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3

И 001

14. 11.
2016.

Министарство које је
донело решење о
именовању

1

Пословно
име/назив и
адреса седишта
ИТОУ

Технички пропис

Производ/група производа на које се
решење односи

4

5

6

7

МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Број решења о
именовању

Датум
решења о
именовању

312-01-00957/2016-05

Регистарски број ИТОУ

РЕГИСТAР ИМЕНОВАНИХ ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ (ИТОУ)

'Југоинспект''
Београд а.д. за
контролу
квалитета и
квантитета
робе, Београд,
Трг Републике
бр. 3/I

Правилник о техничким и
другим захтевима за
безоловни моторни бензини, гасна уља
течна горива нафтног и уља за ложење
порекла (''Сл. гласник

Обим именовања

Датум
престанка
важења
решења

Овлашћено лице
одговорно за
потписивање
исправа о
усаглашености

8

9

10

спровођење оцењивања усаглашености
безоловних моторних бензина, гасних уља и
уља за ложење са захтевима Правилника

-

Драгиша Пејчић

30. 4. 2013.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

10. 6. 2011.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

021-03-115/2010-05

10. 2. 2011.

'Југоинспект''
Београд а.д. за
контролу
квалитета и
квантитета
робе, Београд,
Трг Републике
бр. 3/I

Правилник о безбедности
лифтови који се трајно употребљавају у 2.спровођење редовног и ванредног
лифтова (''Сл.гласник РС''
зградама и објектима
прегледа лифтова у складу са чл. 17. и 19.
број 101/10)
Правилника

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
И ПРИВРЕДЕ

И 001

021-03-077/2011-08

И 001

119-01-113/2013-33

И 001

спровођење оцењивања усаглашености
опреме са захтевима из Правилника:
преглед техничке документације са
издавањем изјаве о усаглашености са свим
битним захтевима из Прилога 1
Правилника, у складу са чланом 9.
Правилника и Прилогом 3 Правилника; и преглед техничке документације са
издавањем Потврде о усаглашености са
свим битним захтевима из Прилога 1
Правилника, у складу са чланом 10.
Правилника

'Југоинспект''
Београд а.д. за
контролу
квалитета и
квантитета
робе, Београд,
Трг Републике
бр. 3/I

'Југоинспект''
Београд а.д. за
контролу
квалитета и
квантитета
робе, Београд,
Трг Републике
бр. 3/1

проширење обима именовања из решења
број 021-03-077/2011-08 од 10. 6. 2011.
Правилник о безбедности
лифтови који се трајно употребљавају у године на издавање исправе о
лифтова (''Сл.гласник РС''
зградама и објектима
усаглашености за лифтове и безбедносте
број 101/10)
компоненте у лифтовима, а на основу
иностране исправе о усаглашености.

Правилник о
електромагнетској
компатибилности
(''Сл.гласник РС'', број
13/10)

уређаји информационе технологије;
апарати за домаћинство, електрични
алати и слични уређаји; радио и
телевизијски пријемници и придружени
уређаји; електричне светиљке, опрема
за осветљење и слични уређаји;
нисконапонско напајање са
једносмерним излазом; аудио, видео,
аудио-визуелни производи и уређаји за
управљање сценским осветљењем за
професионалну употребу

-

- Веселин
Тимотијевић,
дипл.инж.пољ.
- Илија Смиљанић,
дипл.инж.шум.

-

- Владан Милић,
дипл.инж.грађ.
- Владан Зечевић,
дипл.инж. маш.

-

- Владан Милић,
дипл.инж.грађ.
- Владан Зечевић,
дипл.инж. маш.

1.спровођење оцењивања усаглашености
производа са захтевима из Правилника,
према посступку завршне контроле у складу
са Прилогом 6 Правилника

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

021-03-132/2011-08

28. 2. 2013.

'Југоинспект''
Београд а.д. за
контролу
квалитета и
квантитета
робе, Београд,
Трг Републике
бр. 3/I

1. 7.
2015.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 001

312-01-00259/2012-03

И 001

119-00-38/2013-07

И 001

14. 11. 2011.

'Југоинспект''
Београд а.д. за
контролу
квалитета и
квантитета
робе, Београд,
Трг Републике
бр. 3/I

Југоинспект
Београд а.д.
Београд, Чика
Љубина 8/V

челична ужад за општу намену,
преносни алат са електромотором
Правилник o безбедности
називног наизменичног напона до 250 V
машина (''Сл. гласник
за употребу у домаћинству и сличну
РС'', бр. 13/10)
употребу и ланци и саставни елементи
ланаца

спровођење оцењивања усаглашености
производа из колоне 7., и то: преглед
техничке документације и издавање
потврде о усаглашености са битним
захтевима из Прилога 1 Правилника, у
складу са чланом 11. Правилника

-

- Владан Милић,
дипл.инж.грађ.
- Владан Зечевић,
дипл.инж. маш.

Правилник о техничким и
другим захтевима за
течни нафтни гас
течни нафтни гас
(''Сл.гласник РС'', бр.
97/10 и 123/12)

спровођење оцењивања усаглашености
течног нафтног гаса са захтевима из
Правилника

-

Драгиша Пејчић,
директор Сектора
за нафту и нафтне
деривате

-

Саша Филиповић,
директор сектора
Миленко Јованчић,
помоћник
директора сектора

Правилник о личној
заштитној опреми (''Сл. лична заштитна опрема категорије II
Гласник РС'', број 100/11)

спровођење оцењивања усаглашености
личне заштитне опреме категорије II и то:
- заштитних рукавица које штите од
механичких ризика (рукавице за заштиту од
механичких повреда - хабања, засецања,
цепања и пробијања), према посутпку
Прегледа типа у складу са чланом 11.
Правилника

6. 8.
2015.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-537/2015-07

14. 8. 2015.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 001

119-01-471/2015-07

И 001

Југоинспект
Београд а.д.
Београд, Чика
Љубина 8/V

Југоинспект
Београд а.д.
Београд, Чика
Љубина 8/V

Правилник о личној
лична заштитна опрема категорије II и
заштитној опреми (''Сл.
III
Гласник РС'', број 100/11)

Правилник о електричној
опреми намењеној за
употребу у оквиру
преглед техничке документације
одређених граница
напона (''Сл.гласник РС'',
број 13/10)

проширење обима именовања из решења
број 119-01-537/2015-07 од 1. 7. 2015.
поступак издавања исправе о
усаглашености за личну заштитну опрему
категорије II и III према Правилнику

спровођење поступка оцењивања
усаглашености прегледом техничке
документације са издавањем Потврде о
усаглашености, у складу са чланом 11.
Правилника, за следећу нисконапонску
електричну опрему:
- уређаји и опрема информационе
технологије;
- апарати за домаћинство и слични
електрични апарати;
- аудио, видео и слични електрични
апарати;
- светиљке;
- сијалице са светлећим диодама и са
уграђеним предспојним уређајем за опште
осветљење за напоне веће од 50 V.

-

Саша Филиповић,
директор сектора
Миленко Јованчић,
помоћник
директора сектора

-

- Веселин
Тимотијевић,
дипл.инж.пољ. ген.
дир.
- Илија Смиљанић,
дипл.инж.шум.
техн.дир.

119-01-230/2017-07
119-01-230-1/2017-07

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-229/2017-07
119-01-229-1/2017-07

И 001

15. 12. 2017.
24.3.2021.

15. 12. 2017.
24.3.2021.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 001

Југоинспект
Београд а.д.
Београд, Чика
Љубина 8/V

Југоинспект
Београд а.д.
Београд, Чика
Љубина 8/V

спровођење оцењивања усаглашености
лифтова који се трајно употребљавају у
зградама и објектима са захтевима из
Правилник о безбедности
лифтови који се трајно употребљавају у Правилника и то према следећим
лифтова (''Сл.гласник РС''
зградама и објектима
поступцима: завршна контрола у складу са
број 15/17)
Прилогом 6 Правилника и појединачна
верификација лифта у складу са Прилогом
9 Правилника

-

-Владан Милић,
-Горан Божовић

спровођење послова прегледа лифтова који
се трајно употребљавају у зградама и
Правилник о прегледима
објектима са захтевима из Правилника и то
лифтови који се трајно употребљавају у
лифтова у употреби (''Сл.
према следећим поступцима: редован
зградама и објектима
гласник РС'', број 15/17)
преглед лифта у складу са чланом 6.
Правилника и ванредни преглед лифта у
складу са чланом 7. Правилника

-

-Владан Милић,
-Горан Божовић

119-01-268/2017-07
119-01-268-1/2017-07

23.5.2018.
25.3.2021.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-584/2016-07
119-01-584-1/2016-07

И 001

Југоинспект
Београд а.д.
Београд, Чика
Љубина 8/V

МИНИСТАРТСВО ПРИВРЕДЕ

И 001

12. 3.
2018.
24.3.2021.

спровођење оцењивања усаглашености
машина из члана 11. Правилника преносних алата са електромоторима
Правилника о
преносни алати са електромоторима
називног наизменичног напона до 250 V за
безбедности машина
називног наизменичног напона до 250 V
употребу у домаћинству и сличну употребу,
(„Службени гласник РС”, за употребу у домаћинству и сличну
према поступку прегледа техничке
брoj 58/16)
употребу
документације са издавањем Потврде о
усаглашености машине са битним
захтевима из Прилога 1 Правилника

Југоинспект
Београд а.д.
Београд, Чика
Љубина 8/V

Правилник о
сва опрема обухваћена Правилником о
електромагнетској
електромагнетској компатибилности
компатибилности (''Сл.
("Службени гласник РС", број 25/16)
гласник РС'', број 25/16)

спровођење поступка оцењивања
усаглашености поступком прегледа
техничке документације са издавањем
Потврде о усаглашености,, за сву опрему
која је обухваћена Правилником, у складу
са чланом 10. Правилника.

-

-Владан Милић,
-Горан Божовић

Горан Божовић,
Ненад Симовић

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-269/2017-07
119-01-269-1/2017-07

И 001

23.5.2018.
25.3.2021.

Југоинспект
Београд а.д.
Београд, Чика
Љубина 8/V

Правилник о електричној
опреми намењеној за
употребу у оквиру
за сву електричну опрему у складу са
одређених граница
чланом 13. Правилника
напона (''Сл.гласник РС'',
број 25/16)

спровођење поступка оцењивања
усаглашености поступком прегледа
техничке документације са издавањем
Потврде о усаглашености за сву електричну
опрему, у складу са чланом 13. Правилника.

Горан Божовић,
Ненад Симовић

18. 1. 2011.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

021-03-107/2010-05

И 003

Институт за
нуклеарне
науке Винча,
Београд,
Винча, Михајла
Петровића
Аласа 12-14

електрична опрема: уређаји који се прикључују
на телекомникационе мреже и/или кабловски
дистрибутивни систем; апарати за
домаћинство и слични електрични апарати;
склопке за домаћинство, кућне и сличне
фиксне електричне инсталације; ротационе
електричне машине; аудио, видео и слични
електронски апарати; минијатурни осигурачи;
машине-електрична опрема машина; грла за
сијалице; нисконапонски осигурачи; спојнице за
апарате у домаћинству и сличне опште сврхе;
светиљке; кутије и кућишта за
електроинсталациони прибор за домаћинство и
сличне фиксне електричне инсталације;
испитивање опасности од пожара; аутоматски
Правилник о електричној електрични регулатори за домаћинство и
опреми намењеној за сличне употребе; електроинсталациони прибор
– прекидачи за заштиту од прекомерне струје
употребу у оквиру
за домаћинство и сличне инсталације;
одређених граница
напона (''Сл.гласник РС'', прекидачи за опрему; уређаји и опрема
информационте технологије; прекидачи
број 13/10)
диференцијалне струје; склопке за апарате;
програмабилни контролери; заштита од
електричног удара; нисконапонски уређаји за
напајање; предспојни уређаји за сијалице;
енергетски кондензатори; прибор за спајање
светиљки за домаћинство и сличне сврхе;
јединице светолсних индикатора за
домаћинство и сличне фиксне електричне
инсталације; системи кабловских полица и
системи кабловских канала за електричне
инсталације; системи цеви за вођење каблова;
нисконапонски електрични каблови; кабловске
уводнице

спровођење оцењивања усаглашености
електричне опреме са захтевима из
Правилника, које обухвата: преглед
техничке документације са издавањем
изјаве о усаглашености са свим битним
захтевима из Прилога 1 Правилника, у
складу са чланом 10. Правилника и
Прилогом 4 Правилника; преглед техничке
документације са издавањем Потврде о
усаглашености са свим битним захтевима
из Прилога 1 Правилника, у складу са
чланом 11. Правилника

-

1.др Предраг
Поповић, извршни
руководилац Бироа
за сертификацију и
Контролног тела за
производе
Института за
нуклеарне науке
Винча;
2.мр Никола
Тјапкин,
руководилац
акредитоване
лабораторије ГАМА
Института за
нуклеарне науке
Винча;
3.Мирослав
Туфегџић, директор
акредитоване
лабораторије
CENEХ Института
за нуклеарне науке
Винча

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

021-00-116/2011-08

И 003

1. 12. 2011.

