвр-
ђују се техничке карактеристике грађевинских производа.

(2) Надзор производње грађевинских производа спро-
води се прегледањем, надзирањем и оцјењивањем про-
изводње и сталне фабричке контроле производње.

(3) О спроведеним радњама из ст. 1. и 2. овог члана и
резултатима тих радњи овлашћено тијело, односно про-
извођач издаје одговарајући документ, и то о:

а) радњама испитивања грађевинског производа издаје
извјештај о испитивању грађевинског производа,

б) спровођењу сталног надзора, процјени и оцјењива-
њу фабричке контроле производње издаје извјештај о
спроведеном надзору, процјени и оцјењивању фабричке
контроле производње и

в) спроведеном почетном надзору фабрике и почетном
надзору фабричке контроле производње издаје извјештај о
спроведеном почетном надзору.

(4) Цертификат о фабричкој контроли производње
издаје се за системе оцјењивања усаглашености 2 и 2+, на
основу позитивних извјештаја из става 3. т. б) или в) овог
члана.

Члан 7.

(1) Обављање послова издавања цертификата о усагла-
шености обухвата спровођење радњи оцјењивања усагла-
шености грађевинских производа, вредновање и завршно
оцјењивање резултата радњи оцјењивања усаглашености
(потврђивање) и издавање цертификата о усаглашености.

(2) Вредновање или завршно оцјењивање резултата
радњи оцјењивања усаглашености спроводи се прегледом
извјештаја о испитивању грађевинског производа, те пре-
гледом извјештаја о спроведеном надзору и о спроведеном
почетном надзору фабричке контроле производње.

(3) Овлашћено тијело за издавање цертификата о уса-
глашености вреднује и завршно оцјењује резултате радњи
оцјењивања усаглашености грађевинских производа неза-
висно од тога да ли их је спровело само или су је спровела
друга тијела овлашћена за спровођење тих радњи.

Члан 8.

(1) У поступку оцјењивања усаглашености грађевин-
ског производа спроводе се групе радњи означене као
системи оцјењивања усаглашености 1+, 1, 2+, 2, 3 и 4 одре-
ђене у табели која је означена као Прилог 1. и саставни је
дио овог правилника, и то:

а) прије издавања цертификата о усаглашености - гру-
пе радњи означене као системи оцјењивања усаглашено-
сти ознаке 1+ и 1,

б) прије издавања цертификата о фабричкој контроли
производње - групе радњи означене као системи оцјењива-
ња усаглашености ознаке 2+ и 2,

в) прије издавања изјаве о усаглашености - групе рад-
њи означене као системи оцјењивања усаглашености озна-
ке 1+, 1, 2+, 2, 3 и 4.

(2) Методе вредновања резултата које се у поступку
оцјењивања усаглашености морају спровести за поједини
грађевински производ, односно поједину групу грађевин-
ских производа, прије издавања цертификата о усаглаше-
ности и изјаве о усаглашености, одређени су техничком
спецификацијом.

Члан 9.

(1) Цертификат о усаглашености издаје овлашћено
тијело за оцјењивање усаглашености на захтјев произвођа-
ча, овлашћеног заступника, односно увозника грађевин-
ског производа, материјала и опреме ако су спроведени
или се спроводе све радње одређене за оцјењивање усагла-
шености грађевинског производа, материјала и опреме, за
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који се издаје цертификат о усаглашености, те ако је уса-
глашеност доказана.

(2) Цертификат о усаглашености садржи:

а) назив и сједиште овлашћеног тијела које је издало
цертификат о усаглашености грађевинског производа,
материјала и опреме,

б) класу, број и датум овлашћења за обављање послова
издавања цертификата усаглашености овлашћеног тијела
које је издало цертификат,

в) евиденцијски број овлашћеног тијела,

г) назив и сједиште, односно име и адресу произвођа-
ча, овлашћеног заступника или увозника,

д) назив, кратки опис и предвиђену употребу грађевин-
ског производа, материјала и опреме,

ђ) ознаку техничких спецификација које су мјеродавне
за оцјењивање усаглашености грађевинског производа,
материјала и опреме,

е) ознаку система оцјењивања усаглашености који је
спроведен или се спроводи,

ж) назив и сједиште овлашћених тијела која су уче-
ствовала у оцјени усаглашености, те класу, број и датум
овлашћења за обављање тих послова,

з) класу, број и датум издавања цертификата о усагла-
шености и рок његовог важења,

и) име, презиме и потпис одговорног лица овлашћеног
за издавање цертификата о усаглашености и

ј) евиденцијски број овлашћеног тијела, те класу, број
и датум издавања документа о оцјењивању усаглашености
на основу којег се издаје цертификат.

