
 

АКРЕДИТАЦИОНО 

ТЕЛО 

СРБИЈЕ 

Акредитациони број/Accreditation No: 
06-074 

             Ознака предмета/File Ref. 
No.:  

2-03-117 
                           Важи од/         

                                    Valid from:  
29.08.2015. 

                    Замењује Обим од: 
                  Replaces Scope dated:  

15.06.2015.  

 
Датум прве акредитације/ 
Date of initial accreditation: 29.08.2011. 

 
  
  

 
ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Scope of Accreditation 
 

Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited conformity assessment body 

 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА КОНТРОЛУ И ИСПИТИВАЊЕ ТЕКСТИЛА И 
ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА ”TEXTILINSPEKT” ДОО  

Београд, Јована Рајића 5Б 

 
Стандард / Standard: 

 SRPS ISO/IEC 17020:2012,тип А 
(ISO/IEC 17020:2012) 

 

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope 

− Узорковање, контролисање паковања, обележавања и означавања, контролисање 
количине и квалитативно контролисање пређа од влакана одређене дужине  и конаца за 
индустријско шивење  / sampling, inspection of packaging material, marking and labeling, 
inspection of the quantity and quality of yarn of fibers of specific lenght and thread for 
industrial sewing; 

− Узорковање, контролисање паковања, обележавања и означавања и квалитативно 
контролисање тканина, плетенина и нетканог текстила / sampling, inspection of packaging 
material, marking and labeling and quality inspection of textile fabrics, knitwear and 
nonwovens;  

− Узорковање, контролисање паковања, обележавања и означавања и контролисање 
величине одевних производа / sampling, inspection of packaging material, marking and 
labeling and inspection of the size of clothing products;  

− Узорковање, контролисање паковања, обележавања и означавања и квалитативно 
контролисање ћебади, душека, јоргана, јастука, прекривача, постељног рубља и рубља 
за домаћинство / sampling, inspection of packaging material, marking and labeling and 
quality inspection of blankets, mattresses, quilts, pillows, bedspreads, bed linen and 
household linen;  

− Узорковање, контролисање паковања, обележавања и означавања и квалитативно 
контролисање текстилних подних застирача / sampling, inspection of packaging, marking 
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and labeling and quality inspection of textile carpets; 

− Узорковање, контролисање означавања, декларисања и начина паковања производа од 
природне и вештачке коже / sampling, inspection of marking, labeling and mode of 
packaging of products from natural and artificial leather;  

− Контролисање текстила у здравству / inspection of textiles in healthcare;  
− Контролисање заштитних средстава/ inspection of protective equipment; 
− Преглед типа личне заштитне опреме (категорије II) / type examination of personal 

protective equipment (category II). 
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Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope  
 
 

Р. 
бр. Предмет контролисања Врста контролисања 

Референтна документа 
(интерни 
поступци/прописи/ 
правилници ) 

K-13: Текстил, кожа, одећа 

1. Пређа и конци за 
шивење, везење, плетење 
и ручни рад 

Узорковање SRPS EN 12751:2008 
 
SRPS F.A0.011:2010 
 
SRPS F.S9.031:1992 

Контролисање паковања, 
обележавања и означавања 

Контролисање количине 

Пређе од влакана 
одређене дужине 

Квалитативно контролисање SRPS F.B2.011:1982 
SRPS F.B2.011/1:1989 

Конци за индустријско 
шивење урађени у 
потпуности или 
делимично од 
синтетичких влакана 

Квалитативно контролисање SRPS EN 12590:2008 

2. Тканине, плетенине и 
неткани текстил 

Узорковање SRPS EN 12751:2008 
Контролисање паковања, 
обележавања и означавања 

SRPS F.A0.011:2010 

Текстилни производи 
равних површина 

Квалитативно контролисање SRPS F.C0.011:1981 

Међупоставе за одећу Квалитативно контролисање SRPS F.C0.101:1977 

Тканине за израду радне 
одеће за заштиту од 
прљавштина и 
механичких повреда 

Квалитативно контролисање SRPS F.C1.101:1985 

Тканине за болесничко 
постељно рубље 

Квалитативно контролисање SRPS F.C2.401:1984-
повучен 

Тканине и плетива за 
радну заштитну одећу у 
здравству и одећу за 
болеснике 

Квалитативно контролисање SRPS F.C2.701:1984 
SRPS F.C2.701/1:1985 

3. Одевни производи Узорковање KT-UP 01 Упутство о 
контроли квалитета и 
узорковања текстилних, 
кожних и гумених 
производа (интерни 
документ) 
SRPS ISO 5089:2003 

Контролисање паковања, 
обележавања и означавања 

SRPS F.A0.011:2010 
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Р. 
бр. Предмет контролисања Врста контролисања 

Референтна документа 
(интерни 
поступци/прописи/ 
правилници ) 