Институт за
нуклеарне
науке Винча,
Београд,
Винча, Михајла
Петровића
Аласа 12-14

Правилник о електричној
опреми намењеној за
употребу у оквиру
одређених граница
напона (''Службени
гласник РС'', број 13/10)

Решење о проширењу обима
именовања - спровођење оцењивања
усаглашености за сву електричну
опрему обухваћену Правилником

спровођење оцењивања усаглашености
електричне опреме са захтевима из
Правилника, које обухвата: преглед
техничке документације са издавањем
изјаве о усаглашености са свим битним
захтевима из Прилога 1 Правилника, у
складу са чланом 10. Правилника и
Прилогом 4 Правилника; преглед техничке
документације са издавањем Потврде о
усаглашености са свим битним захтевима
из Прилога 1 Правилника, у складу са
чланом 11. Правилника

-

1.др Предраг
Поповић, извршни
руководилац Бироа
за сертификацију и
Контролног тела за
поризводе
Института за
нуклеарне науке
Винча;
2. мр Никола
Тјапкин,
руководилац
акредитоване
лабораторије ГАМА
Института за
нуклеарне науке
Внича;
3.
Мирослав
Туфегџић, директор
акредитоване
лабораторије
CENEХ Института
за нуклеарне науке
Винча

3.5. 2018.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-475/2017-07

И 003

Институт за
нуклеарне
науке Винча,
Београд,
Винча, Михајла
Петровића
Аласа 12-14

Правилник о електричној
опреми намењеној за
употребу у оквиру
сву електричну опрему, у складу са
одређених граница
чланом 13. Правилника
напона („Службени
гласник РС”, број 25/16)

оцењивања усаглашености производа са
захтевима из Правилника о електричној
опреми намењеној за употребу у оквиру
одређених граница напона, за спровођење
поступка оцењивања усаглашености
поступком прегледa техничке документације
са издавањем Потврде о усаглашености, за
сву електричну опрему, у складу са чланом
13. Правилника.

-

1. Др Предраг
Поповић, извршни
руководилац Бироа
за сертификацију;
2. Мирослав
Туфегџић, директор
лабораторије
ЦЕНЕх.

16. 6.
2014.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Управа за транспорт опасног терета

119-01-0028/2014-01

И 003

Институт за
нуклеарне
науке Винча
''Центар за
моторе и
возила'',
Београд,
Михајла
Петровића
Аласа 12-14

Правилник о покретној
опреми под притиском
(''Сл. гласник РС'', број
30/14)

цистерне за транспорт опасног терета

спровођење оцењивања усаглашености
цистерни за транспорт опасног терета у
складу са захтевима Правилник о покретној
опреми под притиском (''Сл. гласник РС'',
број 30/14)

31. 5.
2015.

Зоран Јовановић,
Ђорђе Дилигенски,
Синиша
Драгутиновић,
Зоран Масоничић,
Драган Николић

26. 11. 2014.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Управа за транспорт опасног терета

119-01-0063/2014-01

И 003

Институт за
нуклеарне
науке Винча
''Центар за
моторе и
возила'',
Београд,
Михајла
Петровића
Аласа 12-14

Правилник о условима
које мора да испуњава
тело које се именује за
оцењивање
возила за транспорт одређеног опасног
усаглашености возила за терета
транспорт одређеног
опасног терета (''Сл.
гласник РС'', број 87/14)

оцењивање усаглашености возила за
транспорт одређеног опасног терета (EX/II;
EX/III; FL; OX; AT и MEMU) у складу са
захтевима Анекса Б, Дела 9 Европског
споразума о међународном друмском
транспорту опасног терета (ADR 2013),
(''Сл. гласник РС - Међународни уговори'',
број 14/13):
прво контролисање, периодично
контролисање и ванредно контролисање
техничких конструкцијских карактеристика
возила за транспорт одређеног опасног
терета у циљу усаглашености са
релевантним техничким захтевима ADR
Поглавља 9.2 до 9.8

-

др Зоран
Јовановић,
мр Синиша
Драгутиновић,
Зоран Масончић

21. 9. 2015.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Управа за транспорт опасног терета

119-01-0089/2015-01

И 003

Институт за
нуклеарне
науке Винча
''Центар за
моторе и
возила'',
Београд,
Михајла
Петровића
Аласа 12-14

Правилник о ближим
условима за издавање и
одузимање именовања за
оцењивање
усаглашености цистерне
за транспорт опасног
терета и о начину
цистерне за транспорт опасног терета
прегледа и обележавања
посуда кола цистерне
које се користе за
транспорт опасног терета
у железничком
саобраћају (''Сл. гланик
РС'', број 101/14)

оцењивање усаглашености цистерни за
транспорт опасног терета у железничком
саобраћају, у складу са захтевима
Правилника и RID:
1) прво испитивање трајно причвршћенњ
цистерне које се користе за транспорт
опасног терета у железничком саобраћају,
2) периодично контролисање и испитивање,
међуконтролисање и испитивање и
ванредно контролисање и испитивање
трајно причвршћене цистерне које се
користе за транспорт пасног терета у
железничком саобраћају,
3) поновно оцењивање усаглашености
цистерне за транспорт опасног терета у
железничком саобраћају

-

Ђорђе Дилигенски,
Синиша
Драгутиновић,
Зоран Масончић,
Драган Николић

30. 1. 2015.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Управа за транспорт опасног терета

34-00-00201/2015-01

1. 10. 2015.

МИНИСТАРСТБО ПРИВРЕДЕ

И 003

119-01-651/2014-07

И 003

Институт за
нуклеарне
науке Винча
''Центар за
моторе и
возила'',
Београд,
Михајла
Петровића
Аласа 12-14

Институт за
нуклеарне
науке Винча
Београд,Михај
ла Петровића
Аласа 12-14

Правилник о покретној
опреми под притиском
(''Сл. гласник РС'', број
30/14)

посуде под притиском

- опрема, осим мотора са унутрашњим
сагоревањем, Групе I, Категорија М1 и
Правилник о опреми и Групе II, Категорија 1,
заштитним системима
- електрична и неелектрична опрема
намењеним за употребу у Групе I, Категорија М2 и Групе II,
потенцијално
Категорија 2,
експлозивним
- опрема Групе II, Категорија 3,
атмосферама („Службени - компоненте,
гласник РС”, број 1/13)
- сигурносни уређаји, управљачки
уређаји и уређаји за регулацију

оцењивање усаглашености посуда под
притиском за транспорт опасног терета у
складу са обимом акредитације и у складу
са Правилником:
1) поновно оцењивање усаглашености,
2) оцењивање усаглашености током века
употребе:
- периодично контролисање,
- међуконтролисање,
- ванредне провере трајно причвршћених
цистерни (возила цистерни), демонтажних
цистерни, контејнер-цистерни и замењивих
цистерни, батеријских возила и контејнера
за гас са више елемената (MEGС),
намењених за транспорт гасова (класа 2),
њихових вентила и осталог прибора у
складу са ADR/RID

Оцењивање усаглашености
производа са одговарајућим
захтевима из Прилога 2
Правилника, према прописаним
поступцима оцењивања
усаглашености, као и пријем и
задржавање техничке
документације, у складу са чланом
9. став 3. и чланом 10. ст. 1. и 3.
Правилника

до истека
обима
акредидта
ције или
до
др Зоран
престанка
Јовановић
испуњава
ња услова
из
Правилни
ка

Др Предраг
Поповић,
дипл.инж.маш.,
извршни
руководилац
Сертификационог
тела за производе
– Биро за
сертификацију,
Мирослав
Туфегџић,
дипл.физ.,
директор
лабораторије за
испитивање ЦЕНЕх

3.5.2018.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-475-1/2017-07

И 003

Институт за
нуклеарне
науке Винча
Београд,Михај
ла Петровића
Аласа 12-14

- Опрема (осим мотора са унутрашњим
сагоревањем) групе I, категорија М1,
- Опрема (осим мотора са унутрашњим
сагоревањем) групе II, категорија 1
- Сигурносни уређаји, управљачки
уређаји и уређаји за регулацију, групе I,
категорије М1, групе II, категорије 1
- Компоненте, групе I, категорије М1,
групе II, категорије 1
- Опрема (електрична) групе I, категорија
М2
- Опрема (електрична) групе II,
Правилник о опреми и категорија 2
заштитним системима - Сигурносни уређаји, управљачки
намењеним за употребу у уређаји и уређаји за регулацију, групе I,
потенцијално
категорије М2, групе II, категорије 2
експлозивним
- Компоненте, групе I, категорије М2,
атмосферама („Службени групе II, категорије 2
гласник РС”, број 10/17) - Опрема (неелектрична) групе I,
категорија М2
- Опрема (неелектрична) групе II,
категорија 2

- Опрема групе II, категорија 3
- Сигурносни уређаји, управљачки
уређаји и уређаји за регулацију, групе II,
категорије 3,
- Компоненте, групе II, категорије 3
- Опрема групе I, категорија М1

оцењивање усаглашености
производа са одговарајућим
захтевима из Прилога 2
Правилника о опреми и
заштитним системима намењеним
за употребу у потенцијално
експлозивним атмосферама

-

1. Др Предраг
Поповић, извршни
руководилац Бироа
за сертификацију;
2. Мирослав
Туфегџић, директор
лабораторије
ЦЕНЕх

28. 3. 2016.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Управа за транспорт опасног терета

119-041-00017/2016-01

И 003

Институт за
нуклеарне
науке Винча
''Центар за
моторе и
возила'',
Београд,
Михајла
Петровића
Аласа 12-14

Правилник о ближим
условима за издавање и
одузимање именовања за
оцењивање
усаглашености цистерне
за транспорт опасног
терета у друмском
саобраћају (''Сл. гласник
РС'', број 95/15)

оцењивање усаглашености цистерне за
транспорт опасног терета у друмском
саобраћају у складу са Правилником и ADR
2015:
периодично контролисање,
међуконтролисање и ванредне провере
техничких и конструкцијских
цистерне за транспорт опасног терета у
карактеристика трајно причвршћених
друмском саобраћају
цистерни (возила истерни), демонтажних
цистерни, контејнер-цистени и замењивих
цистерни намењених за транспорт опасног
терета који нису гасови (нису за класу 2),
њихових вентила и осталог прибора у
складу са поглављем 6.8 ADR

27. 3.
2017.

др Зоран
Јовановић

14. 2. 2011.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

021-03-144/2010-05

И 005

АД за
испитивање
квалитета
''Квалитет''
Ниш, Булевар
Светог цара
Константина
82-86

-апарати за домаћинство и слични
електрични апарати;
-аудио, видео и слични електронски
апарати;
-уређаји и опрема информационе
технологије и електричне канцеларијске
машине;
-енергетски трансформатори, извори
за напајање, пригушнице и слични
производи;
-електрична опрема за мерење,
Правилник о електричној управљање и лабораторијско
опреми намењеној за коришћење;
употребу у оквиру
-светиљке
одређених граница
-сијалице са усијаним влакном;
напона (''Сл. гласник РС'', -спојнице за апарате за домаћинство;
број 13/10)
-машине-електрична опрема машина;
-кутија и кућишта за
електроинсталациони прибор за
домаћинство и сличне фиксне
електричне инсталације;
-електроинсталациони прибор-бубнићи
са продужним каблом за домаћинство и
сличне намене

Спровођење оцењивања усаглашености са
захтевима из Правилника и то за:
преглед техничке документације са
издавањем изјаве о усаглашености са свим
битним захтевима из Прилога 1
Правилника, у складу са чланом 10.
Правилника и Прилогом 4 Правилника;
- преглед техничке документације са
издавањем Потврде о усаглашености са
свим битним захтевима из Прилога 1
Правилника, у складу са чланом 11.
Правилника
-

Тодор Микић,
дипл.инж.електроте
хнике, Звонимир
Вучковић,
дипл.инж.електроте
хнике, Владимир
Вукашиновић,
дипл.инж.електроте
хнике

24. 3. 2011.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

И 005

021-03-145/2010-05

- преносиве ланчане тестере за обраду Спровођење оцењивања усаглашености
дрвета
преносиве ланчане тестере за обраду
дрвета из Прилога 4 Правилника са
захтевима из Правилника и то поступком
Прегледа типа, у складу са прилогом 9
Правилника и поступком Потпуног
обезбеђивања квалитета у складу са
Прилогом 10 Правилника.

АД за
испитивање
квалитета
''Квалитет''
Ниш, Булевар
Светог цара
Константина
82-86

-ручни електрични алати са
Правилник о безбедности електромотором (тракасте брусилице,
машина (''Сл.гласник РС'', глачалице и тракасте брусилице са
плочом; урезнице; рендисаљке; рутери и
бр. 13/10)
тримери; алат за спајање трака за
паковање; равналице);

-преносиви електрични алат са
електромотором (столови за кружне
тестере, стоне брусилице; једновретене
вертикалне машине за обликовање;
угаоне тестере);

Спровођење оцењивања усаглашености
машина из члана 11. Правилника
-поступак прегледа техничке документације
са издавањем Потврде о усаглашености са
битним захтевима из Прилога 1
Правилника, у складу са чланом 11.
Правилника

-

Тодор Микић,
дипл.инж.електроте
хнике, Звонимир
Вучковић,
дипл.инж.електроте
хнике, Владимир
Вукашиновић,
дипл.инж.електроте
хнике

-пољопривредне и машине за
шумарство (преносиве ланчане
тестере);

-опрема за баште (тримери за живу
ограду на електрични погон);

22. 12.
2014.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

23. 5. 2012.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 005

119-01-638/2014-07

И 005

022-03-012/2012-08

-ручни алати са електромотором који се
напајају из акумулатора (пиштољи за
прскање)

АД за
испитивање
квалитета
''Квалитет''
Ниш, Булевар
Светог цара
Константина
82-86

АД за
испитивање
квалитета
''Квалитет''
Ниш, Булевар
Светог цара
Константина
82-86

проширење обима именовања из решења
број 021-03-145/2010-05 од 24. 3. 2011.
сви преносни алати са електромоторима
Правилник о безбедности
преглед техничке документације са
називног наизменичног напона до 250 V
машина (''Сл.гласник РС'',
издавањем Потврде о усаглашености
за употребу у домаћинству и сличну
бр. 13/10)
машина са битним захтевима из Прилога 1
употребу обухваћене Правилником
Правилника, у складу са чланом 11.
Правилника.