(3) Цертификат о усаглашености трајно чувају овла-
шћено тијело које га је издало, те произвођач или увозник.

(4) Након издавања цертификата о усаглашености,
овлашћено тијело о томе обавјештава Министарство и
Републичку управу за инспекцијске послове.

(5) Овлашћено тијело које је издало цертификат о уса-
глашености исти доставља Министарству у року од три
дана од дана његовог издавања.

Члан 10.

(1) Цертификат о фабричкој контроли производње или
цертификат о усаглашености издат у иностранству ностри-
фикује се да би замијенио цертификат издат у складу са
овим правилником.

(2) Нострификацију из става 1. овог члана врши прав-
но лице које је у складу са Законом овлашћено за послове
издавања цертификата о фабричкој контроли производње,
односно цертфиката о усаглашености.

(3) Правно лице које је извршило нострификацију
страних докумената о усаглашености дужно је да тај доку-
мент достави Министарству у року од 30 дана од дана
њеног издавања.

Члан 11.

(1) Изузетно од члана 10. овог правилника, уколико за
неко подручје производа не постоји правно лице овлашће-
но за издавање цертификата о фабричкој контроли произ-
водње, односно цертификата о усаглашености, нострифи-
кацију врши Министарство по претходно прибављеном
мишљењу Стручног тима.

(2) Министарство спроводи радње нострификације
само у случају када за одређени грађевински производ или
групу производа постоји технички пропис, донесен у скла-
ду са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу,
односно одредбама Закона.

(3) На основу претходно прибављеног мишљења
Стручног тима, Министарство издаје потврду о нострифи-
кацији цертификата о фабричкој контроли производње,
односно цертификата о усаглашености, а на основу захтје-
ва произвођача овлашћеног заступника, односно увозника
грађевинског производа.

(4) Уз захтјев за издавање потврде о нострификацији
прилажу се сљедеће:

а) копија цертификата за који се тражи нострификаци-
ја,

б) превод цертификата на један од службених језика
Републике Српске, сачињен од стране овлашћеног лица,

в) писана изјава произвођача, овлашћеног заступника,
односно увозника грађевинског производа да су у поступ-
ку издавања цертификата за одређени грађевински про-
извод задовољени услови и стандарди у складу са одно-
сним техничким прописом, донесеним у складу са одред-
бама Закона о уређењу простора и грађењу,

г) доказ о уплати трошкова нострификације.

(5) У случају захтјева за издавање потврде о нострифи-
кацији цертификата о усаглашености, подносилац захтјева
прилаже и изјаву о усаглашености из члана 12. овог пра-
вилника.

(6) Сва документа се предају у оригиналу или овјереној
копији.

(7) У сврху утврђивања чињеница битних у поступку
издавања потврде о нострификацији, подносилац захтјева,
на тражење Министарства, доставља и друге исправе и
доказе уколико се то буде сматрало релевантним.

(8) Потврда о нострификацији има рок важења као и
цертификат за који је издата.

(9) Висина трошкова нострификације утврђује се у
складу са посебним прописом Владе Републике Српске.

Члан 12.

(1) Произвођач издаје изјаву о усаглашености ако:

а) испуњава услове за оцјењивање усаглашености гра-
ђевинског производа у складу са одредбама Закона и под-
законских аката донесених у складу са Законом, а које уре-
ђују услове за издавање, продужење и одузимање овлашће-
ња за издавање цертификата о усаглашености грађевин-
ског производа,

б) су спроведене или се спроводе све радње одређене за
оцјењивање усаглашености и

в) је утврдио да је усаглашеност доказана.

(2) Овлашћени заступник издаје изјаву о усаглашено-
сти ако:

а) произвођач којег заступа испуњава услове за оцјењи-
вање усаглашености грађевинског производа у складу са
одредбама Закона и подзаконских аката донесених у скла-
ду са Законом, а које уређују услове за издавање, продуже-
ње и одузимање овлашћења за издавање цертификата о
усаглашености грађевинског производа,

б) су спроведене или се спроводе све радње одређене за
оцјењивање усаглашености и

в) је произвођач утврдио да је усаглашеност доказана.

