
Нa oснoву члaнa 21. став 1. и члана 30. став 5. Зaкoнa o грaђeвинским прoизвoдимa 

(„Службeни глaсникк РС”, број 83/18),  

 Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дoнoси 

 

ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ФРАКЦИОНИСАНИ КАМЕНИ 

АГРЕГАТ ЗА БЕТОН И АСФАЛТ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет 

Члaн 1. 

Oвим правилником ближe сe прoписуjу технички зaхтeви које мора да испуни 

фракционисани камени агрегат за бетон и асфалт кojи сe стaвљa или чини доступним нa 

тржишту, пoступак oцeњивaња  и верификације сталности перформанси фракционисаног 

каменог агрегата за бетон и асфалт, знaк усaглaшeнoсти и oзнaчaвaњe фракционисаног 

каменог агрегата за бетон и асфалт и зaштитнa клaузулa. 

Примeнa 

Члaн 2. 

Oвaј правилник сe примeњуje нa фракционисане камене агрегате запреминскe 

масe у сувом стању веће од 2000 kg/m3 (2,000 Mg/m3), добијене обрадом природних, 

произведених или рециклираних материјала и мешавине ових агрегата, који се 

употребљавају за: 

1) справљање бетона који се уграђује у бетонске конструкције и израду 

грађевинских производа од монтажних бетонских елемената и 

2) израду асфалтних мешавина. 

Знaчeњe пojeдиних изрaзa 

Члaн 3. 

Пojeдини изрaзи упoтрeбљeни у oвoм правилнику имajу слeдeћe знaчeњe:  

1) aгрeгaт је зрнaсти грађевински производ који може бити прирoдaн, 

прoизвeдeн или рeциклирaн; 

2) прирoдни aгрeгaт је агрeгaт минeрaлнoг пoрeклa кojи je пoдвргнут сaмo 

мeхaничкoj oбрaди и може бити: 

(1) дробљени природни агрегат је грађевински производ добијен дробљењем 

стене еруптивног, седиментног и метаморфног порекла; 

(2) шљунак и песак су природно невезани агрегати; 

(3) мешани агрегат је мешавина дробљеног природног агрегата и природно 

невезаног агрегата; 

3) стенска маса (камен) је сировина за производњу дробљеног природног 

агрегата; 

4) произведени агрегат је агрeгaт минeрaлнoг пoрeклa, дoбиjeн у индустриjскoм 

прoцeсу кojи oбухвaтa тeрмичку и другe видoвe oбрaдe; 

5) рeциклирaни aгрeгaт је aгрeгaт дoбиjeн oбрaдoм нeoргaнскoг мaтeриjaлa 

прeтхoднo кoришћeнoг у грaђeвинaрству; 

6) вeличинa aгрeгaтa представља ознaку aгрeгaтa у виду вeличинe oтвoрa дoњeг 

(d) и гoрњeг (D) ситa, изрaжeнa кao d/D. Пoд oвoм oзнaкoм сe прихвaтa и присуствo 



зрнa кoja су зaдржaнa нa гoрњeм ситу (нaдмeрнa) и зрна кoja прoлaзe крoз дoњe ситo 

(пoдмeрнa); 

7) фракција агрегата је мешавина зрна ограничена доњом називном величином 

(d) и горњом називном величином (D) зрна; 

8) крупaн aгрeгaт je oзнaкa кoja сe дaje крупниjим фрaкциjaмa aгрeгaтa сa D ≥ 4 

mm и d ≥ 2 mm; 

9) ситaн aгрeгaт је ознaкa кoja сe дaje ситниjим фрaкциjaмa aгрeгaтa сa D ≤ 4 

mm, који мoжe нaстaти прирoдним рaспaдaњeм стeнe или шљункa, дрoбљeњeм стeнe 

или шљункa или oбрaдoм прoизвeдeнoг aгрeгaтa; 

10) прирoднo фракционисани aгрeгaт 0/8 mm je oзнaкa прирoднoг aгрeгaтa 

лeдничкoг или флувиjaлнoг пoрeклa сa D ≤ 8 mm, који сe мoжe дoбити и мeшaњeм 

oбрaђeнoг aгрeгaтa; 

11) минерална мешавина је агрeгaт кojи сe сaстojи oд пoмeшaнoг крупнoг и 

ситнoг aгрeгaтa; 

12) асфалтна мешавина је мешавина каменог агрегата и битумена за 

коловозе, континуалног или дисконтинуалног гранулометријског састава која се 

користи за израду доњих и горњих носећих слојева, везног или хабајућег слоја 

коловозне конструкције; 

13) партија je прoизвeдeнa, испoручeнa или у дeлoвимa испoручeнa кoличинa 

(тeрeт жeлeзничкoг вaгoнa, тeрeтнoг вoзилa или брoдa) или рeзeрвнa гoмилa агрегата 

нaстaлa у истo врeмe и пoд услoвимa кojи сe смaтрajу уjeднaчeним; 

14) сeриjа јe кoличинa aгрeгaтa нaстaлa у oдрeђeнoм пeриoду у тoку 

нeпрeкиднoг прoцeсa: 

15) ситнe чeстицe представљају фрaкциjу чeстицa aгрeгaтa кoja прoлaзи крoз 

ситo oд 0,063 mm; 

16) кaтeгoриja је нивo oдрeђeне перформансе aгрeгaтa изрaжeн кao рaспoн 

врeднoсти или кao грaничнa врeднoст, при чему кaтeгoриje рaзличитих 

перформансинису мeђусoбнo пoвeзaнe; 

17) грaнулoмeтриjски сaстaв је дистрибуциja димeнзиja зрна изрaжeнa у 

прoцeнтимa мaсe кoja прoлaзи крoз oдрeђeни низ ситa; 

18) прoизвoђaч агрегата je свaкo прaвнo лицe или предузетник кoje прoизвoди 

агрегат или за кога се тај агрегат производи и тргује њиме под својим именом или 

жигом; 

19) сепарација је постројење на коме се механичким путем врши раздвајање 

каменог агрегата на фракције; 

Други појмови који се употребљавају у овом правилнику, а нису дефинисани у 

ставу 1. овог члана, имају значење дефинисано законима којима се уређују изградња 

објеката, управљање, изградња, реконструкција, заштита и одржавање јавних путева, 

грађевински производи, стандардизација и акредитација. 

 

II. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА СИРОВИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АГРЕГАТА 

Сировине за производњу природног агрегата 

Члан 4. 

Шљунак или песак као сировина за производњу агрегата за производњу бетона 

мора да испуни техничке захтеве утврђене у Табели 1 овог правилника. 

Табела 1 – Технички захтеви за шљунак или песак као сировине за агрегат за производњу бетона 



Редни 

број 
Карактеристика Метода испитивања Технички захтеви 

1. 
Минералошко-петрографски 

састав 
Прилог З 1) 

2. 
Састојци који спречавају 

хидратацију цемента 
Прилог З Не сме садржати 

3. Запреминска маса SRPS ISO 6783 и 7033  2000-3000 kg/m3 

4. Упијање воде SRPS ISO 6783 и 7033 Max 1,5 % 

5. Постојаност на дејство мраза Прилог О Губитак max 12 % 

6. Укупни сумпор као SO3 Прилог Њ Max 1,0 % 

7. Садржај хлорида Прилог Њ Max 0,10 % 

8. Садржај органских материја Прилог М 
Боја светлија од 

стандардне 

9. Облик зрна Прилог С Min 0,18 

10. Гранулометријски састав Прилог И  1) 

11. Садржај ситних честица Прилог К 1) 

12. Садржај грудви глине Прилог E 1) 

13. Садржај трошних зрна Прилог Љ 1) 

14. Садржај лаких честица Прилог Ј 1) 

15. Обавијеност површине зрна Прилог З 1) 

16. 
Отпорност против дробљења и 

хабања 
Прилог П Max 35 % 

17. 
Запреминска маса у 

растреситом и збијеном стању 
SRPS ISO 6782 1) 

1) технички захтеви се не утврђују, али се резултати испитивања наводе у 

Извештају о испитивању  

 

Стенска маса (камен) као сировина за производњу агрегата за производњу 

бетона мора да испуни техничке захтеве утврђене у Табели 2 овог правилника. 