Правилник о безбедности
машина (''Сл.гласник РС'', све машине из Прилога 4 Правилника
бр. 13/10)

проширење обима именовања из решења
број 021-03-145/2010-05 од 24. 3. 2011.
издавање исправе о усаглашености за све
машине из Прилога 4 Правилника, а на
основу иностране исправе о усаглашености
која је издата у складу са прописом који
садржи суштински иста начела и битне
захтеве за заштиту здравља и безбедности
као и Правилник

-

-

Тодор Микић,
дипл.инж.електроте
хнике, Звонимир
Вучковић,
дипл.инж.електроте
хнике, Владимир
Вукашиновић,
дипл.инж.електроте
хнике

Владимир
Вукашиносвић,
генерални
директор;
Тодор Микић,
дипл.инж.елек.
Руководилац за
обезбеђење
квалитета;
Јордан Јовић,
директор Центра за
сертификацију;
Звонимир
Вучковић,
дипл.инж.елек.
Руководилац
Сектора за
испитивање

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ
РАЗВОЈА

022-03-00011/2012-08

29.2.
2012.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

И 005

022-03-00010/2012-08

И 005

29.2.
2012.

АД за
испитивање
квалитета
''Квалитет''
Ниш, Булевар
Светог цара
Константина
82-86

АД за
испитивање
квалитета
''Квалитет''
Ниш, Булевар
Светог цара
Константина
82-86

Правилника о
сва опрема обухваћена Правилником о
електромагнетској
електромагнетској компатибилности
компатибилности (''Сл.
("Службени гласник РС", број 13/10)
гласник РС'', број 13/10)

Правилник о електричној
опреми намењеној за
употребу у оквиру
одређених граница
напона (''Сл. гласник РС'',
број 13/10)

сва електрична опрема обухваћена
Правилником о електричној опреми
намењеној за употребу у оквиру
одређених граница напона (Правилник
LVD)

преглед техничке документације са
издавањем Изјаве о усаглашености са свим
битним захтевима из Прилога 1
Правилника, у складу са чланом 9.
Правилника и Прилогом 4 Правилника, и
преглед техничке документације са
издавањем Потврде о усаглашености са
свим битним захтевима из Прилога 1
Правилника, у складу са чланом 10.
Правилника.

преглед техничке документације са
издавањем изјаве о усаглашености са свим
битним захтевима из Прилога 1
Правилника, у складу са чланом 10.
Правилника и Прилогом 4 Правилника, и
преглед техничке документације са
издавањем Потврде о усаглашености са
свим битним захтевима из Прилога 1
Правилника, у складу са чланом 11.
Правилника.

-

Тодор Микић,
дипл.инж.електроте
хнике, Звонимир
Вучковић,
дипл.инж.електроте
хнике, Владимир
Вукашиновић,
дипл.инж.електроте
хнике

-

Тодор Микић,
дипл.инж.електроте
хнике, Звонимир
Вучковић,
дипл.инж.електроте
хнике, Владимир
Вукашиновић,
дипл.инж.електроте
хнике

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И
УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

345-01-00244/2013-07

14. 12. 2017.
31.1.2019.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

И 005

312-01-00652/2017-05
312-01-00652/2017-05

И 005

22. 10.
2013.

АД за
испитивање
квалитета
''Квалитет''
Ниш, Булевар
Светог цара
Константина
82-86

АД за
испитивање
квалитета
''Квалитет''
Ниш, Булевар
Светог цара
Константина
82-86

Правилник о радио
опреми и
телекомуникационој
терминалној опреми
(„Службени гласник РС",
бр. 67/11 и 11/12)

радио опрема и
телекомуникациона
терминална опрема

Правилник о захтевима
за пројектовање, израду и
оцењивање
гасни апарати за кување у домаћинству
усаглашености гасних
апарата (''Сл. гласник
РС'', број 41/15)

преглед техничке документације са
издавањем изјаве о усаглашености са свим
битним захтевима из чл. 4. и 8. Правилника
и из Прилога 3. Правилника, у складу са чл.
16. став 2. тачка 1. Правилника; и
преглед техничке документације са
издавањем Потврде о усаглашености са
свим битним захтевима из чл. 4. и 8.
Правилника у складу са чл. 18. Правилника

оцењивање усаглашености гасних апарата
за кување у домаћинству, и то: апарати који
имају пећнице и/или роштиље са принудном
конвекцијом, апарати са стакло-керамичком
грејном плочом и апарати који имају један
или више горионика са системом за
аутоматско управљање горионицима у
складу са Правилником о Правилник о
захтевима за пројектовање, израду и
оцењивање усаглашености гасних апарата
(''Сл. гласник РС'', број 41/15) за поступке:
преглед типа, декларација о усаглашености
са типом и појединачна верификација.

-

- генерални
директор
- запослени кога
овласти генерални
директор

-

Владимир
Вукашиновић,
Јордан Јовић,
Звонимир
Вучковић, Тодор
Микић

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-00-198/2017-07

8. 3.
2018.

8. 3.
2018.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 005

119-00-198-1/2017-07

И 005

АД за
испитивање
квалитета
''Квалитет''
Ниш, Булевар
Светог цара
Константина
82-86

АД за
испитивање
квалитета
''Квалитет''
Ниш, Булевар
Светог цара
Константина
82-86

Правилник о електричној
опреми намењеној за
употребу у оквиру
одређених граница
напона (''Сл. гласник РС'',
број 25/16)

спровођење поступка оцењивања
усаглашености прегледом техничке
електричнa опремa намењенa за
документације са издавањем Потврде о
употребу у границама напона између 50 усаглашености, у складу са чланом 13.
V и 1000 V за наизменичну струју и 75 V Правилника и то за електричну опрему
и 1500 V за једносмерну струју
намењену за употребу у границама напона
између 50 V и 1000 V за наизменичну струју
и 75 V и 1500 V за једносмерну струју

Правилник о
електромагнетској
опрема која може да проузрокује
компатибилности (''Сл. електромагнетске сметње
гласник РС'', број 25/16)

спровођење поступка оцењивања
усаглашености производа са захтевима из
Правилника за спровођење поступка
оцењивања усаглашености поступком
прегледа типа и прегледом техничке
документације са издавањем Потврде о
усаглашености, за опрему која је
обухваћена Правилником

-

Владимир
Вукашиновић,
Јордан Јовић,
Звонимир
Вучковић,
Никола Игић,
Тодор Микић

-

Владимир
Вукашиновић,
Јордан Јовић,
Звонимир
Вучковић,
Никола Игић,
Тодор Микић

8.1.2020.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-586/2016-07

8. 4.
2018.

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

И 005

515-01-9331/2019-06

И 005

АД за
испитивање
квалитета
''Квалитет''
Ниш, Булевар
Светог цара
Константина
82-86

АД за
испитивање
квалитета
''Квалитет''
Ниш, Булевар
Светог цара
Константина
82-86

Правилник о безбедности
машина („Службени
машине
гласник РС”, брoj 58/16)

Правилник о основним
захтевима за медицинска
медицинска средства
средства („Службени
гласник РС”, брoj 65/18)

спровођење оцењивања усаглашености
следећих машина:
- преносних алата са електромоторима
називног наизменичног напона до 250 V за
употребу у домаћинству и сличну употребу,
наведених у члану 11. Правилника, а према
поступку прегледа техничке документације
са издавањем Потврде о усаглашености
машине са битним захтевима из Прилога 1
Правилника;
- преносивих ланчаних тестера за обраду
дрвета наведених у Прилогу 4 Правилника,
према поступку Прегледа типа, а у складу
са Прилогом 9 Правилника

оцењивање усаглашености са основним
захтевима за медицинска средства
прописаним Правилником (за групе
производа: МД 0100, МД 0200, МД 0300, МД
0400, МД 1100, МД 1200, МД 1300, МД 1400,
IN VITRO дијагностичка медицинска
средства, IVD 0200 Лист А, IVD 0300 Лист
Б, IVD 0400)

-

-

Владимир
Вукашиновић,
Јордан Јовић,
Звонимир
Вучковић,
Тодор Микић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

021-03-055/2013-33

30. 4. 2013.

8. 1. 2015.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

И 006

119-01-00183/2013-03

И 006

Институт за
заштиту на
раду, заштиту
од пожара,
заштиту
животне
средине,
пројектовање
и инжењеринг
а.д. Нови Сад,
Школска 3

Институт за
заштиту на
раду, заштиту
од пожара,
заштиту
животне
средине,
пројектовање
и инжењеринг
а.д. Нови Сад,
Школска 3

проширење обима именовања из решења
број 021-03-043/2011-08 од 7. 5. 2012.
Правилник о безбедности
лифтови који се трајно употребљавају у године на издавање исправе о
лифтова (''Сл. гласник
зградама и објектима
усаглашености за лифтове и безбедносне
РС'', бр. 101/10)
компоненте у лифтовима, а на основу
иностране исправе о усаглашености.

-

1. Боривоје Ћеран,
дипл.инж.
Машинства
2. Владимир
Матијашевић, дипл.
маш. инж.
3. Звездан
Радојичић, дипл.
маш. инж.

Правилник о прегледима
опреме под притиском
током века употребе
опрема под притиском
("Службени гласник
РС",бр. 87/11 и 75/13)

-

Зоран Бероња;
Боривоје Ћеран;
Мића Јефтић

Разврставанје опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
("Службени гласник РС",бр. 87/11 и 75/13)

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

312-01-02413/2013-03

8. 1. 2015.

7.5.2012.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ
РАЗВОЈА

И 006

021-03-043/2011-08

И 006

Институт за
заштиту на
раду, заштиту
од пожара,
заштиту
животне
средине,
пројектовање
и инжењеринг
а.д. Нови Сад,
Школска 3

Институт за
заштиту на
раду, заштиту
од пожара,
заштиту
животне
средине,
пројектовање
и инжењеринг
а.д. Нови Сад,
Школска 3

Правилник о прегледима
опреме под притиском
током века употребе
опрема под притиском
("Службени гласник
РС",бр. 87/11 и 75/13)

За преглед и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе ("Службени гласник РС",бр.
87/11 и 75/13)

1. спровођење оцењивања усаглашености
лифтова који се трајно употребљавају у
зградама и објектима са захтевима из
Правилника о безбедности лифтова
Правилника о
(„Правилник“), и то према следећим
безбедности лифтова лифтови који се трајно употребљавају у поступцима: завршна контрола у складу са
(„Службени гласник РС”, зградама и објектима
Прилогом 6 Правилника и појединачна
брoj 101/10)
верификација лифта у складу са Прилогом
9 Правилника
2. спровођење поступка редовног и
ванредног прегледа лифта у складу са чл.
17. и 19. Правилника

-

Зоран Бероња;
Боривоје Ћеран;
Мића Јефтић

-

Боривоје Ћеран,
дипл. инжењер
машинства

20. 11. 2017.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

335-00-024/2017-07

20. 11. 2017.

спровођење прегледа лифтова који се
трајно употребљавају у зградама и
Правилник о прегледима
објектима са захтевима из Правилника и то
лифтови који се трајно употребљавају у
лифтова у употреби (''Сл.
према следећим поступцима: редован
зградама и објектима
гласник РС'', број 15/17)
преглед лифта у складу са чланом 6.
Правилника и ванредни преглед лифта у
складу са чланом 7. Правилника

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 006

335-00-025/2017-07

И 006

Институт за
заштиту на
раду, заштиту
од пожара,
заштиту
животне
средине,
пројектовање
и инжењеринг
а.д. Нови Сад,
Школска 3

Институт за
заштиту на
раду, заштиту
од пожара,
заштиту
животне
средине,
пројектовање
и инжењеринг
а.д. Нови Сад,
Школска 3

спровођење оцењивања усаглашености
лифтова који се трајно употребљавају у
зградама и објектима са захтевима из
Правилник о безбедности
лифтови који се трајно употребљавају у Правилника и то према следећим
лифтова (''Сл. гласник
зградама и објектима
поступцима: завршна контрола у складу са
РС'', број 15/17)
Прилогом 6 Правилника и појединачна
верификација лифта у складу са Прилогом
9 Правилника

-

Боривоје Ћеран,
дипл. инж. маш.
Ђорђе
Гавриловићк,
дипл.инж. маш.
Владимир
Матијашевић,
дипл.инж. маш.

-

Боривоје Ћеран,
дипл. инж. маш.
Ђорђе
Гавриловићк,
дипл.инж. маш.
Владимир
Матијашевић,
дипл.инж. маш.