K-13: Текстил, кожа, одећа 
3. Одевни производи 

(наставак) 
Контролисање величине SRPS EN 13402-3:2007-

повучен 
SRPS EN 13403-3:2015 

 Контролисање величине SRPS ISO/TR 10652:2007-
повучен 

 Рубље и кошуље за 
мушкарце и дечаке 

Контролисање величине SRPS ISO 4415:2007 
SRPS ISO 4415:2007/Ispr 
I:2014 
 

 Рубље и блузе за жене и 
девојчице 

Контролисање величине SRPS ISO 4416:2007 

 Капе Контролисање величине ISO 4417:1977 
 Рукавице Контролисање величине ISO 4418:1978 
 Чарапе и чарапе са 

гаћицама 
Контролисање величине SRPS F.G0.010:1979-

повучен 
 Мараме, шалови, 

марамице и слични 
производи 

Контролисање величине SRPS F.G0.012:1981-
повучен 

4. Ћебад, душеци, јоргани, 
јастуци, прекривачи, 
постељно рубље и рубље 
за домаћинство 

Узорковање KT-UP 01 Упутство о 
контроли квалитета и 
узорковања текстилних, 
кожних и гумених 
производа (интерни 
документ) 
SRPS ISO 5089:2003 
SRPS EN 14:2012 

Контролисање паковања, 
обележавања и означавања 

SRPS F.A0.011:2010 

Ћебад Квалитативно контролисање SRPS EN 14:2012 
Постељно рубље Квалитативно контролисање SRPS F.C2.300:1972 
Душеци, јоргани, 
јастуци, прекривачи, 
постељно рубље 

Квалитативно контролисање SRPS F.G2.021:1992-
повучен 

Рубље за домаћинство, 
угоститељство и сличне 
намене 

Квалитативно контролисање SRPS F.G2.022:1992 

Болничко постељно 
рубље 

Квалитативно контролисање SRPS F.G2.401:1984 

Болнички покривачи – 
ћебад 

Квалитативно контролисање SRPS F.G2.402:1986 

Болнички пешкири Квалитативно контролисање SRPS F.G2.403:1986-
повучен 

АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 3/4                                                                                        Страна:4/6 
 



 

Акредитациони број/ 
Accreditation No 

Важи од/Valid from: 
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

06-074 

29.08.2015. 
15.06.2015. 

 

Р. 
бр. Предмет контролисања Врста контролисања 
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K-13: Текстил, кожа, одећа 

5. Текстилни подни 
застирачи 

Узорковање SRPS F.S9.012:1975 
Контролисање паковања, 
обележавања и означавања 

SRPS F.A0.011:2010 

Текстилни подни 
застирачи машинске 
израде 

Квалитативно контролисање SRPS F.C2.203:1981 

Текстилни подни 
застирачи ручне израде 

Квалитативно контролисање SRPS F.C2.204:1981 

6. Производи од природне 
и вештачке коже - обућа 
и галантеријски 
производи од природне 
коже, вештачке коже и 
осталих материјала 

Узорковање KT-UP 01 Упутство о 
контроли квалитета и 
узорковања текстилних, 
кожних и гумених 
производа (интерни 
документ) 

Контролисање означавања, 
декларисана и начина 
паковања 

SRPS G.B1.035:1985 
КТ-UP04 Упутство о 
утврђивању сировинског 
састава обуће и 
галантерије (интерни 
документ)  

Обућа Контролисање величине SRPS ISO 9407:2005 
7. Текстил у здравству   

Радна заштитна одећа и 
одећа за болеснике 

Квалитативно контролисање SRPS F.G1.701:1984 

Газе Квалитативно контролисање SRPS F.Z1.050:1985 

 Компресе Квалитативно контролисање SRPS F.Z1.075:1985 

 Мараме, ткане, трoугле Квалитативно контролисање SRPS F.Z1.080:1985 

 Калико – тканине Квалитативно контролисање SRPS F.Z1.081:1985 

 Пелене, ткане Квалитативно контролисање SRPS F.Z1.095:1985 
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Р. 
бр. Предмет контролисања Врста контролисања 

Референтна документа 
(интерни 
поступци/прописи/ 
правилници ) 

К-15 Заштитна средства и опрема 
8. Лична заштитна опрема 

(категорија II) 
 
Заштитне рукавице које 
штите од механичких 
ризика 

Преглед типа, члан 11. 
Правилника о личној 
заштитној опреми („Сл. 
гласник РС“ бр. 100/2011) 

Правилник о личној 
заштитној опреми („Сл. 
гласник РС“ бр. 100/2011) 
SRPS EN 420:2010 
SRPS EN 388:2010 

 
 
Овај обим важи само уз Сертификат о акредитацији са акредитационим бројем 06-074./ 
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No.06-074 
 
 
Акредитација важи до: 28.08.2019. 
Accreditation expiry date: 28.08.2019. 
 
 
 
 

в.д. ДИРЕКТОРА 
 
 

Милица Лукешевић 
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