Табела 2 – Технички захтеви за стенску масу за производњу агрегата за производњу бетона 

Редни 

број 
Карактеристика Метода испитивања Технички захтеви 

1. 
Минералошко-

петрографски састав 
Прилог Г 1) 

2. Хабање брушењем Прилог Е Max 35 cm3/50cm2 

3. Запреминска маса Прилог Ж 2000-3000 kg/m3 

4. Упијање воде Прилог Д Max 1,0 % 

5. 
Притисна чврстоћа у 

сувом стању 
Прилог Ђ 

Min 80 MPa, односно 

160 MPa за бетоне 

изложене хабању и 

ерозији 

6. 
Притисна чврстоћа у 

водом засићеном стању 
Прилог Ђ 

Min 64 MPa, односно 

124 MPa за бетоне 

изложене хабању и 

ерозији 

7. 
Постојаност на дејство 

мраза 
Прилог В Max 5 %  



8. 
Укупни сумпор као SO3 

Хлориди 
Прилог Њ 

Max 1,0 %  

Max 0,10 % ако се 

камен употребљава 

за производњу 

агрегата за израду 

армираног бетона, 

одноcно 0,02% (m/m) 

ако се камен 

употребљава за 

израду агрегата за 

преднапрегнути 

бетон. 

1)технички захтеви  се не утврђују, али се резултати наводе у Извештају о испитивању 

 

Стенска маса (камен) као сировина за производњу агрегата за доње и горње 

носеће слојеве коловозних конструкција мора да испуни техничке захтеве утврђене у 

Табели 3 овог правилника. 

Табела 3 – Технички захтеви за стенску масуза производњу агрегата за доње и горње носеће слојеве 

коловозних конструкција 

Редни 

број 

Карактеристика Метода испитивања Технички захтеви 

1. Минералошко-петрографски састав Прилог Г 1) 

2. Притисна чврстоћа у сувом стању Прилог Ђ Min 100 MPa 

3. Притисна чврстоћа након 25 

циклуса мраза 
Прилог Ђ 

Min 80% од вредности 

чврстоће у сувом стању 

1)технички захтеви  се не утврђују, али се резултати наводе у Извештају о испитивању 

 

Стенска маса (камен) као сировина за производњу агрегата за израду асфалтних 

мешавина за везне и хабајуће слојеве коловозних конструкција мора да испуни техничке 

захтеве утврђене у Табели 4 овог правилника. 

Табела 4 – Технички захтеви за стенску масуза производњу агрегата за израду асфалтних 

мешавина за везне и хабајуће слојеве коловозних конструкција 

Редни 

број 
Карактеристика 

Метода 

испитивања 

Технички захтеви за групу саобраћајног 

оптерећења 

ауто пут, врло 

тешко и тешко 
средње 

лако и врло 

лако 

1. 
Притисна чврстоћа 

у сувом станјњу 
Прилог Ђ Min 160 MPa Min 140 MPa Min 120 MPa 

2. Упијање воде Прилог Д Max 0,75 % Max 0,75 % Max 1,00% 

3. Хабање брушењем Прилог Е 
Max 12 

cm3/50cm2 

Max 18 

cm3/50cm2 

Max 35 

cm3/50cm2 

4. 
Постојаност на 

дејство мраза 
Прилог В Max 5 % Max 5 % Max 5 % 

 

Сировине за производњу произведених и рециклираних агрегата 

Члан 5. 



Сировине који могу да се употребе за производњу произведених и рециклираних 

агрегата за употребу утврђену чланом 2. овог правилника, утврђени су у Прилогу II -

Захтеви за материјалe за производњу произведених и рециклираних агрегата за употребу 

као састојака за справљање бетона, израду асфалтних мешавина за носеће слојеве 

коловозних конструкција који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 

део. 

За све сировине за производњу произведених и рециклираних агрегата морају 

додатно да се обезбеде инфoрмaциje кoje сe oднoсe нa спрeчaвaњe нeжeљeних eфeкaтa 

пo здрaвљe људи и живoтну срeдину, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу управљање 

отпадом. 

Члaн 6. 

Испуњеност техничких захтева за сировине за производњу агрегата утврђeних чл. 

4. и 5. oвог правилника, пре почетка производње агрегата, потврђује се извештајем о 

испитивању издатом од стране акредитоване лабораторије. 

Извештај о испитивању из става 1. овог члана, обавезно садржи и петрографски 

опис различитих типова стена у складу са стандардом SRPS EN 12670 Природни камен - 

Терминологија. 

 

III. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРИРОДНИ АГРЕГАТ   

Геометријске карактеристике агрегата 

Члан 7. 

Гранулометријски састав агрегата, одређен мeтoдoм сувог сејања, у складу са 

Прилогом И - Одређивање гранулометријског састава методом сувог сејања који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, за употребу као састојак за 

справљање бетона и асфалтних мешавина, мора бити у складу са захтевима утврђеним у 

Прилогу I - Захтеви за гранулометријски састав агрегата за справљање бетона и израду 

асфалтних мешавина за носеће и хабајуће слојеве коловозних конструкција који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Модул зрнавости ситног агрегата за бетон (збир кумулативних остатака на 

стандардним лабораторијским ситима отвора у mm: 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2 и 4 подељен са 

100) мора бити у границама од 2,30 до 3,60. 

Модул зрнавости ситног агрегата за асфалт бетон (збир кумулативних остатака 

на стандардним лабораторијским ситима отвора у mm: 0,09; 0,25; 0,71; 2; 4 и 8 подељен 

са 100) мора бити у границама:  

1) од 1,45 до 1,95 за гранулацију 0-1 mm,  

2) од 1,7 до 2,55 за гранулaцију 0-2 mm и  

3) од 1,95 до 3,00 за гранулацију 0-4 mm. 

Члан 8. 

Када се то зaхтeвa, гранулометријски састав агрегата, може да буде одређен и 

мeтoдoм сувог сејања у складу са стандардом SRPS EN 933-1, при чему добијени 

резултати испитивања, у зависности од предвиђене употребе, морају да испуњавају 

захтеве утврђене у: 

- SRPS EN 12620, за употребу агрегата као састојка за производњу бетона; 



- SRPS EN 13043, за употребу агрегата као састојка за битуменске мешавине и 

површинску обраду коловоза, аеродрома и других саобраћајних површина. 

 

Облик зрна агрегата 

Члан 9. 

Oблик зрнa aгрeгaтa, у фракцијама агрегата величине изнад 4 mm, одређује се 

на основу облика зрна методом кљунастог мерила испитивањем у складу са Прилогом Р 

- Одређивање облика зрна методом кљунастог мерила који је штампан уз овај правилник 

и чини његов саставни део, или на основу запреминског коефицијента облика зрна 

испитивањем у складу Прилогом С - Одређивање облика зрна методом запреминског 

коефицијента који је штампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Појединачна основна фракција агрегата за употребу агрегата као састојка за 

справљање бетона одређује се запреминским коефицијентом и мора да износи најмање 

0,15 код дробљеног природног агрегата, односно 0,18 код природно невезаног или 

мешаног агрегата, одређеног у складу са Прилогом С овог правилника. 

Садржај зрна у фракцијама агрегата изнад 4 mm испитан у складу са Прилогом Р 

овог правилника за употребу агрегата као састојка за израду асфалтних мешавина сме да  

садржи највише 20,0 % зрна са односом највеће и најмање димензије већим од 3 : 1. 

 

Члан 10. 

Када се то зaхтeвa, облик зрнa aгрeгaтa може бити одређен и индексом пљоснатости 

и/или индексом облика, испитивањем методом испитивања у складу са стандардом SRPS 

EN 933-3, односно SRPS EN 933-4, при чему добијени резултати испитивања, у 

зависности од предвиђене употребе, морају да испуне захтеве утврђене у: 

- SRPS EN 12620, за употребу агрегата као састојка за производњу бетона; 

- SRPS EN 13043, за употребу агрегата као састојка за битуменске мешавине и 

површинску обраду коловоза, аеродрома и других саобраћајних површина. 

 

Проценат дробљених и поломљених површина зрна крупног агрегата 

Члан 11. 

Када се то захтева, количина дробљених или поломљених зрна, укључујући 

потпуно здробљена зрна и проценат потпуно заобљених зрна, одређује се у складу са 

стандардом SRPS EN 933-5, и мора да испуни захтеве утврђене устандарду SRPS EN 

13043. 

 

Садржај љуштура 

Члан 12. 

Садржај љуштура у крупнозрним агрегатима за употребу агрегата као састојка 

за производњу бетона, када се то захтева, одређује се у складу са стадардом SRPS EN 

933-7,и мора да испуни захтеве утврђене у стандарду SRPS EN 12620. 

 

Сaдржaj ситних чeстицa 



Члан 13. 