18. 7. 2019.
23. 9. 2019.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-071/2018-07

3. 5. 2018.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 006

119-01-138/2019-07
119-01-138-1/2019-07

И 006

Институт за
заштиту на
раду, заштиту
од пожара,
заштиту
животне
средине,
пројектовање
и инжењеринг
а.д. Нови Сад,
Школска 3

Институт за
заштиту на
раду, заштиту
од пожара,
заштиту
животне
средине,
пројектовање
и инжењеринг
а.д. Нови
Сад, Марка
Миљанова 9
и 9А

Правилник о безбедности
лифтова („Службени
лифтови
гласник РС”, брoj 15/17)

проширење обима именовања на издавање
исправе о усаглашености за лифтове и
безбедносне компоненте у лифтовима у
складу са Правилником без поновног
спровођења оцењивања усаглашености, а
на основу иностране исправе о
усаглашености за лифтове и безбедносне
компоненте лифтова

Правилник о безбедности
дечјих игралишта
дечја игралишта
(''Службени гласник РС'',
број 41/19)

спровођење оцењивања усаглашености
дечјих игралишта поступком:
- првог прегледа у складу са чланом 24;
- редовног прегледа у складу са чланом 32;
- ванредног прегледу у складу са чланом 33
Правилника,
са издавањем Сертификата о првом
прегледу;Сертификата о редовном
прегледу и Сертификата о ванредном
прегледу

-

1. Боривоје Ћеран,
дипл.маш.инж.
2. Ђорђе
Гавриловић,
дипл.маш.инж.
3. Владимир
Матијашевић,
дипл.маш.инж.

-

- Ђорђе
Гавриловић,
одговорни
контролор,
дипл.инж.маш.
- Никола Чуровић,
контролор,
дипл.инж.електр. и
рачунар.

011-00-168/2019-07

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

16.7.2020.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 006

119-01-76/2020-07

И 006

31. 10. 2019.

Институт за
заштиту на
раду, заштиту
од пожара,
заштиту
животне
средине,
пројектовање
и инжењеринг
а.д. Нови
Сад, Марка
Миљанова 9
и 9А

Институт за
заштиту на раду,
заштиту од
пожара, заштиту
животне
Правилник о мерилима
(„Службени гласник РС”, анализатори издувних гасова
средине,
број 3/18)
пројектовање и
инжењеринг а.д.
Нови Сад, Марка
Миљанова 9 и
9А

Правилник о безбедности
дечјих игралишта
дечја игралишта
(''Службени гласник РС'',
број 41/19)

Преглед типа површина за ублажавање
удара, у складу са чланом 23. Правилника

оцењивање усаглашености анализатора
издувних гасова класе тачности 0 и I, са
одговарајућим захтевима из Прилога 1 и
Прилога 12: MI-010 Правилника о
мерилима, према поступку оцењивања
усаглашености: Модул F – Усаглашеност са
типом на основу верификације производа из
Прилога 2 Правилника о мерилима.

-

- Ђорђе
Гавриловић,
водећи оцењивач,
дипл.инж.маш.
- Никола Чуровић,
оцењивач,
дипл.инж.електр. и
рачунар.

Иван Буача,
одговорни
контролор,
маст.инж.маш,
Бранислав Лукић,
контролор,
дипл.инж.маш,
Ненад Јовановић,
контролор,
дипл.инж.ел.

28. 10. 2015.

МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

312-01-01143/2016-05

14. 11. 2016.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

И 007

314-01-129/2015-05

И 007

ДОО
ЈУГОИНСПЕКТ
НОВИ САД,
Нови Сад,
Дунавска 23/I

ДОО
ЈУГОИНСПЕКТ
НОВИ САД,
Нови Сад,
Дунавска 23/I

Правилник о техничким и
другим захтевима за
течна горива нафтног гасна уља и уља за ложење
порекла (''Сл. гласник
РС'', број 111/15)

Правилник о техничким и
другим захтевима за
течни нафтни гас (''Сл. течни нафтни гас
гласник РС'', бр. 97/10,
123/12, 63/13)

оцењивање усаглашености гасних уља и
уља за ложење са захевима из Правилника

оцењивање усаглашености течног нафтног
гаса са захевима из Правилника

-

- Александра
Станојев-Јагодић;
- Душанка
Вукмировић

-

- Александра
Станојев-Јагодић,
шеф пословнице за
нафту, руде и хемију;
- Душанка
Вукмировић,
директор развоја и
централне
лабораторије

119-01-283/2019-07
119-01-283/2019-07

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-338/2018-07
119-01-338-1/2018-07
119-01-338-2/2018-07

И 007

26.12.2018.
19.11.2019.
24.12.2020.

4.12.2019.
24.12.2020.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 007

ДОО
Правилник о безбедности
ЈУГОИНСПЕКТ
дечјих игралишта
дечја игралишта
НОВИ САД, Нови
(„Службени гласник РС”,
Сад, Дунавска
број 41/19)
23/I

ДОО
Правилник о безбедности
ЈУГОИНСПЕКТ
дечјих игралишта
дечја игралишта
НОВИ САД, Нови
(„Службени гласник РС”,
Сад, Дунавска
број 41/19)
23/I

спровођење оцењивања усаглашености
дечјих игралишта поступком:
- првог прегледа у складу са чланом 24;
- редовног прегледа у складу са чланом 32;
- ванредног прегледа у складу са чланом
33,
Правилника, са издавањем Сертификата о
првом прегледу, Сертификата о редовном
прегледу и Сертификата о ванредном
прегледу“.

Оцењивање усаглашености опреме и
подлоге за ублажавање удара за дечја
игралишта поступком Прегледа типа, а у
складу са чланом 23. Правилника

-

Александра
Станојев-Јагодић,
дипл. инж.технол.;
Бојан Матић,
дипл.инж.
шумарства

-

Александра
Станојев-Јагодић,
дипл. инж.технол.;
Бојан Матић,
дипл.инж.
шумарства

10. 11. 2015.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

021-03-185/2011-08

12. 3. 2012.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 008

119-01-594/2015-07

И 008

Министарство
одбране РС,
Генералштаб
војске Србије,
Управа за
планирање и
развој (Ј-5),
Технички
опитни центар,
Београд,
Војводе Степе
Министарство
одбране РС,
Генералштаб
војске Србије,
Управа за
планирање и
развој (Ј-5),
Технички
опитни центар,
Београд,
Војводе Степе

уређаји информационих технологија,
Правилник о
машине које се погоне моторима са
електромагнетској
унутрашњим сагоревањем, индустријски
компатибилности (''Сл. и научни радио фреквенцијске уређаји,
гласник РС'', број 13/10) апарати за домаћинство, електрични
апарати и слични уређаји

преглед техничке документације са
издавањем изјаве о усаглашености са свим
битним захтевима из Прилога I Правилника
у складу са чланом 9. Правилника и
Прилогом 3 Правилника и преглед техничке
документације са издавањем Потврде о
усаглашености са свим битним захтевима
из Прилога I Правилника, у складу са
чланом 10. Правилника

Правилник о личној
заштитној опреми
лична заштитна опрема
(„Службени гласник РС”,
брoj 100/11)

оцењивање усаглашености личне заштитне
опреме у складу са захтевима из
Правилника и то за личну заштитну опрему
категорије III:
1) ЛЗО за заштиту од падова са висине потпуна телесна упрега и
2) ЛЗО за радно позиционирање и
превенцију падова са висине - опасачи за
радно позиционирање и задржавање и ужад
за радно позиционирање,
а према поступку Прегледа типа у складу са
чланом 11. Правилника

-

1. Слободан Илић,
директор; 2.
Радован Каркалић,
помоћник
директора за НИП;
3. Ненко Бркљач,
помоћник
директора за
квалитет

-

1. проф.др
Слободан Илић директор
2. доц.др Ненко
Бркљач - помоћник
директора за НИР

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-7/2018-07

3.5.
2018

15. 3. 2012.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ
РАЗВОЈА

И 009

021-03-024/2012-08

И 008

Министарство
одбране РС,
Генералштаб
војске Србије,
Управа за
планирање и
развој (Ј-5),
Технички
опитни центар,
Београд,
Војводе Степе
445

'ЕЛКОНТ
инжењеринг''
Предузеће за
инжењеринг и
контролу
електричних
уређаја и
лифтова д.о.о
Београд,
Јагодинска
17/2

Правилник о
електромагнетској
компатибилности
(„Службени гласник РС”,
број 25/16)

- Индустријски и научни
радиофреквенцијски уређаји;
- Уређаји информационе технологије;
- Апарати за домаћинство, електрични
апарати и слични уређаји;

1. лифтови који се трајно
Правилник о бебедности
употребљавају у зградама и објектима 2.
лифтова (''Сл. Гласник
спровођење поступка редовног и
РС'', број 101/10
ванредног прегледа лифта

оцењивање усаглашености опреме са
захтевима из Правилника о
електромагнетској компатибилности, и то за
следеће групе опреме:
- Индустријски и научни
радиофреквенцијски уређаји;
- Уређаји информационе технологије;
- Апарати за домаћинство, електрични
апарати и слични уређаји;
преглед техничке документације са
издавањем Потврде о усаглашености, у
складу са чланом 10. Правилника.

1.завршна контрола у складу са Прилогом
6 Правилника, појединачна верификација
лифта у складу са Прилогом 9 Правилника
2. спровођење поступка редовног и
ванредног прегледа лифта у складу са чл.
17. и 19. Правилника

-

-

1. пуковник проф.
др Слободан Илић,
директор;
2. пуковник др.
Ненко Бркљач,
помоћник
директора за
научно
истраживачки рад;
3. пуковник доц. др
Зоран Илић,
помоћник
директора за
лабораторијска
испитивања

1. Срђан Недовић,
директор;
2. Божо
Вукашиновић,
дипл.инж.машинств
а, руководилац
Сертификационог
тела;
3. Драги Дујковић,
дипл.инж.
електротехнике,
руководилац
Контролног тела

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

021-03-023/2012-08

11. 9. 2012.

30. 4. 2013.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

И 009

021-03-064/2013-33

И 009

'ЕЛКОНТ
инжењеринг''
Предузеће за
инжењеринг и
контролу
електричних
уређаја и
лифтова д.о.о
Београд,
Јагодинска
17/2

'ЕЛКОНТ
инжењеринг''
Предузеће за
инжењеринг и
контролу
електричних
уређаја и
лифтова д.о.о
Београд,
Јагодинска
17/2

Правилник о бебедности
Лифтови који се трајно уптребљавају у
лифтова (''Сл. Гласник
зградама и објектима
РС'', број 101/10

проширење обима именовања из решења
број 021-03-024/2012-08 од 15. 3. 2012.
- преглед типа лифта у складу са чланом
11. и Прилогом 5Б Правилника; - завршна
контрола лифта у складу са чланом 11. и
Прилогом 6 Правилника;
- појединачна
верификација лифта у складу са чланом 11.
и Прилогом 9 Правилника;
- редовни преглед лифта у складу са
чланом 19. Правилника;
- ванредни преглед лифта у складу са
чланом 17. Правилника

1. Срђан Недовић,
директор;
2. Божо
Вукашиновић,
дипл.инж.машинств
а, руководилац
Сертификационог
тела;
3. Драги Дујковић,
дипл.инж.
електротехнике,
руководилац
Контролног тела

Правилник о безбедности
лифтови који се трајно уптребљавају у
лифтова (''Сл. гласник
зградама и објектима
РС'', бр. 101/10)

проширење обима именовања из решења
број 021-03-024/2012-08 од 15. 3. 2012. на
издавање исправе о усаглашености за
лифтове и безбедносне компоненте у
лифтовима, а на основу иностране исправе
о усаглашености.

1. Срђан Недовић,
директор;
2. Божо
Вукашиновић,
дипл.инж.маш.
3. Драги Дујковић,
дипл.инж.
електротехнике

-

23. 11. 2017.
7.2.2019.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

021-03-062/2017-07
021-03-062-4/2017-07

23. 11. 2017.
20.11.2019.

спровођење прегледа лифтова који се
трајно употребљавају у зградама и
објектима са захтевима из Правилника и то
према следећим поступцима: редован
преглед лифтова у складу са чланом 6.
Правилника и ванредни преглед лифта у
складу са чланом 7. Правилника

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 009

021-03-062-1/2017-07
021-03-062-3/2017-07

И 009

'ЕЛКОНТ
инжењеринг''
Предузеће за
инжењеринг и
Правилник о прегледима
контролу
лифтови који се трајно уптребљавају у
лифтова у употреби (''Сл.
зградама и објектима
електричних
гласник РС'', број 15/17)
уређаја и
лифтова д.о.о
Београд,
Јагодинска 17/2

'ЕЛКОНТ
инжењеринг''
Предузеће за
инжењеринг и
Правилник о безбедности
контролу
лифтови који се трајно уптребљавају у
лифтова (''Сл. гласник
зградама и објектима
електричних
РС'', број 15/17)
уређаја и
лифтова д.о.о
Београд,
Јагодинска 17/2

спровођење оцењивања усаглашености
лифтова који се трајно употребљавају у
зградама и објектима са захтевима из
Правилника и то према следећим
поступцима: завршна контрола у складу са
Прилогом 6 Правилника и појединачна
верификација лифта у складу са Прилогом
9 Правилника

-

1. Срђан Недовић,
директор;
2. Божо
Вукашиновић,
дипл.инж.маш.
3. Мирослав
Митровић, дипл.
инж. електр.

-

1. Срђан Недовић,
директор;
2. Божо
Вукашиновић,
дипл.инж.маш.
3. Мирослав
Митровић, дипл.
инж. електр.

23. 11. 2017.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

021-03-062-2/2017-07

3. 5. 2018.