Члан 13.

(1) Изјавом о усаглашености произвођач, овлашћени
заступник, односно увозник потврђује да су спроведене
или да се спроводе све радње одређене за оцјењивање уса-
глашености грађевинског производа, материјала и опреме
за који се даје изјава, те да је доказана усаглашеност грађе-
винских производа, материјала и опреме са техничком спе-
цификацијом.

(2) Изјава о усаглашености обавезно садржи:

а) назив и сједиште, односно име и адресу произвођа-
ча, овлашћеног заступника или увозника, односно назив и
сједиште (име и адресу) произвођача у случају да изјаву о
усаглашености издаје овлашћени заступник или увозник,

б) назив, кратак опис и предвиђену употребу грађевин-
ског производа, материјала и опреме,

в) изјаву да је грађевински производ, материјал и опре-
ма усаглашен са техничком спецификацијом одређеном за
тај производ, материјал и опрему,
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г) ознаку техничких спецификација које су мјеродавне
за оцјењивање усаглашености грађевинског производа,
материјала и опреме,

д) ознаку система оцјењивања усаглашености који је
спроведен или се спроводи,

ђ) назив и сједиште овлашћених тијела за оцјењивање
усаглашености која су учествовала у оцјени усаглашеност,
те класу, број и датум овлашћења за обављање тих посло-
ва,

е) класу, број и датум издавања изјаве,

ж) име, презиме, својство и потпис лица које је овла-
шћено за потписивање у име произвођача, овлашћеног
заступника или увозника грађевинског производа, матери-
јала и опреме и

з) евиденцијски број овлашћеног тијела, те класу, број
и датум издавања цертификата о усаглашености или церти-
фиката о фабричкој контроли производње, односно доку-
мента о оцјењивању усаглашености на основу којег се
издаје цертификат.

(3) Изјаву о усаглашености трајно чувају произвођач,
овлашћени заступник или увозник.

(4) Након издавања изјаве о усаглашености, произво-
ђач, овлашћени заступник, односно увозник о томе обавје-
штава Министарство и Републичку управу за инспекцијске
послове.

Члан 14.

(1) Министарство води евиденцију издатих:

а) цертификата о усаглашености,

б) изјава о усаглашености и

в) грађевинских производа за које је издат цертификат
о усаглашености.

(2) Подаци о евидентираним цертификатима о усагла-
шености, из којих су видљиви основни подаци о произво-
ду, објављују се на интернет страници Министарства.

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.03-020-1416/12
21. септембра 2012. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

2124

На осно ву чла на 38. Зако на о гра ђе вин ским про из во ди -
ма (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 5/12) и
чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10
и 24/12), мини стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство
и еко ло ги ју  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ОЗНА ЧА ВА ЊУ ГРА ЂЕ ВИН СКИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су је се начин озна ча ва ња гра -
ђе вин ских про из во да, те облик и садр жај озна ка уса гла ше -
но сти.

Члан 2.

(1) Гра ђе вин ски про из во ди за чије је тех нич ке карак те -
ри сти ке дока за но да су у скла ду са карак те ри сти ка ма одре -
ђе ним одго ва ра ју ћом тех нич ком спе ци фи ка ци јом, којом је
при хва ће на уса гла ше на европ ска спе ци фи ка ци ја, озна ча -
ва ју се озна ком уса гла ше но сти одре ђе ном у При ло гу 1,
који је састав ни дио овог пра вил ни ка.

(2) Озна ча ва ње гра ђе вин ског про из во да у скла ду са
ста вом 1. овог чла на врши се на начин и са садр жа јем од-
ре ђе ним тех нич ком спе ци фи ка ци јом.

Члан 3.

(1) Гра ђе вин ски про из вод за који се изја вом о уса гла -
ше но сти потвр ђу је уса гла ше ност са важе ћим стан дар дом у
Репу бли ци Срп ској или тех нич ком спе ци фи ка ци јом на на-
чин про пи сан Зако ном о гра ђе вин ским про из во ди ма (у да-
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