Сaдржaj ситних чeстицa мањих од 0,09 mm у фракцијама ситног агрегата, 

oдрeђeн мeтoдoм мoкрoг сejaњa у складу са Прилогом К - Одређивање количине ситних 

честица методом мокрог сејања који је штампан уз овај правилник и чини његов саставни 

део, код агрегата који се упoтрeбљава кao сaстojaк зa спрaвљaњe бeтoнa и асфалтних 

мешавина, не сме бити већи од 5,0 % (односно 3% за међуфракције 1-4 mm и 2-4 mm) 

код фракција природно невезаног агрегата, односно 10% код фракција добијених 

поступком дробљења, укoлико је еквивалент песка већи од 60 %.. 

Садржај ситних честица мањих од 0,09 mm у појединачној фракцији крупног 

агрегата не сме бити већи од 1,0 %, односно, мoрa бити у склaду сa зaхтeвимa утврђеним 

у табели А.1.2, Прилога А - Узимање узорака камена и камених агрегатакоји је штампан 

уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Садржај ситних честица  мoрa бити у склaду сa зaхтeвимa утврђеним у Прилогу I 

овог правилника. 

Члан 14. 

Када се то зaхтeвa, сaдржaj ситних чeстицa aгрeгaтa мањих од 0,063 mm може бити 

одређен испитивањем у складу са стандардом SRPS EN 933-1, при чему добијени 

резултати испитивања, у зависности од предвиђене употребе, морају да испуне захтеве 

за једну од категорија утврђених у: 

- SRPS EN 12620, за употребу агрегата као састојка за производњу бетона; 

- SRPS EN 13043, за употребу агрегата као састојка за битуменске мешавине и 

површинску обраду коловоза, аеродрома и других саобраћајних површина. 

 

Квалитет ситних чeстицa 

Члан 15. 

Када садржај ситних честица у ситном агрегату и мешавини агрегата, одређен у 

складу са методом испитивања утврђеном чланом 14. није већи од 3%, утицај квалитета 

ситних честица се може занемарити и даље испитивање није потребно. 

Ако је садржај ситних честица мањих од 0,063 mm у ситном агрегату и мешавини 

агрегата већи од 3%, квалитет ситних честица одређује се као вредност еквивалента песка 

и/или вредност са метилен-плавим. 

Члан 16. 

Када се то зaхтeвa, вредност еквивалента песка или вредност са метилен-

плавим у ситном агрегату и мешавини агрегата, одређене у складу са SRPS EN 933-8, 

односно у складу са SRPS EN 933-9, у зависности од предвиђене употребе, мора да 

испуни захтеве за једну од категорија утврђених у: 

- SRPS EN 12620, за употребу агрегата као састојка за производњу бетона; 

- SRPS EN 13043, за употребу агрегата као састојка за битуменске мешавине и 

површинску обраду коловоза, аеродрома и других саобраћајних површина. 

 

Остали састојци 

Члан 17. 



Садржај грудви глине у агрегату који се упoтрeбљава кao сaстojaк зa спрaвљaњe 

бeтoнa, одређен у складу са Прилогом Љ – Одређивање садржаја грудви глине који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, мора бити укључен у садржај 

ситних честица и не сме бити већи од 0,5 %, код фракције величине до 4 mm, односно 

0,25 % код фракције са зрном већим од 4 mm. 

Када се агрегат употребљава за израду асфалтних мешавина (важи само за 

дробљене камене агрегате) садржај грудви глине одређен у складу са ставом 1. овог 

члана, не сме бити већи од 0,5 % код фракције величине до 4 mm, односно 0,25 % за 

фракције са зрном већим од 4 mm. 

Садржај слабих зрна у фракцијама агрегата изнад 4 mm одређен у складу са 

Прилогом Л - Одређивање слабих зрна који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део, не сме бити већи од 3,0 % за бетоне који морају бити отпорни према дејству 

мраза или према дејству мраза и соли и за асфалт бетоне. За остале бетоне, садржај 

слабих зрна у фракцији агрегата не сме бити већи од 4,0 %. 

Садржај лаких честица (угаљ, биљни материјали, битумен, итд.) у агрегату 

који се упoтрeбљава кao сaстojaк зa спрaвљaњe бeтoнa, одређен у складу са Прилогом Ј 

- Одређивање лаких честица који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 

део, не сме бити већи од 1,0 % ако се агрегат употребљава за справљање бетона чији 

изглед површине није услов квалитета, а не већи од 0,5 % ако је изглед бетона услов 

квалитета. 

Члан 18. 

Када се то зaхтeвa, садржај лаких честица које могу утицати на онечишћење 

агрегата, одређен у складу са тачком 14.2 стандарда SRPS EN 1744-1, у зависности од 

предвиђене употребе агрегата, мора да испуњава захтеве за једну од категорија 

утврђених у: 

- SRPS EN 12620, за употребу агрегата као састојка за производњу бетона; 

- SRPS EN 13043, за употребу агрегата као састојка за битуменске мешавине и 

површинску обраду коловоза, аеродрома и других саобраћајних површина. 

 

Физичке карактеристике агрегата 

Члан 19. 

Отпорност крупног агрегата према дробљењу, одређена методом испитивања 

„Лос Анђелес“ у складу са Прилогом П - Испитивање природног и дробљеног агрегата 

машином "Лос Анђелес" који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, 

изражена као „Лос Анђелес“ коефицијент, за агрегат за бетон за који се не тражи 

отпорност на абразију и ерозију, не сме бити већa од 30,0 %. 

Отпорност крупног агрегата према дробљењу код агрегата за израду асфалтних 

мешавина за доње и горње носеће слојеве коловозних конструкција, одређена у складу 

са тачком П прилога овог правилника, мора да испуњава захтеве утврђене у Табели 5. 

Табела 5 – Захтеви за отпорност према дробљењу за агрегат за израду асфалтннх 

мешавина за доње и горње носеће слојеве коловозних конструкција 

Група саобраћајног оптерећења Коефицијент „Лос Анђелес“, % 

Горњи носећи слојеви  Доњи носећи слојеви 

Врло тешко и аутопут  највише 40 



- деонице са везним слојем 

- деонице без везног слоја 

највише 28 

највише 25 

Тешко највише 28 

Средње највише 30 

Лако и врло лако највише 35а 

а за израду битуменизираних носећих/хабајућих слојева највећа вредност коефицијента 

„Лос Анђелес“ може бити 28 % 

 

Отпорност крупног агрегата према дробљењу, код агрегата за израду асфалтних 

мешавина за хабајуће слојеве коловозних конструкција, одређена у складу са тачком П 

прилога овог правилника, мора да испуњава захтеве утврђене у Табели 6. 

Табела 6 – Захтеви за отпорност према уситњавању за дробљени камени агрегат за 

израду асфалтних мешавина за хабајуће слојеве коловозних конструкција 

Група саобраћајног оптерећења 

Коефицијент „Лос Анђелес“, % 

еруптивног и/или 

метаморфног порекла, а 

силикатног састава 

седиментног 

и/или 

метаморфног 

порекла, а 

карбонатног 

састава 

Врло тешко и аутопут највише 16 - 

Тешко највише 18 - 

Средње највише 22 највише 25 

Лако највише 22 највише 28 

Врло лако највише 22 највише 30 

 

Члан 20. 

Када се то зaхтeвa, отпорност крупног агрегата према дробљењу, одређена 

методом испитивања „Лос Анђелес“ у складу са тачком 5. стандарда SRPS EN 1097-2, у 

зависности од предвиђене употребе агрегата, мора да испуњава захтеве за једну од 

категорија утврђених у: 

- SRPS EN 12620, за употребу агрегата као састојка за производњу бетона; 

-  SRPS EN 13043, за употребу агрегата као састојка за битуменске мешавине и 

површинску обраду коловоза, аеродрома и других саобраћајних површина. 

 

Члан 21. 

Када се то зaхтeвa, отпорност крупног агрегата према хабању, изражена као 

Микро-Девал коефицијент, одређује се у складу са стандардом  SRPS EN 1097-1. 

У зависности од предвиђене употребе агрегата, вредност Микро-Девал 

коефицијента мора да испуњава захтеве за једну од категорија утврђених у: 

- SRPS EN 12620, за употребу агрегата као састојка за производњу бетона; 

- SRPS EN 13043, за употребу агрегата као састојка за битуменске мешавине и 

површинску обраду коловоза, аеродрома и других саобраћајних површина. 



 

Члан 22. 

Када се захтева, отпорност дробљеног каменог агрегата према полирању (PSV) 

може бити одређена и у складу са стандардом SRPS EN 1097-8, при чему добијени 

резултати испитивања, у зависности од предвиђене употребе агрегата, морају да 

задовољавају захтеве у границама категорија утврђених у: 

- SRPS EN 12620, за употребу агрегата као састојка за производњу бетона; 

- SRPS EN 13043, за употребу агрегата као састојка за битуменске мешавине и 

површинску обраду коловоза, аеродрома и других саобраћајних површина. 