проширење обима именовања на издавање
исправе о усаглашености за лифтове и
безбедносне компоненте у лифтовима у
складу са Правилником без поновног
спровођења оцењивања усаглашености, а
на основу иностране исправе о
усаглашености за лифтове и безбедносне
компоненте лифтова

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 009

021-03-062-1/2017-07

И 009

'ЕЛКОНТ
инжењеринг''
Предузеће за
инжењеринг и
Правилник о безбедности
контролу
лифтова („Службени
лифтови
електричних
гласник РС”, брoj 15/17)
уређаја и
лифтова д.о.о
Београд,
Јагодинска 17/2

'ЕЛКОНТ
инжењеринг''
Предузеће за
инжењеринг и
контролу
електричних
уређаја и
лифтова д.о.о
Београд,
Јагодинска
17/2

спровођење оцењивања усаглашености
лифтова који се трајно употребљавају у
зградама и објектима са захтевима из
Правилника и то према следећим
поступцима: завршна контрола у складу са
Прилогом 6 Правилника и појединачна
верификација лифта у складу са Прилогом
9 Правилника

Правилник о безбедности
лифтови који се трајно уптребљавају у
лифтова (''Сл. гласник
зградама и објектима
РС'', број 15/17)

-

1. Срђан Недовић,
директор;
2. Божо
Вукашиновић,
дипл.инж.маш.

-

1. Срђан Недовић,
директор;
2. Божо
Вукашиновић,
дипл.инж.маш.

312-01-00660/2012-09

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И
ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

312-01-00659/2012-09

И 012

28.6.
2012.
2.2.2015.

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

119-01-00168/2011-06
119-01-00242/2015-07
119-01-46/2016-07

И 012

29. 5. 2012.
16. 11. 2015.
23. 2. 2016.

Завод за
заваривање
а.д. Београд,
ул. Грчића
Миленка бр.
67

5. 7.
2012.
2.2.2015.

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

И 011

Републичка
агенција за
електронске
комуникације,
Београд,
Вишњићева 8

Завод за
заваривање
а.д. Београд,
ул. Грчића
Миленка бр.
67

Правилник о радио
опреми и
телекомуникационој
терминалној опреми
(„Службени гласник РС",
бр. 67/11 и 11/12)

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

ГРУПЕ ОПРЕМЕ ЗА КОЈУ ЈЕ
ИМЕНОВАНА РАТЕЛ

нерастављиви спојеви у складу са
Правилником о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском
(„Службени гласник РС", број 87/11)

Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

-преглед техничке документације са
издавањем Декларације о усаглашености са
свим битним захтевима из чл. 4. и 8.
Правилника из Прилога 3. Правилника, у
складу са чланом 16. став 2. тачка 1.
Правилника; - преглед техничке
документације са издавањем Потврде о
усаглашености са свим битним захтевима
из чл. 4. и 8. Правилника у складу са
чланом 18. Правилника

- др Владица
Тинтор, директор
Агенције;
- Миодраг Ивковић,
директор Сектора
за електронске
комуникације

обављање послова оцењивања
усаглашености за нерастављиве спојеве, из
тач. 3.1.2. и 3.1.3. из Прилога I Правилника
о техничким захтевима за пројектовање,
израду и оцењивање усаглашености опреме
под притиском („Службени гласник РС", број
87/11)

-

Татјана Ников

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

-

Татјана Ников

312-01-01004/2017-05

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

312-01-00658/2012-09

И 012

22. 11. 2017.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

И 012

5. 7.
2012.
2.2.2015.

Завод за
заваривање
а.д. Београд,
ул. Грчића
Миленка бр.
67

Завод за
заваривање
а.д. Београд,
ул. Грчића
Миленка бр.
67

Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
опрема под притиском
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

преглед и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе („Службени гласник РС", број
87/11)

-

Татјана Ников

олцењивање усаглашености опреме под
притиском у складу са Правилником за
модуле А1, В, В1, С1, F и G

-

Ранко Јанковић

18. 9. 2019.

Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ
ТЕРЕТА

34-00-00200/2015-01

1. 10. 2015.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре
СЕКТОР ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И
ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ

И 012

34-00-00047/2017-15

И 012

Завод за
заваривање
а.д. Београд,
ул. Грчића
Миленка бр.
67

Завод за
заваривање
а.д. Београд,
ул. Грчића
Миленка бр.
67

Правилник о покретној
опреми под притиском
(''Сл. гласник РС'', број
30/14)

посуде под притиском

оцењивање усаглашености посуда под
до истека
притиском за транспорт опасног терета у
обима
складу са обимом акредитације број 06-005
акредита
са роком важења до 10. 6. 2017. према
ције или
стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012, на
до
основу Правилника и ADR:
(1) поновно оцењивање усаглашености,
престана Горан Софронић
(2) оцењивање усаглашеноти током века
испуњава
употребе: периодично контролисање,
ња услова
ванредне провере посуда под притиском,
из
њихових вентила и осталог потребног
Правилни
прибора

ка и ADR

Уредба о покретној
опреми под притиском
(''Сл. гласник РС'', број
120/17)

покретна опрема под притиском

до истека
важења
оцењивање усаглашености покретне
акредита
опреме под притиском за потребе тржишта
ције у
транспорта опасне робе у складу са
Сертификатом о акредитацији број: 06-005
обиму
према стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012.
којије
са датим обимом акредитације и са роком
наведен у
важења од 16. 11. 2018. према Уредби
акредита
цији

Татјана Ников,
руководилац
контролног тела;
Ранко Јанковић,
Александра
Тепшавчевић

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ

1.2.2019.

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

-

Александар
Седмак, директор

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

312-01-00403/2012-09

24. 7. 2014,

Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

„Иновациони
центар
Машинског
факултета у
Београду"
д.о.о. Београд,
ул. Краљице
Марије бр. 16

Правилник о прегледима
опреме под притиском
током века употребе
(''Службени гласник РС'',
бр. 87/11 и 75/13)

опрема под притиском

преглед и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе (''Службени гласник РС'', бр.
87/11 и 75/13) за посуде под притиском које
нису изложене пламену, котлове са
водогрејним цевима, коморне котлове и
индустријске металне цевоводе

-

проф.др
Александар
Седмак

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА
И ЕНЕРГЕТИКЕ

И 013

312-01-00184/2014-05

И 013

312-01-01341/2017-05

И 013

8. 6.
2012.

„Иновациони
центар
Машинског
факултета у
Београду"
д.о.о. Београд,
ул. Краљице
Марије бр. 16

„Иновациони
центар
Машинског
факултета у
Београду"
д.о.о. Београд,
ул. Краљице
Марије бр. 16

Правилник о техничким и
другим захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском
("Службени гласник РС",
број 87/11)

Опрема под притиском

Оцењивање усаглашености опреме под
притиском у складу са Правилником о
техничким и другим захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском
("Службени гласник РС", број 87/11) за
модуле А1, B, B1, C1, F и G.

-

проф. др
Александар
Седмак,
Игор Мартић

312-01-00583/2012-09

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ

312-01-00582/2012-09

И 014

28. 6.
2012.

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ

312-01-00329/2012-09

И 014

ПРО-ИНГ д.о.о.
Београд, ул.
Заплањска бр.
86

28. 6.
2012.

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

И 014

8. 6.
2012.

ПРО-ИНГ д.о.о.
Београд, ул.
Заплањска бр.
86

ПРО-ИНГ д.о.о.
Београд, ул.
Заплањска бр.
86

Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

-

Илија Ковачевић,
технички
руководилац

Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

преглед и испитивања опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе („Службени гласник РС", број
87/11).

-

Илија Ковачевић,
технички
руководилац

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
опрема под притиском
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

оцењивање усаглашености у складу са
Правилником о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском
(„Службени гласник РС", број 87/11) за
модуле В, Bl, F и G.

-

Илија Ковачевић,
технички
руководилац

312-01-02949/2013-03

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

312-01-02948/2013-03

И 014

4. 2.
2014.

4. 2.
2014.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

И 014

ПРО-ИНГ д.о.о.
Београд, ул.
Заплањска бр.
86

ПРО-ИНГ д.о.о.
Београд, ул.
Заплањска бр.
86

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
нерастављиви производи
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

одобравање поступака за нерастављиве
спојеве у складу са тачком 3.1.2. из Прилога
I Правилника о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском
(„Службени гласник РС", број 87/11)..

-

Илија Ковачевић,
технички
руководилац

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
нерастављиви производи
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

оцењивање усаглашености у складу са
Правилником о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском
(„Службени гласник РС", број 87/11) за
модуле A1 и C1.

-

Илија Ковачевић,
технички
руководилац

1. 10. 2015.

119-01-0035/2014-01

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Управа за транспорт опасног терета
Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

И 014

119-01-0096/2015-01/02

И 014

16. 6.
2014.

ПРО-ИНГ д.о.о.
Београд, ул.
Заплањска бр.
86

ПРО-ИНГ д.о.о.
Београд, ул.
Заплањска бр.
86

Правилник о покретној
опреми под притиском
(''Сл. гласник РС'', број
30/14)

Правилник о покретној
опреми под притиском
(''Сл. гласник РС'', број
30/14)

оцењивање усаглашености бешавних боца
за гас од челика и преносивих боца за
бешавне боце за гас од челика и
растворени ацетилен у складу са захтевима
преносиве боце за растворени ацетилен Правилника о покретној опреми под
притиском (''Службени гласник РС'', број
30/14)

посуде под притиском

оцењивање усаглашености посуда под
притиском за транспорт опасног терета
према Правилнику и ADR , а у складу са
SRPS ISO/IEC 17020:2012, са обимом
акредитације бр. 06-149 и роком важења до
30. 7. 2017. године:
1) контролисање нових производа:
надзирање производње, прво контролисање
и испитивање, надзор службе
контролисања,
2) контролисање током века употребе:
поновно оцењивање усаглашености,
периодично контролисање,
међуконтролисање, ванредно
контролисање, надзор службе испитивања
у складу са одељком 6.2 ADR

31. 5.
2015.

Илија Ковачевић,
Радоје Раковић,
Иван Радетић,
Драган Новаковић,
Радивоје
Стојановић,
Слободан Лешевић

до истека
акредита
ције или
до
престанка Илија Ковачевић,
испуњава Зоран Драговић
ња услова
из
Правилни
ка

312-01-00611/2012-09

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ, Сектор за ваздушни саобраћај и
транспорт опасне робе

119-01-310/2017-15

И 015

10.12.2018.

5. 7.
2012.

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

И 014

ПРО-ИНГ д.о.о.
Београд, ул.
Заплањска бр.
86

„IMGENGINEERING&
CONSTRUCTION
" д.о.о.
Београд,
Ресавска 24

УРЕДБА О ПОКРЕТНОЈ
ОПРЕМИ ПОД
ПРИТИСКОМ ("Сл.
покретна опрема под притиском
гласник РС", бр.
120/2017)

Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

Спровођење оцењивања усаглашености
покретне опреме под притиском за потребе
тржишта транспорта опасне робе у складу
са Сетрификатом о акредитацији број 06149, према Уредби о покретној опреми под
притиском. Привредно друштво ПРО ИНГ
доо обавља: КОНТРОЛИСАЊЕ НОВИХ
ПРОИЗВОДА: Oцењивање усаглашености
типа- одобрење типа, контролисање
(надзирање) производње, прво
контролисање и испитивање, надзор
службе контролисања;
КОНТРОЛИСАЊЕ ТОКОМ ВЕКА
УПОТРЕБЕ: Поновно оцењивање
усаглашености, периодично контролисање,
међуконтролисање (6.8 ADR), ванредно
контролисање, надзор службе
контролисања.

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

Именова
ње овог
решења
важи за
Илија Ковачевић
време
важења
акредита
ције

-

Никола Гарић,
директор

312-01-00656/2012-09

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

10. 7. 2012.
(измена
решења:
16.5.2013.)

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

5. 7. 2012.
(измене
решења:
1.11.2013.
16.5.2013.)

Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

Предузећа за
техничка
испитивања и
анализе ,,SGS"
д.о.о. Београд,
Београд, ул.
Јурија Гагарина
бр. 7б

Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

преглед и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе („Службени гласник РС", број
87/11

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

И 016

312-01-00654/2012-09

И 016

312-01-00655/2012-09

И 016

5. 7. 2012.
(измене
решења:
1.11.2013.
16.5.2013.)

Предузећe за
техничка
испитивања и
анализе ,,SGS"
д.о.о. Београд,
Београд, ул.
Јурија Гагарина
бр. 7б

Предузећа за
техничка
испитивања и
анализе ,,SGS"
д.о.о. Београд,
Београд, ул.
Јурија Гагарина
бр. 7б

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
опрема под притиском
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

оцењивање усаглашености опреме под
притиском у складу са Правилником о
техничким захтевима за пројектовање,
израду и оцењивање усаглашености опреме
под притиском („Службени гласник РС", број
87/11) за модуле В, C1,D, G, НиН1

-

1. Гордан Мандић,
руководилац
службе за опрему
под притиском у
Сектору индустрије

-

1. Гордан Мандић,
руководилац
службе за опрему
под притиском у
Сектору индустрије

-

1. Гордан Мандић,
руководилац
службе за опрему
под притиском у
Сектору индустрије

312-01-00650/2012-09

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

312-01-00651/2012-09

И 017

5. 7.
2012.
18.1.2013.
23.9.2020.

Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11).

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

312-01-00652/2012-09

И 017

5. 7.
2012.
18.1.2013.
23.9.2020.

Привредно
друштво ,,PED
Inspect" д.о.о.
Београд,
Маглајска 14/I

Привредно
друштво ,,PED
Inspect" д.о.о.
Београд,
Маглајска 14/I

Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

преглед и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе („Службени гласник РС", број
87/11)

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

И 017

5. 7.
2012.
18.1.2013.
23.9.2020.

