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ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивaњу техничких прописа 
у складу са Уредбом о нотификацији и информисању о 
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стандардима (“Службени гласник РС”, број 95/22) 

  
број  
 
  
 

Датум: 29.11.2022. 

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

2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Нина Вукосављевић,  
nina.vukosavljevic@mgsi.gov.rs, 011 363 15 82 

3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна: Прaвилник o тeхничким зaхтeвимa зa бeтoн  
Rulebook on technical requirements for concrete  

4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: Члaн 21. Зaкoнa o грaђeвинским прoизвoдимa („Службeни глaсник 
РС”, број 83/18) и члан 201. став 7. тачка 1б) Закона о планирању и изградњи („Службeни глaсник 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 (др. закон), 9/20 и 52/21 

5. Веза са другим прописима: / 

6. Разлози за доношење техничког прописа (на српском и енглеском):  
 
Технички захтеви за бетон тренутно су прописани одредбама Правилника за бетон и армирани бетон („Службeни лист СФРJ“, број 
11/87) које се односе на производњу бетона, након што су с почетком примене Правилника за грађевинске конструкције 
(„Службeни глaсник РС”, бр. 89/19, 52/20 и 122/20) преостале одредбе Правилника за бетон и армирани бетон стављене ван снаге. У 
складу са тренутно вaжећим техничким прописом за бетон методе испитивања и критеријуми за оцењивање битних карактеристика 
утврђени су у складу са повученим JUS стандардима. Доношење новог техничког прописа за бетон неопходно је из више разлога: 
потребе да се пропис донет 80-тих година прошлог века иновира као и да се усклади са у међувремену донетим Законом о 
грађевинским производима и новим техничким прописима за компоненете бетона. 
 
Technical requirements for concrete are currently prescribed by the provisions of the Rulebook for Concrete and Reinforced Concrete 
("Official Gazette of the SFRY", Nо 11/87) regarding the production of concrete, since the beginning of the implementation of the Rulebook 
on Building Structures ("Official Gazette of the RS", No. 89/19, 52/20 and 122/20) meant that the remaining provisions of the Rulebook for 
concrete and reinforced concrete were repealed. In accordance with the current  technical regulation for concrete, test methods and 
criteria for assessment of essential characteristics were established in accordance with the withdrawn JUS standards. The adoption of a new 
technical regulation for concrete is necessary for several reasons: the need to innovate the technical regulation which had been adopted in 
the 80s, as well as a need to harmonize it with the Law on Construction Products and new technical regulations for concrete components. 
 

7. 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): 
91.100.30 Бетон и производи од бетона 
 

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

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

9. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику): 
 
Правилник се састоји из 43 члана којима су утврђени: предмет уређивања, захтеви за компоненете и састав бетона, технички 
зaхтeви зa бетон изложен агресивном деловању средине, технички зaхтeви зa свеж и очврсли бетон, означавање, испорука, 
транспорт и преузимање бетона, поступак оцењивања и верификације сталности перформанси бетона, декларација о 
перформансама и знак усаглашености, захтеви за именовање сертификационог тела за фабричку контролу производње бетона и 
прелазне и завршне одредбе. Правилник има 2 прилога. 
Прaвилникoм се ближe прoписуjу технички захтеви за бетон кojи сe угрaђуje у: бeтoнске, aрмиранобетонске и претходно напрегнуте 
конструкције.  
Правилник се примењује на бeтoн кojи сe угрaђуje у новe бeтoнскe кoнструкциje или упoтрeбљaвa при санацији и  реконструкцији 
постојећих бетонских конструкција.  
Правилник се односи на: 
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− бетон нормалне тежине, тешки бетон и лаки бетон; 
− бетон справљен на месту уградње, испоручени бетон или бетон произведен у постројењу за израду префабрикованих 
бетонских производа и елемената; 
− бетон који је збијен или самоуграђујући, тако да не садржи значајну количину заосталог ваздуха, осим увученог ваздуха. 
Правилником се предвиђа модификован систем 2+ оцењивања и верификације сталности перформанси за бетон. 
 
The rulebook consists of 43 articles laying down the following: the scope, requirements for concrete components and composition of 
concrete, technical requirements for concrete exposed to an aggressive environment, technical requirements for fresh and hardened 
concrete, marking, delivery, transport and collection of concrete, procedure for assessment and verification of constancy of performance of 
concrete, declaration of performance and conformity marking, requirements for designation of factory production control certification body 
for concrete and transitional and final provisions. The rulebook has 2 annexes. 
This rulebook lays down in detail technical requirements for concrete that is being installed into: concrete, reinforced concrete and 
prestressed concrete structures. 
This rulebook applies to concrete that is installed in new concrete structures or used in the rehabilitation and reconstruction of existing 
concrete structures. 
The rulebook applies to: 

- normal-weight concrete, heavy-weight concrete and light-weight concrete; 

- concrete mixed on site, ready mixed concrete or concrete produced in a plant for precast concrete products and elements; 
- concrete that is compacted or self-compacting to retain no appreciable amount of entrapped air other than entrained air. 
The rulebook envisions modified system 2+ of assessment and verification of constancy of performance of concrete. 
 

10. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе 
као основа за његову израду:  
SRPS EN 206:2021, SRPS U.M1.206:2023, SRPS EN 14216:2016, SRPS EN 15743:2016, SRPS EN 1008, SRPS EN 12620:2010, SRPS EN 
13055:2017, SRPS EN 12878:2014, SRPS EN 450-1:2014, SRPS EN 13263-1:2010, SRPS EN 15167-1:2010, SRPS EN 14889-1:2010, SRPS EN 
14889-2:2010, SRPS EN 12390-8:2019, SRPS CEN/TS 12390-9:2017, SRPS EN 12390-18:2021, SRPS CEN/TR 15697:2014, SRPS EN 14157:2017, 
SRPS EN 12350-7:2019, SRPS EN 12390-1:2021, SRPS EN 12390-6:2023, SRPS EN 12390-5:2019, SRPS EN 12390-7:2019 

11. 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: / 

12. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу:  
Јун 2023. године, осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“ 

13. Предложени датум примене прописа:  
Годину дана од дана ступања на снагу 

14.  Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге:  
Правилник за бетон и армирани бетон („Службeни лист СФРJ“, број 11/87) 

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

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

 

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

 

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

19. Процена потреба за нотификацијом: 
 
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту          [  ]  Дa      [  ]  Нe 

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

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

 

 

 