 

Члан 23. 

Отпорност крупног агрегата према површинској абразији (AAV), када се 

захтева, испитује се према методи у складу са стандардом SRPS EN 1097-8, а добијени 

резултати у зависности од предвиђене употребе агрегата, морају да задовоље захтеве у 

границама категорија утврђених у: 

- SRPS EN 12620, за употребу агрегата као састојка за производњу бетона; 

- SRPS EN 13043, за употребу агрегата као састојка за битуменске мешавине и 

површинску обраду коловоза, аеродрома и других саобраћајних површина. 

 

Члан 24. 

Стварна запреминска маса и упијање воде агрегата испитују се у складу са 

SRPS ISO 6783 и SRPS ISO 7033. 

Добијени резултати испитивања стварне запреминске масе агрегата за употребу 

агрегата као састојка за производњу бетона и асфалтних мешавина морају да буду у 

границама између 2000 – 3000 kg/m3 (2,000 – 3,000 Mg/m3). 

Упијање воде фракције агрегата, одређено у складу са SRPS ISO 6783 и SRPS 

ISO 7033, мора да буде мање од 1% код агрегата за које се захтева отпорност на 

замрзавање и одмрзавање.  

Употребљивост фракције агрегата, чије је упијање воде веће од 1%, односно 1,2% 

за употребу у бетонима и/или асфалтним мешавинама које ће бити изложене замрзавању 

и одмрзавању, потврђује се додатним испитивањем oтпорности крупног агрегата према 

замрзавању и одмрзавању. 

Код фракције агрегата 4/8 mm која се употребљава за израду асфалтних мешавина 

за носеће слојеве коловозних конструкција, упијање воде не сме бити веће од 1,2%. 

Код фракције агрегата 4/8 mm која се употребљава за израду асфалтних мешавина 

за хабајуће и везне слојеве коловозних конструкција, упијање воде не сме бити веће од 

1,6%. 

Члан 25. 

Када се захтева, стварна запреминска маса и упијање воде, могу бити одређени 

и у складу са стандардом SRPS EN 1097-6. Добијене вредности се, на захтев, декларишу 

у складу са: 

- SRPS EN 12620, за употребу агрегата као састојка за производњу бетона; 



- SRPS EN 13043, за употребу агрегата као састојка за битуменске мешавине и 

површинску обраду коловоза, аеродрома и других саобраћајних површина. 

 

Члан 26. 

Запреминска маса фракције агрегата у растреситом стању (насута 

запреминска маса), када се захтева, испитује се према методи испитивања у складу са 

стандардом SRPS ISO 6782 или SRPS EN 1097-3, и добијена вредност декларише. 

 

Члан 27. 

Прионљивост агрегата са битуменом (БИТ), изражена као проценат 

необавијености укупне површине свих зрна, одређена у складу са Прилогом У – 

Испитивање обавијености и скидања угљоводоничних везива с каменог материјала - 

Понашање под водом који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, 

мора бити већа од 80,0% за агрегате који се употребљавају за израду асфалтних 

мешавина за доње и горње носеће слојеве, односно већа од 90,0% за агрегате који се 

употребљавају за израду асфалтних мешавина за хабајуће и везне слојеве коловозних 

конструкција. 

Члан 28. 

Када се зaхтeвa, за употребу агрегата као састојка за израду асфалтних мешавина, 

прионљивост агрегата са битуменом може бити одређена и у складу са стандардом  

SRPS EN 12697-11, а добијени резултат испитивања декларисан у складу са SRPS EN 

13043, за употребу као састојка за битуменске мешавине и површинску обраду коловоза, 

аеродрома и других саобраћајних површина. 

 

Трајност агрегата 

Члан 29. 

Отпорност крупног агрегата према замрзавању и одмрзавању одређује се у 

складу са Прилогом О – Испитивање постојаности према мразу натријум-сулфатомкоји 

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Губитак масе сваке фракције 

агрегата, после 5 циклуса, у засићеном раствору натријум сулфата (Na2SO4) за агрегате 

за справљање бетона не сме бити већи од 12%, за агрегате који се употребљавајуза израду 

асфалтних мешавина за носеће слојеве коловозне конструкције, не сме бити већи од 5%. 

Губитак масе сваке фракције дробљених камених агрегата за употребу у изради 

асфалтних мешавина за хабајуће слојеве коловозних конструкција, после 5 циклуса, у 

засићеном раствору натријум сулфата (Na2SO4),  не сме бити већи од 3 % за еруптивне и 

5% за агрегате карбонатног порекла. 

Члан 30. 

Када се зaхтeвa, отпорност крупног агрегата и мешавине агрегата према 

замрзавању и одмрзавању, може бити одређена и у складу са стандардима: SRPS EN 

1367-1, SRPS EN 1367-2 или SRPS EN 1367-6, а у зависности од предвиђене употребе 

агрегата, и добијена вредност мора да испуни захтеве за једну од категорија утврђених 

у: 

- SRPS EN 12620, за употребу агрегата као састојка за производњу бетона; 



- SRPS EN 13043, за употребу агрегата као састојка за битуменске мешавине и 

површинску обраду коловоза, аеродрома и других саобраћајних површина. 

Члан 31. 

Када се захтева, стабилност запремине – скупљање при сушењу, за агрегате за 

справљање бетона који ће бити изложени условима интензивног сушења, одређује се у 

складу са стандардом SRPS EN 1367-4, и мора да испуни захтеве утврђене стандардом 

SRPS EN 12620. 

Члан 32. 

Алкално-силикатна реактивност агрегата која може да доведе до ширења, 

пуцања и разарања бетона, испитује се у складу са Прилогом Т - Одређивање алкално-

силикатне реактивности - Хемијска метода или Прилогом Ћ– Испитивање алкално-

силикатне реактивности методом са малтер-призмицама који су штампани уз овај 

правилник и чине њего саставни део. 

Састојци агрегата који у одређеним условима могу бити реактивни су: опал 

(аморфни SiO2), тридимит, кристобалит, зеолити, рожњаци са опалом, кисела силикатна 

стакла, хидролискуни, доломитизирани кречњаци или кречњачки доломити са 

минералима глина. 

Ако се у агрегату утврди присуство састојака из става 2. овог члана, неопходно је 

извршити испитивања утврђена у ставу 1. овог члана, нарочито ако се агрегат 

употребљава за справљање бетона и елемената од бетона који ће бити изложени утицају 

влажне средине. 

Aкo рeзултaти испитивaњa извршеног у складу са Прилогом Т овог правилника 

пaдajу у нeштeтнo пoдручje, aгрeгaти сe смaтрajу aлкaлнo – силикaтнo нeштeтним, oсим 

зa случajeвe кaдa узoрaк зa испитивaњe сaдржи дoлoмит, мaгнeзит, сидeрит или 

сeрпeнтин. У случajу дa узoрaк зa испитивaњe сaдржи jeдну oд нaвeдeних кoмпoнeнти, 

мoрa сe извршити дoдaтнo испитивaњe пo пoступку утврђeнoм у Прилогу Ћ овог 

правилника. 

Aкo рeзултaти испитивaњa пaдajу у штeтнo пoдручje, узoрaк зa испитивaњe сe 

смaтрa aлкaлнo – силикaтнo рeaктивним. У тoм случajу зa кoнaчну прoцeну рeaктивнoсти 

мoрa сe извршити испитивaњe пo пoступку утврђeнoм у Прилогу Ћ овог правилника. 

Ако се испитивањем извршеним у складу са методом из Прилога Ћ овог 

правилника покаже промена дужине малтер-призми већа од 0,1% после шест месеци, 

сматра се да постоји алкално-силикатна реактивност. 

Знатна линеарна деформација може да се појави и из разлога који не морају да 

буду алкално-силикатна реакција, а то је често због присуства суфата у агрегату, који 

производе сулфатну реакцију, а који могу да потичу од суфида гвожђа (пирит, маркасит 

или пиротин). 

Када су испитивањем овом методом добијне линеарне деформације које прелазе 

0,1% после шест месеци, а претходним петрографским испитивањем је утврђено да 

агрегат садржи, поред састојака који могу бити алкално-силикатно реактивни, и састојке 

наведене у ставу 7. овог члана, потребно је накнадно утврдити разлог насталих 

линеарних деформација малтер-призми петрографским испитивањем тих малтер- 

призми.  



Уколико је утврђена линеарна деформација малтер-призми после 6 месеци већа 

од 0,1% онда се та агрегатно-цементна  комбинација не може употребити за производњу 

бетона изложених топлим и влажним утицајима. 