Привредно
друштво ,,PED
Inspect" д.о.о.
Београд,
Маглајска 14/I

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
опрема под притиском
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

оцењивање усаглашености у складу са
Правилником о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском
(„Службени гласник РС", број 87/11) за
модуле Al, В, Bl, Cl, F, G, Н и Hl.

-

Дејан Симоновић;
Дејан Пантић;
Мирко Ђапић;
Милан Мацура

-

Дејан Симоновић;
Дејан Пантић;
Мирко Ђапић;
Милан Мацура

-

Дејан Симоновић;
Дејан Пантић;
Мирко Ђапић;
Милан Мацура

119-01-0046/2014-01

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

312-01-00653/2012-09

И 017

Привредно
друштво ,,PED
Inspect" д.о.о.
Београд,
Маглајска 14/I

16. 6.
2014.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Управа за транспорт опасног терета

И 017

5. 7.
2012.
18.1.2013.
23.9.2020.

Привредно
друштво ,,PED
Inspect" д.о.о.
Београд,
Маглајска 14/I

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

нерастављиви спојеви

обављање послова из тач. 3.1.2. и 3.1.3. из
Прилога I Правилника о техничким
захтевима за пројектовање, израду и
оцењивање усаглашености опреме под
притиском („Службени гласник РС", број
87/11)

Правилник о покретној
опреми под притиском
(''Сл. гласник РС'', број
30/14)

преносиве боце за течне гасове,
заварене боце за гас од
угљеничног челика,
бешавне боце за гас од челика и
преносиве боце за гас заварена бурад од челика

периодично контролисање и испитивање,
међуконтролисање и испитивање и
ванредно контролисање и испитивање

-

31. 5.
2015.

Дејан Симоновић;
Дејан Пантић;
Мирко Ђапић;

Јано Кураи,
Дејан Пантић,
Дејан Симовић,
Огњен
Вукашиновић,
Бранимир Костић

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

314-01-00191/2015-05

И 017

8. 1. 2016.
23.9.2020.

Привредно
друштво ,,PED
Inspect" д.о.о.
Београд,
Маглајска 14/I

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

једноставне посуде под
притиском

оцењивање усаглашености у складу са
Правилником за поступке преглед типа и
верификација усаглашености

-

Дејан Симоновић;
Дејан Пантић;
Мирко Ђапић;
Милан Мацура

20. 5. 2016.

Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

119-01-00225/2016-01

И 017

оцењивање усаглашености посуда под притиском
за транспорт опасног терета према Правилнику и
ADR/RID , а у складу са SRPS ISO/IEC 17020:2012,
са обимом акредитације бр. 06-106 и роком
важења до 17. 5. 2020. године, за:
(1) цистерне, контејнер-цистерне и заменљибе
цистерне, батеријска возила и контејнере за гас са
више елемената (MEGS), њихове вентиле и остали
прибор у сагласности са т. 6.8 ADR:

Привредно
друштво ,,PED
Inspect" д.о.о.
Београд,
Маглајска 14/I

Правилник о покретној
опреми под притиском
(''Сл. гласник РС'', број
30/14)

посуде под притиском

- поновно оцењивање усаглашености,
- периодично контролисање,
- међуконтролисање и
- ванредно контролисање;
(2) вагоне цистерне, изградне цистерне,
контејнерске цистерне, њихове ентиле и остали
прибор у сагласности са т. 6.8 Додатка C COTIF
односно RID:
- поновно оцењивање усаглашености,
- периодично контролисање,
- међуконтролисање и
- ванредно контролисање
(3) UN боце, њихове вентиле и остали прибор у
сагласности са поглављем 6.2 ADR/RID/ADN:
- поновно оцењивање усаглашености,
- периодично контролисање и
- ванредно контролисање;
(4) посуде под притиском које нису UN посуде под
притиском, њихове вентиле и остали прибор у
сагласности са т. 6.2 ADR/RID/ADN:
- поновно оцењивање усаглашености,
- периодично контролисање и
- ванредно контролисање

-

Јано Кураи,
Дејан Пантић,
Дејан Симоновић

24. 12.
2012.
22.9.2020.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

Привредно
друштво
''ТЕРМОИНЖЕ
ЊЕРИНГ''
д.о.о, Панчево,
Ослобођења
39

4. 2.
2014.
22.9.2020.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

119-01-00109/2015-01

Министарство
грађевинарства, саобраћаја
и инфраструкгуре
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ
ОПАСНОГ ТЕРЕТА

И 019

314-02-00012/2012-03

И 019

314-02-00011/2012-03

И 017

18. 11. 2015.

Привредно
друштво ,,PED
Inspect" д.о.о.
Београд,
Маглајска 14/I

Привредно
друштво
''ТЕРМОИНЖЕ
ЊЕРИНГ''
д.о.о, Панчево,
Ослобођења
39

Правилник о ближим
условима за издавање и
одузимање именовања за
оцењивање
усаглашености цистерне
за транспорт опасног
терета и о начину
прегледа и обележавања
посуда кола цистерне
које се користе за
транспорт опасног терета

Правилник о прегледима
опреме под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', бр. 87/11 и
75/13)

Правилник о прегледима
опреме под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11 и
75/13)

цистерне за транспорт опасног
терета у железничком
саобраћају

оцењивање усаглашености цистерни
за транспорт опасног терета у
железничком саобраћају, у складу са
захтевима Правилника и RID:
до истека
1) поновно оцењивање усаглашености
акредитац
цистерне за транспорт опасног терета
ије
у железничком саобраћају
2) периодично контролисање и
испитивање, међуконтролисање и
испитивање и ванредно контролисање

Јано Кураи,
Дејан Пантић,
Дејан Симоновић,
Огњен
Вукашиновић,
Драган Мијатоивић,
Златко Благојевић

опрема под притиском

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", бр. 87/11 и 75/13)

-

Овалшћена лица за
потписивање
евиденционог
листа су:
Миодраг Живуљ

опрема под притиском

преглед и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе („Службени гласник РС", бр.
87/11 и 75/13) за посуде под притиском које
нису изложене пламену, котлове са
водогрејним цевима, коморне котлове и
индустријске металне цевоводе.

-

Овалшћена лица за
потписивање
ревизионог листа
су:
Миодраг Живуљ;
Невенка Ценић
Макевић

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

314-01-00116/2015-05

23. 2. 2016.
22.9.2020.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

И 019

314-01-00117/2015-05

И 019

19. 2. 2016.
22.9.2020.

Привредно
друштво
''ТЕРМОИНЖЕ
ЊЕРИНГ''
д.о.о, Панчево,
Ослобођења
39

Привредно
друштво
''ТЕРМОИНЖЕ
ЊЕРИНГ''
д.о.о, Панчево,
Ослобођења
39

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

нерастављиви спојеви

одобравање поступака за нерастављиве
спојеве на опреми под притиском категорије
II, III и IV у складу са тачком 3.1.2. из
Прилога I Правилника

-

Миодраг Живуљ,
Невенка Ценић
Макевић

посуде под притиском које нису
изложене пламену,
котлови са водогрејним цевима,
коморни котлови и
индустријски метални цевоводи

оцењивање усаглашености у складу са
Правилником за модуле А1, В, В1, С1, F и G

-

Миодраг Живуљ,
Невенка Ценић
Макевић

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

314-01-00118/2015-05

17. 2. 2016.
22.9.2020.

23. 11. 2015.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

И 019

34-00-00220/2015-01

И 019

Привредно
друштво
''ТЕРМОИНЖЕ
ЊЕРИНГ''
д.о.о, Панчево,
Ослобођења
39

Привредно
друштво
''ТЕРМОИНЖЕ
ЊЕРИНГ''
д.о.о, Панчево,
Ослобођења
39

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

Правилник о покретној
опреми под притиском
(''Сл. гласник РС'', број
30/14)

једноставне посуде под
притиском

покретна опрема под
притиском

оцењивање усаглашености у складу са
Правилником за поступке преглед типа и
верификација усаглашености

оцењивање усаглашености покретне
опреме под притиском за транспорт опасног
терета у складу са Сертификатом о
акредитацији број 06-155 према стандарду
SRPS ISO/IEC 17020:2012 са роком важења
до 9. 12. 2017. према Правилнику:
1) периодично контролисање, ванредно
контролисање постојеће опреме под
притиском
2) поновно оцењивање усаглашености
у складу са одељком 6,2 ADR

-

Миодраг Живуљ,
Невенка Ценић
Макевић

до истека
обима
акредитац
ији или до
престанка
Миодраг Живуљ
испуњава
ња услова
из
Правилни
ка

2. 4. 2014.
16.9.2020.

119-01-00010/2012-03

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

24. 12.
2012.

Правилник о прегледима
опреме под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11 и
75/13)

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

И 021

119-01-00006/2012-03

И 020

24. 12.
2012.

Привредно
друштво
''МЕРИТУМ''
д.о.о, Нови
Сад, Католичка
Порта 4

Привредно
друштво
''КОНТРОЛ
ИНСПЕКТ''
д.о.о, Београд,
Милана
Мијалковића
1/7

Правилник о прегледима
опреме под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

опрема под притиском

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

-

Бранислав Ерцег,
директор

опрема под притиском

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

-

Снежана Ристић;
Милан Павловић,
Драган Туфегџић

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

119-01-001231/2015-01

1. 2. 2016.

18. 4.
2013.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

И 022

312-01-00644/2012-09

И 021

Привредно
друштво
''КОНТРОЛ
ИНСПЕКТ''
д.о.о, Београд,
Милана
Мијалковића
1/7

„Иновациони
центар
Технолошкометалуршког
факултета
Београд" д.о.о.
Београд, ул.
Карнегијева 4

посуде под притиском

оцењивање усаглашености посуда под
притиском или цистерни за транспорт
опасног терета у складу са Сертификатом о
акредитацији број 06-046 према стандарду
17020:2012, са датим обимом акредитаије и
са роком важења до 27. 10. 2017. према
Правилнику:
- поновно оцењивање усаглашености
- оцењивање усаглашености опреме током
века употребе: периодично контролисање,
међуконтролисање и ванредне провере
посуда под притиском, њихових вентила и
осталог потебног прибора, трајно
причвршћених цистерни (возила цистерне и
кола (вагон) цистерне, демонтажних
цистерни, контејнер-цистерни и замењивих
цистерни, батеријских возила и контејнера
за гас са више елемената MEGS
намењених за транспорт гасова (класа 2),
њихових вентила и осталог прибора у
складу са 6.8 ADR/RID

Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

Правилник о
међународном
железничком превозу
опасне робе - RID (''Сл.
гласник РС'' Међународни уговори'',
број 17/15)

до истека
обима
акредита
ције или
до
престана Сретен Спасенић
испуњава
ња услова
из
Правилни
ка

-

Жељко
Камберовић,
Драган Митраковић

119-01-00140/2013-03

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

312-01-01427/2013-03

И 024

24. 7. 2014.
28. 7. 2016.
16.7.2020.

„TERMOENERG
ETIK PLUS"
д.о.о. Београд,
ул. Заге
Маливук бр. 65
Б

Правилник о прегледима
опреме под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

И 024

11. 6.
2013.
и
1. 4. 2014.
28. 7. 2016.
16.7.2020.

„TERMOENERG
ETIK PLUS"
д.о.о. Београд,
ул. Заге
Маливук бр. 65
Б

Правилник о прегледима
опреме под притиском
током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11 и
75/13)

опрема под притиском

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века
употребе („Службени гласник РС", број
87/11).

опрема под притиском

преглед и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском
током века употребе („Службени
гласник РС", број 87/11 и 75/13)

-

Александар Гашић;
Радивоје
Стојановић;
Оливера Цвејић;
Синиша
Вукосављевић

-

Александар Гашић;
Радивоје
Стојановић;
Оливера Цвејић;
Синиша
Вукосављевић

119-01-00151/2013-03

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

312-01-01428/2013-03

И 024

24. 7. 2014.
28. 7. 2016.
16.7.2020.

24. 7. 2014.
28.07.2016.
16.7.2020.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

И 024

„TERMOENERG
ETIK PLUS"
д.о.о. Београд,
ул. Заге
Маливук бр. 65
Б

„TERMOENERG
ETIK PLUS"
д.о.о. Београд,
ул. Заге
Маливук бр. 65
Б

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

нерастављиви спојеви

одобравање поступка за
нерастављиве спојеве у склду са
тачком 3.1.2. из Прилога I Правилника
о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском
(''Сл. гласник РС'', број 87/11)

опрема под притиском

оцењивање усаглашености опреме под
притиском у складу са Правилником о
техничким захтевима за пројектовање,
израду и оцењивање усаглашености
опреме под притиском („Службени
гласник РС", број 87/11) за модуле А1,
В, В1, С1, F и G

-

-

Александар Гашић,
Оливера Цвејић,
Радивоје
Стојановић,
Синиша
Вукосављевић

Александар Гашић;
Радивоје
Стојановић;
Оливера Цвејић;
Синиша
Вукосављевић

1.2.2019.
16.7.2020.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

312-01-1478/2017-05

И 024

„TERMOENERG
ETIK PLUS"
д.о.о. Београд,
ул. Заге
Маливук бр. 65
Б

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености
једноставних посуда под
притиском (''Сл. гласник
РС'', број 87/11)

једноставне посуде под
притиском

Оцењивање усаглашености
једноставних посуда под притиском у
складу са Правилником о техничким
захтевима за пројектовање, израду и
оцењивање усаглашености
једноставних посуда под притиском
(''Сл. гласник РС'', број 87/11) за
поступке преглед типа и верификација
усаглашености.

