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- 
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Оценка на својствата1 

 

Производител2 

(Увозик) 
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производниот погон и КФП 
- - 

Сертификационо тело 

за КФП 

Сертификационо 

тело за производ4 
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Постојан надзор, оценка и 

еваулација на КФП 

 

- 

 

- 

Сертификационо тело 
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Сертификационо 

тело за производ8 

Сертификационо тело 

за производ8 

Испитување на примероци 

земени од страна на 

сертифиикационото тело 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Сертификационо тело 

за производ5 

Сертификат за постојаност на 

својствата6 

 

- 

 

- 

Сертификационо тело 

за КФП 

Сертификационо 

тело за производ 

Сертификационо тело 

за производ 

Одредување на тип на 

производ7 

Производител 

(увозник) 

Производител 

(увозник) 

Производител 
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Производител 

(увозник) 

Производител 

(увозник) 
Забелешки:  link 

1   Сертификационите тела како и производителите/увозниците треба да ги имаат во вид Европските Технички Оцени издадени за градежни производи. 

2   Оценка на перформансите на градежен производ врз основа на испитување, пресметки, таблични вредности или описна документација на производ. 

3    Оценка на перформансите на градежен производ ( мострирање извршено од страна на производителот) врз основа на испитување, пресметки, таблични вредности или описна 

документација на производ. 

4   Оценка на перформансите на градежен производ направена врз основа на испитување (вклучително и мострирање), пресметки, таблични вредности или описна документација на 

производ.  

5   Мостри земени од страна на сертификационо тело за производ од производство или магацин.  

6   Сертификационото тело одлучува за издавање, ограничување, суспендирање или повлекување на Сертификатот за постојаност на својствата на градежен производ врз основа на 

неговите извршени активности во оценка и проверка на својствата 

7   Производителот/увозникот треба да состави Изјава за Својствата и да го одреди типот на производ врз основа на оценка и проверка на постојаност на својствата  извршени според 

системите за оценка и проверка на постојаност на својствата дадени погоре.  

8. Важечки Сертификат за  систем на КФП   е издаден од сертификационото тело  по  извршената  и  позитивно оценета почетна инспекција. Провери ја датата, бројот на 

сертификатот и релевантни детали дадени во Изјавата за својствата  дали одговараат со оние на сертификатот.  Во некои европски земји не се менува датата на издавање на 

Сертификатот,  а стои  само датата кога е прв пат е  издаден и не се менува се додека не се издаде нов ( значи Сертификатот нема рок на важење), но во Германија на пример  после 

секој аудит се издава нов Сертификат со нова дата. 

чек листи za pazarnainspekcija/чек Листа пазарна .doc


 

• Дали производителот направил оцена и проверка на постојаност на                     

својствата? 

• Обезбеди копија од Сертификат за постојаност на својствата издадена од 

Нотифицирано тело по извршен надзор на контролата на фабричкото 

производство за системите 1 и 1+. 

• За системот 2+ обезбеди копија од Сертификат за контрола на фабричкото 

производство. 

• Провери дали Сертификатот е валиден. 

     

 

      Првите 4 цифри од ознаката на Сертификатот е бројот на Нотифицираното тело. 

      На www. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ ,според овој број ќе 

најдете информации за телото и неговата интернет страна во регистерот на 

издадени сертификати ќе го најдете бараниот сертификат и неговиот статус). 

 

      Некои нотифицирани тела издаваат сертификат без  временско ограничување. 

      Други пак, издаваат сертификат годишно по секој извршен надзор).  

 

Системи за оценка и проверка на 

постојаност на својствата 1, 1+ и 2+ 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/


 Обезбеди копија од Изјавата за својствата.  

 

 Провери ја содржината на изјавата за својствата дали е во 

согласност со  хармонизирана техничка спецификација 

(хармонизиран европски стандард или Европски документ за 

оцена) како и дали таа ги содржи сите барани информации според 

Законот за градежни производи. 

 

 Провери ги ознаката на производот, дата и број на сертификатот 

дали соодветствуваат со оние во Изјавата за својства. 

Системи за оценка и проверка на 

постојаност на својствата 1, 1+ и 2+ 
 



 За систем 3 обезбеди копија од Извештај од почетно испитување 

на тип на производ издаден од страна на акредитирана 

лабораторија (врз основа на кој издава Изјава за својства) 

 

 Прашај го производителот дали има план за контрола на 

фабричкото производство, дали има своја лабораторија и каде ги 

врши испитувањата наведени во планот ( во својата лабораторија 

( ако ја има) или има склучено договор со друга лабораторија, 

комбинирано.....). 

 

 За систем 4, производителот може да го изврши сам почетното 

испитување на тип на производ ( врз основа на што издава Изјава 

за својства ( ако има сопствена лабораторија) ,мора да има план 

за контрола на фабричкото производство и да ги спроведува 

испитувањата во обем и фреквенција кои се во согласност на 

планот.   

       

 

Системи за оценка и проверка на 

постојаност на својствата 3 и 4 
 

 



 

•  Обезбеди копија од Изјава за својствата.  

      

• Провери ја содржината на изјавата за својствата дали е во 

согласност со хармонизирана техничка спецификација 

(хармонизиран европски стандард или Европски документ за 

оцена) како и дали таа ги содржи сите барани информации 

според Законот за градежни производи. 

     

• Провери дали производителот ги врши сите  испитувања 

предвидени во хармонизирана техничка спецификација, како 

и нивниот обем и фреквенција.  

 

 

 

 

Системи за оценка и проверка на 

постојаност на својствата 3 и 4 
 











 

 

  

 

• Certificate 

• CERTIFICATE 1 

• Изјава за својствата 

• Изјава за својствата 1 

• Изјава за својствата 2 

primeri za Sertifikati za agregat/Aggregates, Factory production control certificate (1).pdf
primeri za Sertifikati za agregat/Изјава за својства - агрегати.pdf
primeri za Sertifikati za agregat/Изјава за својства - агрегати.pdf
primeri za Sertifikati za agregat/Изјава за својства - агрегати.pdf
primeri za Sertifikati za agregat/Изјава за својства - агрегати.pdf
primeri za Sertifikati za agregat/Seamus Ryan Sand & Gravel  DOP Type Test Report 12620 DOP1.pdf
primeri za Sertifikati za agregat/dop-028-aggregates-for-concrete-10mm-single-size-220714.pdf
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