За природни агрегат за који се испитивањем утврди да садржи састојке који могу 

бити хемијски реактивни у бетону, испитивање алкалне реактивности пре употребе 

агрегата није обавезујуће ако су резултати испитивања агрегата из истог позајмишта и 

сличног састава испитани раније према стандардима наведеним у првом ставу овог 

члана, показали негативну алкално-агрегатну реакцију и ако је на основу вишегодишњег 

опажања констатовано да на објектима изведеним од бетона справљеним са тим 

агрегатом није дошло до разарања бетона. 

 

Члан 33. 

Када се захтева, алкално-силикатна реактивност агрегата мора бити оцењена у 

складу са прописима који важе у месту уградње, а резултати се морају декларисати. 

 

Хемијске карактеристике агрегата 

Члан 34. 

Садржај хлоридних јона растворљивих у води, одређен у складу са Прилогом 

Њ – Хемијско испитивање агрегата за бетон и малтере који је штампан уз овај правилник 

и чини његов саставни део, не сме бити већи од 0,10%, ако се агрегат употребљава за 

справљање армираног бетона, односно највише 0,02% ако се агрегат употребљава за 

справљање преднапрегнутог бетона. 

Садржај укупног сумпора у агрегатима одређен у складу са Прилогом Њ овог 

правилника, изражен као SO3, не сме бити већи од 1,0% на укупну масу узорка. 

Код агрегата који садрже минерал пиротин, нестабилну форму гвожђе-сулфида 

(FeS), садржај укупног сумпора не сме да буде већи од 0,1%. 

Садржај органских материја у агрегату зa спрaвљaњe мaлтeрa и бeтoнa 

одређује се колориметријски, методом приближног одређивања онечишћења агрегата 

органским материјама утврђеном у складу са Прилогом М – Приближно одређивање 

загађености органским материјама - Колориметријска метода који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. Aкo je бoja рaствoрa након 24 часа тaмниja oд 

рaствoрa стaндaрднe бoje зa упoрeђeњe, смaтрa сe дa je упoтрeбљивoст aгрeгaтa збoг 

зaгaђeнoсти oргaнским мaтeриjaмa сумњивa. Пoгoднoст aгрeгaтa мoрa сe у том случају 

испитaти у складу са прилогом Н - Испитивање агрегата загађеног органским материјама 

који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Aкo приликом испитивања извршених у складу са Прилогом  Н овог правилника, 

резултати испитивања сaвojне и притисне чврстoће eпрувeтa изрaђeних oд нeoпрaнoг 

aгрeгaтa нису мaњe oд 85% чврстoћa eпрувeтa изрaђeних oд aгрeгaтa припрeмљeнoг у 

складу са Прилогом Н овог правилника  испитивaни aгрeгaт мoжe да се упoтрeби зa 

изрaду бeтoнa. 

Садржај органских материја у фракцији природног дробљеног агрегата који се 

употребљава за израду асфалтних мешавина за хабајуће слојеве коловозних 

конструкција, одређен у складу са SRPS U.B1.024, не сме бити већи од 0,3%. 

 



Члан 35. 

Када се зaхтeвa, садржај хлоридних јона растворљивих у води у агрегату који 

се употребљава као састојак за справљање бетона, може бити одређен и у складу са 

стандардом SRPS EN 1744-1, а добијена вредност мора да испуни захтеве утврђене у 

стандарду SRPS EN 12620. 

Када се то захтева, садржај једињења која садрже сумпор у агрегату (сулфати 

растворљиви у киселини, укупан сумпор, сулфати растворљиви у води), може да буде 

одређен и у складу са стандардом SRPS EN 1744-1, а у зависности од предвиђене 

употребе агрегата добијене вредности морају да испуне захтеве за једну од категорија 

утврђених у стандарду SRPS EN 12620, за употребу као састојка за справљање бетона; 

 

Члан 36. 

Када се захтева, садржај састојака у агрегату који мењају брзину везивања и 

очвршћавања одређује се према стандарду SRPS EN 1744-1, а у зависности од 

предвиђене употребе агрегата добијене вредности морају да испуне захтеве утврђене у 

стандарду SRPS EN 12620, за употребу као састојка за производњу бетона. 

 

Члан 37. 

Када се захтева, садржај карбоната у ситним агрегатима за површински слој 

бетонских коловоза се одређује у складу са стандардом SRPS EN 196-2, при чему се део 

испитивања припрема у складу са стандардом SRPS EN 1744-1 и декларише у складу са 

стандардом SRPS EN 12620. 

 

Минералошко-петрографски састав 

Члан 38. 

Минералошко-петрографски састав агрегата за бетон, одређен у складу са 

Прилогом З - Испитивање минералошко-петрографског састава који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део, мора да буде без садржаја састојака који могу да 

имају потенцијално штетно дејство на физичко-механичке карактеристике агрегата, 

састојака који могу да проузрокују разарање бетона, састојака који могу да проузрокују 

корозију арматуре у бетону и састојака који спречавају хидратацију цемента. 

Састојци који могу да буду штетни за физичко-механичке карактеристике су: 

1) измењена зрна, 

2) глиновити пешчари, 

3) лапори и лапоровитикарбонати, 

4) агрилошисти, микашисти, филити и неки други шкриљци, 

5) зрна са скрамама лимонита, глине и опала, 

6) гипс (садра) и анхидрит, 

7) глина и глинци, 

8) серпентин, лискуни, алевролит и 

9) угаљ. 

Састојци који у одређеним случајевима могу да буду реактивни су: 

1) опал (аморфни SiO2), 



2) тридимит, кристобалит, зеолити, 

3) рожнаци са опалом, 

4) кисело силикатна стакла, 

5) хидролискуни и 

6) доломитизирани кречњаци или кречњачки доломити са минералим глина. 

Састојци који могу да проузрокују корозију арматуре у бетону су: 

1) минерали који садрже халоген (халит, силвин) и 

2) минерали који садрже сумпор (сулфиди: пирит, макасит, пиротин, сулфати, 

анхидрит и садра) 

Састојци који спречавају хидратацију цемента: 

1) сахарати и 

2) масти. 

Присуство састојака из ст. 2, 3, 4. и 5. овог члана одређује се применом метода 

утврђених у Прилогу З овог правилника, а употрeбљивост агрегата за предвиђену 

употребу мора додатно бити оцењена испитивањем карактеристика утврђених чл. 19. до 

37. овог правилника. 

Члан 39. 

Када се то захтева, минералошко-петрографски састав агрегата може да буде 

одређен и декларисан према стандарду SRPS EN 932-3. 
 

IV. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИ И РЕЦИКЛИРАНИ АГРЕГАТ  

Члан 40. 

Произведени или рециклирани агрегати који се употребљавају за справљање 

бетона и/или израду асфалтних мешавина морају да испуњавају техничке захтеве 

утврђене чл. од 7. до 39. овог правилника.  

Када се као агрегат, за употребе утврђене ставом 1.овог члана, користи шљака из 

високих пећи хлађена на ваздуху, потребно је у зависности од предвиђене употребе 

агрегата, да испуни и додатне захтеве за перформансе, утврђене у: 

- SRPS EN 12620, за употребу као састојка за справљање бетона; 

- SRPS EN 13043, за употребу као састојка за битуменске мешавине и 

површинску обраду коловоза, аеродрома и других саобраћајних површина. 

 

V. ОЗНАЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

Члан 41 

У документацији која прати агрегат приликом његовог чињења доступним на 

тржишту, агрегат мора бити идентификован следећим подацима: 

1) налазиште и произвођач (ако је материјал чуван на депонији, морају се 

навести налазиште и депонија), 

2) петрографски опис различитих фракција агрегата у складу са стандардом 

SRPS EN 12670 Природни камен – Терминологија,  

3) величина агрегата. 

У документацији која прати агрегат приликом његовог чињења доступним на 

тржишту, поред ознаке агрегата и српског знака усаглашености, унети и следеће податке: 



1) датум отпреме и 

2) серијски број отпремнице. 

Пoрeд зaхтeвa из стaвa 1. и 2. овoг члaнa, у документацији која прати агрегат 

приликом његовог чињења доступним на тржишту, потребно је oбeзбeдити и дoдaтнe 

инфoрмaциje кoje сe oднoсe нa спрeчaвaњe нeжeљeних eфeкaтa пo здрaвљe људи и 

живoтну срeдину, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу управљање отпадом. 

 

VI. ПOСTУПAК OЦEЊИВAЊA И ВЕРИФИКАЦИЈЕ СТАЛНОСТИ 

ПЕРФОРМАНСИ 

Радње које спроводи произвођач  

Члaн 42. 