-

Александар Гашић;
Радивоје
Стојановић;
Оливера Цвејић;
Синиша
Вукосављевић

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

312-01-01862/2013-03

И 025

12. 8.
2013.
6. 2. 2014.
28. 10. 2015.

Научнотехнолошки
центар НИСНафтагас д.о.о
Нови Сад,
Народног
фронта 12

Правилник о техничким и
дргим захтевима за течни
нафтни гас (''Сл. Гласник
РС'', бр. 97/10, 123/12,
63/13)

течни нафтни гас

спровођење оцењивања усаглашености
течног нафтног гаса са захтевима из
Правилника о техничким и другим
захтевима за течни нафтни гас (''Службени
гласник РС'', бр. 97/10, 123/12, 63/13)

-

- Наташа Бадрљица,
директор Дирекције
Лабораторија;
- Весна Јанчић
Чобанин, руководилац
службе за аналитичкоинструментална
испитивања;
- Маријана Грабовац,
руководилац службе за
испитивање нафте и
нафтних деривата;
- Лидија Трубарац,
руководилац службе за
испитивање вода и
деривата нафте;
- Владан Ристић,
главни инжењер за
испитивање нафтних
деривата;
- Божић Ранко,
сменски руководилац
лабораторије;
- Крањц Срђан,
сменски руководилац
лабораторије;
- Радошевић
Владимир, сменски
руководилац
лабораторије;
- Шолајић Владимир,
сменски руководилац
лабораторије;
- Милованов Горан,
сменски руководилац
лабораторије

8. 12. 2016.
28.1.2019

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

312-01-01314/2016-05
312-01-01314/2016-05

И 025

Научнотехнолошки
центар НИСНафтагас д.о.о
Нови Сад,
Народног
фронта 12

Правилник о техничким и
другим захтевима за
течна горива нафтног
порекла ("Службени
гласник РС", бр. 111/15,
106/16, 60/17, 117/17,
120/17 - исправка, 50/18 и
101/18)

безоловни моторни бензини,
авионски бензини, млазна
горива, гасна уља и уља за
ложење

спровођење оцењивања усаглашености
безоловних моторних бензина, авионских
бензина, млазних горива, гасних уља и уља
за ложење са захтевима из Правилника о
техничким и другим захтевима за течна
горива нафтног порекла ("Службени гласник
РС", бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17,
120/17 - исправка, 50/18 и 101/18)

-

Наташа Бадрљица,
директор Департмана
лабораторије
downstream; Весна
Јанчић-Чобанин,
руководилац службе за
аналитичкоинструментална
испитивања;
Маријана Грабовац,
руководилац службе за
испитивање нафте и
нафтних деривата;
Лидија Трубарац,
руководилац службе за
испитивање вода и
деривата нафте;
Владан Ристић, главни
инжењер за
испитивање нафтних
деривата; Ранко
Божић, сменски
руководилац
лабораторије; Срђан
Крањц, сменски
руководилац
лабораторије;
Владимир Радошевић,
сменски руководилац
лабораторије;
Владимир Шолајић,
сменски руководилац
лабораторије; Горан
Милованов, сменски
руководилац
лабораторије; и
Данијела Божић,
инжењер
лабораторије.

21. 12. 2015.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-011/2013-07
119-01-691/2015-07

17. 10. 2013.
21. 12. 2015.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 026

119-01-692/2015-07

И 026

Заштита на
раду и заштита
животне
средине
''Београд'',
Београд,
Дескашева 7

Заштита на
раду и заштита
животне
средине
''Београд'',
Београд,
Дескашева 7

Правилник о безбедности
лифтова (''Сл. гласник
РС'', бр. 101/10)

Правилник о безбедности
лифтова (''Сл. гласник
РС'', бр. 101/10)

лифтови који се трајно
уптребљавају у зградама и
објектима

спровођење оцењивања усаглашености
лифтова који се трајно употребљавају у
зградама и објектима, према следећим
поступцима:
- завршна контрола у складу са Прилогом 6
Правилника
- појединачна верификација лифта у складу
са Прилогом 9 Правилника

лифтови и безбедносне
компоненте у лифтовима

проширење обима именовања из решења
број 119-01-011/2013-07 од 17. 10. 2013.
године
на издавање исправа о усаглашености за
лифтове и безбедносне компоненте у
лифтовима у складу са Правилником , без
поновног спровођења оцењивања
усаглашености, а на основу иностране
исправе о усаглашености за лифтове и
безбедносне компоненте која је издата у
складу са прописом који садржи суштински
иста начела и битне захтеве за заштиту
здравља и безбедности као и Правилник, у
случају када су Акредитационо тело Србије
и инострано акредитационо тело, које је
акредитовало тело за оцењивање
усаглашености које је издало инострану
исправу о усаглашености, потписали
споразум о узајамном признавању техничке
оспособљености тела за оцењивања
усаглашености (MLA споразум Европске
организације за акредитацију)

-

Александар
Синадиновић,
директор
Срђан Ракановић,
дипл.инж.
електротехнике

-

Александар
Синадиновић,
директор
Срђан Ракановић,
дипл.инж.
електротехнике

4. 2. 2014.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

11. 5.
2018.
22. 11. 2018.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 027

11. 5.
2018.
22. 11. 2018.

Заштита на
раду и заштита
животне
средине
''Београд'',
Београд,
Дескашева 7

Правилник о прегледу
лифтова у употреби
(„Службени гласник РС”,
брoj 15/17)

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

119-01-270-1/2017-07
119-01-270-3/2017-07

119-01-270/2017-07
119-01-270-2/2017-07

И 026

312-01-01401/2013-03

И 026

Заштита на
раду и заштита
животне
средине
''Београд'',
Београд,
Дескашева 7

Привредно
друштво „IТСKONTROL"
д.о.о. Београд Нови Београд,
Гандијева 130а

Правилник о прегледима
опреме под притиском
током века употребе
(„Службени гласник РС",
бр. 87/11 и 75/13)

Правилник о безбедности
лифтова („Службени
гласник РС”, брoj 15/17)

лифтови који се трајно
употребљавају у зградама и
објектима

Спровођење оцењивања усаглашености
лифтова који се трајно употребљавају у
зградама и објектима са захтевима из
Правилника о безбедности лифтова
(„Службени гласник РС”, брoj 15/17, у
даљем тексту: „Правилник“), и то према
следећим поступцима: завршна контрола у
складу са Прилогом 6 Правилника и
појединачна верификација лифта у складу
са Прилогом 9 Правилника

лифтови који се трајно
употребљавају у зградама и
објектима

Спровођење прегледа лифтова који се
трајно употребљавају у зградама и
објектима са захтевима из Правилника о
прегледу лифтова у употреби („Службени
гласник РС”, брoj 15/17, у даљем тексту:
„Правилник“), и то према следећим
поступцима: редован преглед лифта у
складу са чланом 6. Правилника и ванредни
преглед лифта у складу са чланом 7.
Правилника

-

опрема под притиском

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", бр. 87/11 и 75/13).

-

-

- Душан
Миловановић директор
- Душко
Бранковић,
руководилац КТ
- Зоран
Богдановић,
водећи контролор

- Душан
Миловановић директор
- Душко
Бранковић,
руководилац КТ
- Зоран
Богдановић,
водећи контролор

мр Владета
Буљак

4. 4. 2014.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

119-01-00058/2014-03

И 027

Привредно
друштво „IТСKONTROL"
д.о.о. Београд Нови Београд,
Гандијева 130а

Правилник о прегледима
опреме под притиском
током века употребе
(„Службени гласник РС",
бр. 87/11 и 75/13)

опрема под притиском

преглед и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе („Службени гласник РС", бр.
87/11 и 75/13).

-

мр Владета
Буљак

4. 4. 2014.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

119-01-126/2014-03

И 027

Привредно
друштво „IТСKONTROL"
д.о.о. Београд Нови Београд,
Гандијева 130а

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

опрема под притиском

оцењивање усаглашености у складу са
Правилником о прегледима опреме под
притиском током века употребе („Службени
гласник РС", бр. 87/11 и 75/13) за модуле
A1, B, B1, F и G.

-

мр Владета
Буљак

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА
И ЕНЕРГЕТИКЕ

312-01-01006/2016-05
312-01-01006/2016-05

23. 11. 2016.
1. 3. 2018.

23. 11. 2015.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

И 027

119-01-00127/2015-01

И 027

Привредно
друштво „IТСKONTROL"
д.о.о. Београд Нови Београд,
Гандијева 130а

Привредно
друштво „IТСKONTROL"
д.о.о. Београд Нови Београд,
Гандијева 130а

Правилник о захтевима
за пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености гасних
апарата (''Сл. гласник
РС'', број 41/15)

Правилник о покретној
опреми под притиском
(''Сл. гласник РС'', број
30/14)

гасни апарати

покретна опрема под
притиском

оцењивање усаглашености гасних апарата,
и то: котлови за централно грејање,
тамнозрачећи и светлозрачећи загтрејачи,
генератори топлоте, загрејачи ваздуха,
аутоматски вентилаторски горионици,
апарати за велике кухиње, апарати за
кување у домаћинству и регулатори
притиска, у складу са Правилником, за
поступке: декларација о усаглашености са
типом, верификација и појединачна
верификација

оцењивање усаглашености покретне
опреме под притиском за транспорт опасног
терета у складу са Сертификатом о
акредитацији број 06-155 према стандарду
SRPS ISO/IEC 17020:2012, са роком
важења до 9. 12. 2017. према Праивлнику:
1) периодично контролисање,
међуконтролисање и ванредно испитивање
током века употребе
2) поновно оцењивање усаглашености
у складу са одељком 6.2 ADR

-

мр Владета
Буљак;
мр Радоје Кремзер;
Урош Лончар

до истека
обима
акредита
цији или
до
Владета Буљак,
престанка
Срђан Џалета
испуњава
ња услова
из
Правилни
ка

312-01-03936/2013-03

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

119-01-00070/1/2012-02
119-01-00070/2/2012-02

И 029

13. 03. 2014.
4.11.2020.

24. 7. 2014,

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

И 028

Правилник о техничким и
'Универзитет у
другим захтевима за
Новом Саду пластичне кесе са
Технолошки
адитивом за оксидациону
факултет Нови
разградњу и
Сад'' биоразградњу, о
Лабораторија за
оцењивању
амбалажу и
усаглашености и
паковање, Нови
условима које мора да
Сад, Булевар цара испуни именовано тело
Лазара 1
(''Службени гласник РС'',
број 3/12)

Привредно
друштво ''BALKAN
ENERGY TEAM''
д.о.о Београд,
Мајке Јевросиме 8

Правилник о прегледима
опреме под притиском
током века употребе
(''Службени гласник РС'',
бр. 87/11 и 75/13)

пластичне полиетиленске кесе
тзв. трегер кесе са адитивом за
оксидациону разградњу и
биоразградњу

решење
се издаје
спровођење оцењивања усаглашености са
на
техничким и другим захтевима који се
одређено
односе на пластичне полиетиленске кесе
време за
др Сенка Поповић
тзв. трегер кесе са адитивом за
период
оксидациону разградњу и биоразградњу које важења
су намењене за пуњење на месту продаје
акта о
акредитац
ији

опрема под притиском

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(''Службени гласник РС'', бр. 87/11 и 75/13)

-

Душан Плешинац,
Зоран
Миловановић,
Ратко Вукадиновић

119-01-00119/2015-05
119-01-00119/2015-05

МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ

119-01-00120/2015-05
119-01-00120/2015-05

И 030

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

35-00-00251/2013-04

И 030

8. 1. 2016.
30. 5. 2019.

INSTITUT ZA
ISPITIVANJE
MATERIJALA
AKCIONARSKO
DRUŠTVO
BEOGRAD,
Београд, Булевар
војводе Мишића 43

8. 1. 2016.
30. 5. 2019.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

И 030

28. 5. 2014.

INSTITUT ZA
ISPITIVANJE
MATERIJALA
AKCIONARSKO
DRUŠTVO
BEOGRAD,
Београд, Булевар
војводе Мишића 43

INSTITUT ZA
ISPITIVANJE
MATERIJALA
AKCIONARSKO
DRUŠTVO
BEOGRAD,
Београд, Булевар
војводе Мишића 43

Правилник о квалитету
цемента (''Службени
гласник РС'', бр. 34/13 и
44/14)

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

цемент

спровођење оцењивања усаглашености
цемента опште намене и цемента за
специјалну намену са захтевима из
Правилника

нерастављиви спојеви

одобравање поступака за нерастављиве
спојеве на цевоводима, у складу са тачком
3.1.2. из Прилога I Правилника

посуде под притиском

оцењивање усаглашености посуда под
притиском и цевовода, зља модуле В и F у
складу са Правилником

-

мр Биљана Илић,
дипл. хемичар

-

Младен
Младеновић,
Дарко Спасић,
Мирослав Божић

-

Младен
Младеновић,
Дарко Спасић,
Мирослав Божић

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ

И 030

23.7.2020.