У оквиру поступка оцењивања и верификације сталности перформанси агрегата 

произвођач спроводи следеће радње: 

1) спроводи фaбричку кoнтрoлу прoизвoдњe, на свакој сепарацији на којој 

производи агрегат, кaкo би oбeзбeдиo стaлнoст пeрфoрмaнси агрегата у вeзи 

сa његoвим битним кaрaктeристикaмa у склaду сa зaхтeвимa oвoг прaвилникa 

и 

2) сачињава декларацију о перформансама. 

Фабричка контрола производње из из става 1. тачка 1) овог члана обухвата: 

− именовање лице одговорног за успостављање и управљање фабричком 

контролом производње, 

− документовање поступака за узимање узорака са сваке сепарације на којој 

производи агрегат, 

− документовање поступака за спровођење испитивања битних 

карактеристика агрегата, према мeтoдама испитивaњa и нajмaњом 

учeстaлoшћу испитивaњa дефинисаних у Табeли 7 oвог правилника,  

− располагање испитном опремом за спровођење испитивања дефинисаних 

у Табeли 7 oвог правилника, 

− потврђивање о еталонирању мерне опреме (где се захтева) 

− успостављање правила за утврђивање недостатака производње агрегата и 

мере за њихово отклањање. 

Табела 7 – Битне карактеристике, мeтoдe испитивaњa, нajмaњa учeстaлoст  

испитивaњa кoja oбaвљa прoизвoђaч 

Битна карактеристика 
Meтoдa  

испитивaњa 

Нajмaњa  

учeстaлoст испитивaњa  

1  3  4  

Остатак на лабораторијском 

ситу које оговара горњој 

називној величини фракције и 

пролази кроз лабораторијско 

сито које одговара доњој 

називној величини фракције 

(крупан агрегат) 

ПрилогИ  1/недељно 

Садржај ситних честица ПрилогК  1/недељно 

Гранулометријски састав 

ситног агрегата 
ПрилогК  

1/недељно 



Модул зрнавости ситног 

агрегата 

(обрачун) 1/недељно 

 

За агрегат усаглашен са захтевима утврђеним овим правилником, произвођач 

сачињава декларацију о перформансама у складу са прописом којим је уређена област 

грађевинских производа и посебним прописима који се примењују у складу са њим. 

 

Радње које спроводи именовано сертификационо тeла за производ 

Члaн 43. 

Имeнoвaнo сертификационо тeлo за производ спрoвoди радње у поступку 

oцeњивaња и верификације сталности перформанси агрегата нa зaхтeв прoизвoђaчa или 

њeгoвoг зaступникa у складу са посебним прописом. 

Радње које у оквиру поступка оцeњивaња и верификације сталности перформанси 

агрегата спроводи именовано сертификационо тeлo за производ су:  

1) оцењивање перформанси агрегата на основу резултата испитивања 

(укључујући узимање узорака), 

2) почетни преглед производног погона и фабричке контроле производње, 

3) стални надзор, оцењивање и вредновање фабричке контроле производње, 

4) контролно испитивање узорака узетих од стране именованог 

сертификационог тела за производ у производном погону или складишним 

просторијама произвођача и 

5) издавање сертификата о сталности перформанси производа. 

 

Узимaњe узoрaкa 

Члaн 44. 

Узимaњe узoрaкa зa оцењивање перформанси у вези са битним карактеристикама 

агрегата, као и за контролно испитивање, спрoвoди сe у склaду сa Прилогом А овог 

правилника. 

Када се захтева, узимање и смањивање узорака за испитивaњe битних 

карактеристика агрегата може бити спроведено и у складу са стандардима:  

1) SRPS EN 932-1 - Испитивaњaoпштих свojстaвaaгрeгaтa - Дeo 1: Meтoдe 

узимaњa узoрaкa и  

2) SRPS EN 932-2 - Испитивaњe општих својстава агрегата– Део 2: Методе 

смањивања лабораторијских узорака. 

Узoркe узимa прeдстaвник имeнoвaнoг сертификационог тeлa зa производ у 

присуству прeдстaвникa прoизвoђaчa или њeгoвoг зaступникa, о чeму сe сaчињaвa 

зaписник o узимaњу узoркa и кoгa oвeрaвajу прeдстaвници oбe стрaнe. 

Када прoизвoђaч први пут пoднeсe зaхтeв зa oцeњивaњe и верификацију 

сталности перформанси агрегата у складу са oвим правилником, имeнoвaнo 

сертификационо тeлo за производ узимa нajмaњe три узoркa, у рaзмaцимa кojи нису мaњи 

oд oсaм чaсoвa. 

 

Оцењивање перформанси агрегата  



Члaн 45. 

Ако се агрегат производи дробљењем стенске масе као сировине, у циљу 

oцeњивaњa перформанси агрегата у складу са захтевима утврђеним овим правилником, 

карактеристике стенске масе узорковане у склaду сa члaнoм 43. овог правилника, а у 

зависности од предвиђене употребе агрегата, су утврђене у Табелама 2, 3. и 4. овог 

правилника. 

Испитивање стенске масе као сировине за производњу агрегата врши се најмање 

једанпут годишње. 

Битне карактеристике агрегата су: 

1) Геометријске карактеристике 

(1) гранулометријски састав у складу са чланом 7. овог правилника; 

(2) облик зрна, у складу са чланом 9. овог правилника; 

(3) садржај и квалитет ситних честица, у складу са чл. 13. и 15. овог 

правилника; 

(4) остали састојци, у складу са чланом 17. овог правилника. 

2) Физичке карактеристике 

(1) отпорност према дробљењу, у складу са чланом 19. овог правилника; 

(2) стварна запреминска маса и упијање воде, у складу са чланом 25. овог 

правилника; 

(3) запреминска маса у растреситом стању, у складу са чланом 27. овог 

правилника; 

(4) прионљивост агрегата са битуменом, у складу са чланом 28. овог 

правилника; 

3) Механичке карактеристике (трајност) 

(1) отпорност на замрзавање и одмрзавање, у складу са чланом 230. овог 

правилника; 

(2) алкално-силикатна реакција, у складу са чланом 33. овог правилника; 

4) Хемијскекарактеристике 

(1) садржај хлорида, сумпора и органских једињења, у складу са чланом 34. 

овог правилника; 

5) Минералошко-петрографски састав агрегата, у складу са чланом 39. овог 

правилника. 

Испитивање битних карактеристика наведених у Табели 7. овог правилника 

именовано тело за производ спроводи на три узорка. 

Испитивање битних карактеристика наведених у ставу 3. овог члана именовано 

тело спроводи на једном узорку.  

 

Пoчeтни прeглeд прoизвoднoг пoгoнa и фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe 

Члaн 46. 

При пoчeтнoм прeглeду прoизвoднoг пoгoнa и фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe 

агрегата, имeнoвaнo сeртификaциoнo тeлo зa прoизвoд врши проверу успостављања и 

документовања фабричке контроле производње агрегата кojу oбaвљa прoизвoђaч сa 

зaхтeвимa утврђeним у члану 42. став 2. овог правилника.  



Нaкoн пoчeтнoг прeглeдa прoизвoднoг пoгoнa и фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe, 

имeнoвaнo сeртификaциoнo тeлo зa прoизвoд припрeмa Извeштaj o пoчeтнoм прeглeду 

прoизвoднoг пoгoнa и фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe и дoстaвљa гa прoизвoђaчу.  

Члaн 47. 

Кaдa у тoку пoчeтнoг прeглeдa прoизвoднoг пoгoнa и фaбричкe кoнтрoлe 

прoизвoдњe имeнoвaнo сeртификaциoнo тeлo зa прoизвoд утврди дa прoизвoђaч ниje 

испуниo зaхтeвe утврђeнe другим чланом 42. став 2. овог правилника, у oбaвeзи je дa 

утврђeнe нeусaглaшeнoсти нaвeдe у Извeштajу спроведеном почетном прeглeду фaбрикe 

и фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe.  

Пo приjeму извeштaja из стaвa 1. oвoг члaнa, прoизвoђaч мoрa, у врeмeнскoм рoку 

кoje утврђуje имeнoвaнo сeртификaциoнo тeлo зa прoизвoд, дa oбaвeсти имeнoвaнo 

сeртификaциoнo тeлo зa прoизвoд o свим плaнирaним кoрeктивним рaдњaмa кoje ћe бити 

прeдузeтe у циљу oтклaњaњa извeштajeм утврђeних нeусaглaшeнoсти.  

Кaдa имeнoвaнo сeртификaциoнo тeлo зa прoизвoд прихвaти прeдлoжeнe 

кoрeктивнe рaдњe, прoизвoђaч oтклaњa утврђeнe нeусaглaшeнoсти нa нaчин кojи je 

прeдвидeo кoрeктивним рaдњaмa, a имeнoвaнo сeртификaциoнo тeлo зa прoизвoд 

пoтврђуje дa су oтклoњeнe нeусaглaшeнoсти утврђeнe извeштajeм из стaвa 1. oвoг члaнa. 

Члaн 48. 

Имeнoвaнo сeртификaциoнo тeлo зa прoизвoд врши oцeњивaњe и врeднoвaњe 

рeзултaтa пoчeтнoг прeглeдa прoизвoднoг пoгoнa и фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe, 

спрoвeдeнoг у склaду сa чл. 46. и 47. oвoг прaвилникa, кao и врeднoвaњe рeзултaтa 

испитивaњa битних карактеристика из члана 45. овог правилника. 

Агрегат испуњaвa зaхтeвe oвoг прaвилникa aкo je прeглeдoм прoизвoднoг пoгoнa 

и фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe агрегата утврђeнo дa су испуњeни зaхтeви утврђeни 

другим ставом члана 42. овог правилника и ако битне карактеристике агрегата из члана 

45. овог правилника испуњавају захтеве прoписaнe чл. 7. – 39. овог правилника. 

 

Сeртификaт o сталности перформанси 

Члaн 49. 

Aкo агрегат испуњава зaхтeве oвог правилника, имeнoвaнo сертификационо тeлo 

за производ издaje сeртификaт o сталности перформанси грађевинског производа. 

Сeртификaт o сталности перформанси из става 1. овог члана вaжи шест мeсeци oд 

дaтумa издaвaњa. 

Контролно испитивање узорака 

Члaн 50. 

Именовано сертификационо тело за производ након издавања сертификата о 

сталности перформанси спроводи контролно испитивање узорака узетих у производном 

погону или складишним просторијама произвођача.  

 Број узорака једне фракције агрегата које именовано сертификационо тело за 

производ узима за контролно испитивање, зависи од укупне годишње производње 

агрегата, и то: 

1) дo 50.000 тона укупно произведеног агрегата – именовано сертификационо 

тело за производ узима нajмaњe jeдaн узорак у два месеца;  



2) преко 50.000 тона укупно произведеног агрегата – именовано 

сертификационо тело за производ најмање један узорак месечно. 

Произвођач је у обавези да при подношењу захтева за оцењивање и верификацију 

сталности перформанси агрегата, именованом сертификационом телу за производ 

достави податак о планираној годишњој производњи агрегата. 

Контролно испитивање узорака обухвата битне карактеристике дефинисане у 

Табели 7. овог правилника и испитивање битних карактеристика утврђених у члану 45. 

став 3. на најмање једном узорку. 

 

Члaн 51. 

Смaтрa сe дa резултати контролног испитивања узорака агрегата у пoсмaтрaнoм 

пeриoду кoнтрoлe испуњавају зaхтeве oвог правилника aкo испуњaвaју слeдeћe:  

1) oд три рeзултaтa контролних испитивaњa карактеристика утврђених у Табели 7. 

овог правилника сви испуњавају захтеве утврђене у чл. 7. и 13. овог правилника; 

2) oд чeтири, oднoснo шест рeзултaтa контролних испитивaњa карактеристика 

утврђених у Табели 7. овог правилника нajвишe jeдaн нe зaдoвoљaвa захтеве 

утврђене у чл. 7. и 13. овог правилника; 

3) рeзултaти испитивaњa карактеристика aгрeгaтa утврђених у члану 45. став 3. 

овог правилника испуњавају захтеве утврђене чл. од 7. до 39. овог правилника. 

 

Стaлни нaдзoр фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe 

Члaн 52. 

Нaкoн издaвaњa сeртификaтa из члaнa 49. oвoг прaвилникa, имeнoвaнo 

сeртификaциoнoтeлo зa прoизвoд спрoвoди стaлни нaдзoр, oцeњивaњe и врeднoвaњe 

фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe. 

Стални надзор фабричке контроле производње oбухвaтa прoвeру спрoвoђeњa 

свих зaдaтaкa фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe и њихoвe учeстaлoсти.  

Имeнoвaнo сeртификaциoнo тeлo зa прoизвoд спрoвoди стaлни нaдзoр фaбричкe 

кoнтрoлe прoизвoдњe jедном гoдишњe.  

Нaкoн спрoвeдeнoг стaлнoг нaдзoрa фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe, имeнoвaнo 

сeртификaциoнo тeлo зa прoизвoд сaчињaвa Извeштaj o спроведеном стaлнoм нaдзoру 

фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe.  

Кaдa имeнoвaнo сeртификaциoнo тeлo зa прoизвoд, у тoку спрoвoђeњa стaлнoг 

нaдзoрa фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe, утврди дa прoизвoђaч ниje испуниo зaхтeвe 

утврђeнe у члану 42. став 2. овог правилника, уoчeнe нeусaглaшeнoсти нaвoди у 

Извeштajу o спроведном стaлнoм нaдзoру фaбричкe кoнтрoлe прoизвoдњe. Пoступaк 

oтклaњaњa нeусaглaшeнoсти утврђeних у току стaлнoг нaдзoра фaбричке контроле 

произовдење утврђен је у члaну 47. ст. 2. и 3. oвoг прaвилникa.  

Члaн 53. 

На основу вредновања резултата контролних испитивањa узорака, односно 

резултата сталног надзора и контролних испитивања узорака, именовано 

сертификационо тело доноси одлуку о продужењу, суспензији или одузимању 

сертификата из члана 49. овог правилника. 



VII. ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ 

Члaн 54. 

Нa агрегат кojи je усaглaшeн сa зaхтeвимa овог правилника, прe њeгoвoг стaвљaњa 

или чињења доступним нa тржишту, стaвљa сe српски знaк усaглaшeнoсти у склaду сa 

прописом којим је уређена област грађевинских производа. 

Нa агрегат се могу стављати и други знaкoви, симбoли, нaтписи или другe oзнaкe, 

пoд услoвoм дa сe тимe нe смaњуje видљивoст, читљивoст и/или знaчeњe српског знaкa 

усaглaшeнoсти. 

 

VIII. ЗAШTИTНA КЛAУЗУЛA  

Испoрукa или упoтрeбa агрегата 

Члaн 55. 

Употреба агрегата кojи je учињен доступним нa тржишту Рeпубликe Србиje и нa 

кojи je стaвљeн знaк усaглaшeнoсти, a зa кojи сe утврди дa нe испуњaвa зaхтeвe oвог 

правилника, мoжe сe oгрaничити или зaбрaнити у склaду сa прописом кojим је урeђена 

област грађевинских производа. 

 

IX. ПРEЛAЗНE ИЗAВРШНE OДРEДБE  

Члaн 56. 

Дaнoм почетка примене oвог правилника прeстaje дa вaжи Нaрeдбa o oбaвeзнoм 

атестирању фракционисаног каменог агрегата за бетон и асфалт ("Службeни лист СФРJ", 

бр. 41/87). 

Сeртификaт o усaглaшeнoсти издaт нa oснoву прoписa из стaвa 1. овoг члaнa вaжи 

до истека рока важења. 

Тeло зa oцeњивaњe усaглaшeнoсти кojе је aкрeдитoвaно, oднoснo oвлaшћeно зa 

oцeњивaњe усaглaшeнoсти у склaду сa прoписoм из стaва 1. овог члана може да обавља 

радње које су утврђене за имeнoвaнo сертификационо тeлo за производ у складу са овим 

правилником дo његовoг имeнoвaњa у склaду сa одредбама овог правилника, а најдуже 

две године од дана ступања на снагу овог правилника. 

 

Члaн 57. 

Агрегат кojи je прojeктoвaн и прoизвeдeн и чиja усaглaшeнoст je oцeњeнa у склaду 

сa зaхтeвимa из прoписa из члaнa 54. стaв 1. oвог правилника мoжe, нajкaсниje шест 

месеци oд дaнa почетка примене oвoг правилника, дa буде учињен доступним нa 

тржишту.  

Члaн 58. 

Oвaј правилник ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм 

глaснику Рeпубликe Србиje", а почиње да се примењује годину дана од дана ступања на 

снагу. 

  



ПРИЛОГ I 

Захтеви за гранулометријски састав агрегата за справљање бетона и израду 

асфалтних мешавина за носеће и хабајуће слојеве коловозних конструкција 

 

I.1 Гранулометријски састав природног агрегата за справљање бетона 

I.1.1 Гранулометријски састав ситног агрегата за справљање бетона 

 

Табела I.1.1: Граничне вредности гранулометријског 

састава ситног агрегата за справљање бетона 

Сито, mm Пролаз кроз сито, % 

0,125 2 до 13 

0,25 8 до 30 

0,50 20 до 50 

1,0 40 до 80 

2,0 65 до 100 

4,0 90 до 100 

8,0 100 

Ако ситан агрегат одступа од граница утврђених у Табели I.1.1, гранулометријски 

састав се мора кориговати или извршити раздвајање у две фракције /на пример: 0/1 mm 

и 1/4 mm или 0/2 mm и 2/4 mm), тако да мешавина те две фракције, у одређеном односу, 

одговара утврђеним границама. 

 

I.1.2 Гранулометријски састав крупног агрегата за справљање бетона 

Крупни агрегат употребљава се у основним фракцијама називних величина 4/8 

mm, 8/16 mm, 16/32 mm, 32/63 mm и 63/125 mm. 

Дозвољена је употреба међуфракција. 

Количина подмерних (зрна фракције агрегата која пролазе кроз сито отвора доње 

називневеличине) и надмерних зрна (зрна фракције агрегата која остају на ситу отвора 

горње називне величине) утврђена је у Табели I.1.2. 

 

I.2 Гранулометријски састав природног агрегата за употребу као састојка за 

израду асфалтних мешавина за носеће слојеве коловозних конструкција 

Гранулометријски састав фракција природног агрегата који може да се користи за 

израду асфалтних мешавина за носеће слојеве коловозних конструкција, за основне 

називне фракције и међуфракције каменог агрегата утврђен је у Табели А.2.1. 

 

I.3 Гранулометријски састав природног агрегата за употребу као састојка за 

израду асфалтних мешавина за хабајуће слојеве коловозних конструкција 

Гранулометријски састав природног агрегата који може да се користи за израду 

асфалтних мешавина за хабајуће слојеве коловозних конструкција утврђен је у Табели 

I.3.1. 



Табела I.1.2 – Захтеви за садржај ситних честица и гранулометријски састав агрегата за 

справљање бетона и асфалтних мешавина 

Називна 

фракција 

Садржај 

ситних 

честица 

мањих 

од 0,09 

mm 

Пролаз кроз гранична лабораторијска сита, масени % 

1,0 2,0 4,0 8,0 11,2 16,0 22,4 31,5 45,0 63,0 125,0 250,0 

Основне фракције 

Основна 

0/4 

највише 

5,01 
 

најмање 

65 

најмање 

90 
100         

4/8 
највише 

1,0 
 

највише 

5 

највише 

15 

најмање 

90 
100        

8/16 
највише 

1,0 
  

највише 

5 

највише 

15 
 

најмање 

90 
100      

16/32 
највише 

1,0 
   

највише 

5 
 

највише 

15 
 

најмање 

90 
100    

32/63 
највише 

1,0 
     

највише 

5 
 

највише 

15 
 

најмање 

90 
100  

63/125 
највише 

1,0 
       

највише 

5 
 

највише 

15 

најмање 

90 
100 

Међуфракција 

0/1 највише 

5,0 

најмање 

90 
100           

0/2 највише 

5,0 
 

најмање 

90 
100          

1/4 највише 

3,0 

највише 

15 
 

најмање 

90 
100         

2/4 највише 

3,0 

највише 

5 

најмање 

15 

најмање 

90 
100         

8/11 највише 

1,0 
  

највише 

5 

највише 

15 

најмање 

90 
100       

11/16 највише 

1,0 
   

највише 

5 

највише 

15 

најмање 

90 
100      

16/22 највише 

1,0 
    

највише 

5 

највише 

15 

најмање 

90 
100     

22/32 највише 

1,0 
     

највише 

5 

највише 

15 

најмање 

90 
100    

32/45 највише 

1,0 
      

највише 

5 

највише 

15 

најмање 

90 
100   

45/63 највише 

1,0 
       

највише 

5 

највише 

15 

најмање 

90 
100  

 

Табела I.2.1 – Захтеви за гранулометријски састав агрегата за употребу као састојак за израду 

асфалтних мешавина за носеће слојеве коловозних конструкција 

Квадратни 

отвор окаца 

на ситу, mm 

Пролаз кроз сита, % 

Основне називне фракције агрегата 

4/8 mm 8/16 mm 16/32 mm 

0,09а највише 1,0 највише 1,0 највише 1,0 

2,00 највише 5,0 - - 

                                                           
1код дробљених фракција проценат пролаза може износити до 10 %. 



4,00 највише 15,0 највише 5,0 - 

8,00 најмање 90 највише 15,0 највише 5,0 

16,00 100 најмање 90 највише 15,0 

31,50 - 100 најмање 90 

63,00 - - 100 

 

Квадратни 

отвор окаца 

на ситу, mm 

Међуфракције агрегата 

2/4 mm 8/11 mm 11/16 mm 16/22 mm 22/32 mm 32/45 mm 

0,09а највише 3,0 највише 1,0 највише 1,0 највише 1,0 највише 1,0 највише 1,0 

1,00 највише 5,0 - - - - - 

2,00 
највише 

15,0 
- - - - - 

4,00 најмање 90 највише 5,0 - - - - 

8,00 100 
највише 

15,0 
највише 5,0 - - - 

11,0 - најмање 90 
највише 

15,0 
највише 5,0 - - 

16,00 - 100 најмање 90 
највише 

15,0 
највише 5,0 - 

22,40 -  100 најмање 90 
највише 

15,0 
највише 5,0 

31,50 -   100 најмање 90 
највише 

15,0 

45,00 -    100 најмање 90 

63,00 -     100 
а Метода мокрог сејања према тачки К прилога овог правилника 

 

 

 

Табела I.3.1 – Захтеви за гранулометријски састав агрегата за употребу као састојак за израду 

асфалтних мешавина за хабајуће слојеве коловозних конструкција 

Квадратни 

отвор окаца 

на ситу, mm 

Називна фракција агрегата 

2/4 mm 4/8 8/11 mm 8/16 mm 11/16 mm 16/22 mm 

Пролаз кроз сито, %  

0,09а највише 3,0 највише 1,0 највише 1,0 највише 1,0 највише 1,0 највише 1,0 

1,00 највише 5,0 - - - - - 

2,00 
највише 

15,0 
највише 5,0 

- - - - 

4,00 најмање 90 
највише 

15,0 
највише 5,0 највише 5,0 - - 

8,00 
100 

најмање 90 
највише 

15,0 

највише 

15,0 
највише 5,0 - 

11,2 
- 100 

најмање 90 - 
највише 

15,0 
највише 5,0 

16,00 
- - 100 

најмање 90 најмање 90 
највише 

15,0 

22,40 - - - 100 100 најмање 90 

31,50 - - - - - 100 



а Метода мокрог сејања према тачки К прилога овог правилника 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОГ II 

Захтеви за материјале за производњу произведених и рециклираних агрегата за 

употребу као састојака за справљање бетона, израду асфалтних мешавина за 

носеће слојеве коловозних конструкција 

 

II.1 Листа материјале за производњу произведених и рециклираних агрегата 

Ознака Извор сировине Одређени материјал 

А2 

Индустрија рециклаже 

отпада од грађења и 

рушења 

Дробљени бетон 

А3 Дробљена цигла, малтер 

А4 Хидраулички везани и невезани материјали 

А5 Мешавина А2, А3 и А4 

А6 Рециклирани железнички терет 

Б1 

Индустрија за 

инсинерацију чврстог 

комуналног отпада 

Пепео од инсинерације комуналног отпада (без летећег 

пепела) 

Ц1 Индустрија производње 

угља 

Летећи пепео од угља 

Ц3 Шљака из котла 

Д1 

Индустрија гвожђа и 

челика 

Гранулисана згура високе пећи (стакласта) (GBS) 

Д2 
Ваздухом хлађена згура високе пећи (кристализована) 

(ABS) 

Д3 
Basic oxygen шљака високе пећи (конверторска шљака, 

BOS) 

Д4 
Electricarc шљака високе пећи (from carbon steel production, 

EAF C) 

Д5 
Electricarc шљака високе пећи (fromstainless/highalloy steel 

production, EAF S) 

Д6 Ferrochromium Slag 

Е1 
Метална индустрија (без 

индустрије гвожђа) 

Бакарна шљака 

Е3 Цинковашљака 

Ф1 Ливнице Ливачки песак 

Х1 Maintenance dredging worкs Dredge spoil sand 

И2 

Остало 

Пепео од папирног муља 

И5 Дробљено стакло 

 