Правилник о техничким
INSTITUT ZA
захтевима за црепове и
ISPITIVANJE
фазонске комаде од
MATERIJALA
глине и црепове и
AKCIONARSKO
фазонске комаде од
DRUŠTVO
бетона за покривање
BEOGRAD,
кровова и облагање
Београд, Булевар
зидова (''Сл. гласник РС'',
војводе Мишића 43
број 90/19)

23.7.2020.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

351-01-2257/2020-07

119-01-00217/2016-08

И 030

351-01-2303/2020-07

И 030

INSTITUT ZA
ISPITIVANJE
Уредба о техничким и
MATERIJALA
другим захтевима за
AKCIONARSKO
челик за армирање
DRUŠTVO
бетона (''Сл. гласник РС'',
BEOGRAD,
бр. 35/15 и 44/16)
Београд, Булевар
војводе Мишића 43

INSTITUT ZA
ISPITIVANJE
MATERIJALA
Правилник о техничким
AKCIONARSKO
захтевима за керамичке
DRUŠTVO
плочице (''Сл. гласник
BEOGRAD,
РС'', број 90/19)
Београд, Булевар
војводе Мишића 43

20.8.2018.

- Зоран Савић, за
потписивање
извештаја о
испитивању челика
за армирање
бетона;
- др Биљана Илић,
за потписивање
сертификата о
усаглашености
челика за
армирање бетона.

челик за армирање бетона

оцењивање усаглашености челика за
армирање бетона, према захтевима из
Уредбе

црепови и фазонски комади од
глине и црепови и фазонски
комади од бетона за покривање
кровова и облагање зидова

оцењивање и верификација сталности
перформанси црепова и фазонских комада
од глине и црепова и фазонских комада од
бетона за покривање кровова и облагање
зидова у складу са захтевима из
Правилника

керамичке плочице

оцењивање и верификација сталности
др Загорка
перформанси керамичких плочица у складу 23.7.2024.
Радојевић
са захтевима из Правилника

-

23.7.2024.

др Загорка
Радојевић

23.12.2020.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ

35-00-108/2020-08

И 030

Правилник о техничким
захтевима за елементе за
зидање од глине,
елементе за зидање од
INSTITUT ZA
калцијум-силиката и
ISPITIVANJE
блокове од глине за
MATERIJALA
полумонтажне
AKCIONARSKO
ситноребрасте таванице
DRUŠTVO
("Службени гласник РС",
BEOGRAD,
број 90/19) и Правилник о
Београд, Булевар
захтевима за именовање
војводе Мишића 43
тела за оцењивање и
верификацију сталности
перформанси ("Службени
гласник РС", број 37/19)

грађевински производи:
елементи за зидање од глине,
елементи за зидање од
калцијум-силиката и блокова од
глине за полумонтажне
ситноребрасте таванице

Оцењивање и верификација сталности
перформанси грађевинских производа у
складу са захтевима из Правилника о
техничким захтевима за елементе за
зидање од глине, елементе за зидање од
калцијум-силиката и блокове од глине за
полумонтажне ситноребрасте таванице
("Службени гласник РС", број 90/19) и
Правилника о захтевима за именовање
тела за оцењивање и верификацију
сталности перформанси ("Службени
гласник РС", број 37/19), за обављање
задатака независне треће стране у поступку
оцењивања и верификације сталности
перформанси елемената за зидање од
глине, еленемата за зидање од калцијумсиликата и блокова од глине за
полумонтажне ситноребрасте таванице.

23.12.
2024.

- Одговорна лица
за спровођење
радњи у поступку
оцењивања и
верификације: др
Загорка Радојевић,
дипл. инж. техн. и
др Милош Васић,
дипл. инж. техн.
- Одговорно лице
за потписивање
докумената о
спроведеном
поступку
оцењивања и
верификације: др
Биљана Илић,
дипл. хемичар

24.12.2020.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

35-00-89/2020-08

И 030

Правилник о техничким
захтевима за хемијске
додатке бетону, млазном
INSTITUT ZA
бетону, малтеру и
ISPITIVANJE
инјекционој маси за
MATERIJALA
каблове за претходно
AKCIONARSKO
напрезање ("Службени
DRUŠTVO
гласник РС", број 39/19) и
BEOGRAD,
Правилник о захтевима
Београд, Булевар
за именовање тела за
војводе Мишића 43
оцењивање и
верификацију сталности
перформанси ("Службени
гласник РС", број 37/19)

грађевински производи:
хемијски додаци бетону,
млазном бетону, малтеру и
инјекционој маси за каблове за
претходно напрезање

Оцењивање и верификација сталности
перформанси грађевинских производа у
складу са захтевима из Правилника о
техничким захтевима за хемијске додатке
бетону, млазном бетону, малтеру и
инјекционој маси за каблове за претходно
напрезање ("Службени гласник РС", број
39/19) и Правилника о захтевима за
именовање тела за оцењивање и
верификацију сталности перформанси
("Службени гласник РС", број 37/19), за
обављање задатака независне треће
стране у поступку оцењивања и
верификације сталности перформанси
хемијских додатака бетону, млазном
бетону, малтеру и инјекционој маси за
каблове за претходно напрезање.

24.12.
2024.

- Одговорна лица
за спровођење
радњи у поступку
оцењивања и
верификације: др
Драган Бојовић,
дипл. инж. грађ.,
маст. Љиљана
Миличић, дипл.
хем. и др Ксенија
Јанковић, дипл.
инж. грађ.
- Одговорно лице
за потписивање
докумената о
спроведеном
поступку
оцењивања и
верификације: др
Биљана Илић,
дипл. хемичар

12.02.2021.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

35-00-236/2020-08

И 030

INSTITUT ZA
ISPITIVANJE
MATERIJALA
AKCIONARSKO
DRUŠTVO
BEOGRAD,
Београд, Булевар
војводе Мишића 43

Закон о
грађевински производи:
грађевинским
производима
цемент, грађевински креч и
("Службени гласник друга хидраулична везива
РС", број 83/18)

тело за техничко оцењивање за
спровођење оцењивања перформанси и
издавање српске техничке оцене за област
грађевинских производа: цемент,
грађевински креч и друга хидраулична
везива, у складу са чланом 28. став 1.
Закона о грађевинским производима-

Одговорна лица
за спровођење
оцењивања
перформанси и
издавање српске
техничке оцене за
област
грађевинских
производа: цемент,
грађевински креч и
друга хидраулична
везива су: др
Драган Бојовић,
дипл. Инж. Грађ.
Љиљана Миличић,
др Биљана Илић и
др Загорка
Радојевић
Одговорно лице
за потписивање
српске техничке
оцене за област
грађевинских
производа: цемент,
грађевински креч и
друга хидраулична
везива је др
Загорка Радојевић

312-01-00696/2016-05
312-01-00423/2019-05

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

021-03-87/2014-07

И 031

14. 8. 2014.

26. 10. 2016.
31. 5. 2019.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

И 031

'Институт за
безбедност и
Правилник о безбедности
превентивни
лифтова (''Сл. гласник
инжењеринг'' д.о.о,
РС'', бр. 101/10)
Нови Сад, Војводе
Шупљикца 48

'Институт за
Правилник о прегледима
безбедност и
опреме под притиском
превентивни
током века употребе (''Сл.
инжењеринг'' д.о.о,
гласник РС'', бр. 87/11 и
Нови Сад, Војводе
75/13)
Шупљикца 48

лифтови

спровођење поступка редовног и ванредног
прегледа лифта у складу са чл. 17. и 19.
Правилника

опрема под притиском

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником

-

Дарко Лукић,
дипл.инж.електроте
хнике, руководилац
контролног тела;
Радомир Граховац,
дипл.инж.машинств
а, заменик
руководиоца
контролног тела

Владислав
Новаков,
Радомир Граховац

401-00-2803/2017-07
401-00-2803-2/2017-07

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

312-01-00695/2016-05

И 031

26. 10. 2016.

1. 12.
2017.
4.12.2020.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 031

'Институт за
Правилник о прегледима
безбедност и
опреме под притиском
превентивни
током века употребе (''Сл.
инжењеринг'' д.о.о,
гласник РС'', бр. 87/11 и
Нови Сад, Војводе
75/13)
Шупљикца 48

'Институт за
безбедност и
Правилник о прегледима
превентивни
лифтова у употреби (''Сл.
инжењеринг'' д.о.о,
гласник РС'', број 15/17)
Нови Сад, Војводе
Шупљикца 48

опрема под притиском

преглед и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником

лифтови који се трајно
употребљавају у зградама и
објектима

преглед лифтова који се трајно
употребљавају у зградама и објектима у
складу са захтевима из Правилника и то
према следећим поступцима: редован
преглед лифта у складу са чланом 6.
Правилника и ванредни преглед лифта у
складу са чланом 7. Правилника

-

Раде Којић

-

Радомир Граховац,
дипл. инж. маш.
Бојан Митрић,
дипл. инж. ел.

1.9.2014.
31. 1. 2018.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-101/2020-07

28.12.2020.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 033

119-00-037/2013-07
119-01-056/2018-07

И 031

'Институт за
безбедност и
Правилник о безбедности
превентивни
дечјих игралишта ("Сл.
инжењеринг'' д.о.о,
гласник РС", број 41/19)
Нови Сад, Војводе
Шупљикца 48

дечја игралишта

ЦИС Институт
Правилник о личној
д.о.о.
заштитној опреми
Војислава
лична заштитна опрема
(„Службени гласник
Илића 88,
РС”, брoj 100/11)
Београд

Спровођење оцењивања усаглашености
дечјих игралишта поступком:
- првог прегледа у складу са чланом 24;
- редовног прегледа у складу са чланом 32;
- ванредног прегледа у складу са чланом
33;
Правилника, са издавањем Сертификата о
првом прегледу, Сертификата о редовном
прегледу и Сертификата о ванредном
прегледу.

-

Спровођење оцењивања усаглашености
личне заштитне опреме категорије II, и то:
- безбедносне обуће - обуће за заштиту од
статичког електрицитета (антистатичка и
електропроводна обућа), обућа за
спречавање падова услед клизања, обућа
отпорна према пенетрацији воде, обућа за
заштиту од хладноће (до -20°С), обућа за
заштиту од топлоте до 100°С, обућа за
заштиту од статичког сабијања дела тела,
обућа за заштиту од механичких повреда и
заштиту од механичког удара;
- заштитне обуће - обућа за заштиту од

-

Синиша Ђорђевић,
руководилац
контролног тела за
контролисање
безбедности дечјих
игралишта; Драган
Ожеговић, заменик
руководиоца
контролног тела за
контролисање
безбедности дечјих
игралишта

Мирјана Рељић,
директор ЦИС
Института,
Предраг
Хранисављевић,
инжењер
технологије за
прераду коже,
Љиљана
Парандиловић,
руководилац
лабораторије

1.9.2014.
31. 1. 2018.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-00-037/2013-07
119-01-056/2018-07

И 033

ЦИС Институт
Правилник о личној
д.о.о.
заштитној опреми
Војислава
лична заштитна опрема
(„Службени гласник
Илића 88,
РС”, брoj 100/11)
Београд

- радне обуће - обућа за заштиту од
статичког електрицитета (антистатичка и
електропроводна обућа), обућа за
спречавање падова услед клизања, обућа
отпорна према пенетрацији воде, обућа за
заштиту од хладноће (до -20°С), обућа за
заштиту од топлоте до 100°С, обућа за
заштиту од статичког сабијања дела тела,
обућа за заштиту од механичких повреда;
- заштитнe рукавицe које штите од
механичких ризика и механичких повреда,
према поступку Прегледа типа у складу са
чланом 11. Правилника.

-

Мирјана Рељић,
директор ЦИС
Института,
Предраг
Хранисављевић,
инжењер
технологије за
прераду коже,
Љиљана
Парандиловић,
руководилац
лабораторије

20. 10.
2014.
31. 1. 2018.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-460/2014-07
119-01-056/2018-07

И 033

ЦИС Институт
Правилник о личној
д.о.о.
заштитној опреми
Војислава
лична заштитна опрема
(„Службени гласник
Илића 88,
РС”, брoj 100/11)
Београд

проширење именовања из решења 11-00037/2013-07 од 1. 9. 2014. године на
поступак издавања исправе о
усаглашености за личну заштитну опрему
категорије II и III према Правилнику, а на
основу иностране исраве о усаглашености
за личну заштитну опрему која је издата у
складу са прописом који садржи суштински
иста начела и битне захтеве за заштитну
здравља и безбедностикао и Правилник, у
случају када су АТС и инострано
акредитационо тело, које је акредитовало
тело за оцењивање усаглашености које је
издало исправу о усаглашености, потписали
споразум о узајамном признавању техничке
оспособљености тела за оцењивање
усаглашености (МLA споразум Европске
организације за акредитацију), у складу са
чланом 10. став 2. Уредбе о начину
спровођења оцењивања усаглашености,
садржају исправе о усаглашености, као и
облику, изгледу и садржају знака
усаглашености („Службени гласник РС”,
број 98/09), без поновног спровођења
оцењивања усаглашености

-

Мирјана Рељић,
директор ЦИС
Института,
Предраг
Хранисављевић,
инжењер
технологије за
прераду коже,
Љиљана
Парандиловић,
руководилац
лабораторије

23. 10.
2014.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-130/2020-07

11.2.2021.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 034

119-01-330/2014-07

И 033

ЦИС Институт
Правилник о личној
д.о.о.
заштитној опреми
Војислава
лична заштитна опрема
(„Службени гласник
Илића 88,
РС”, брoj 23/20)
Београд

Институт за
безбедност и
Правилник о безбедности
сигурност на раду,
лифтова (''Сл. гласник
д.о.о. Нови Сад,
РС'', бр. 101/10)
Косте Рацина 19

лифтови

спровођење оцењивања усаглашености
личне заштитне опреме категорије II, и то:
- безбедносне обуће,
- радне обуће,
- заштитних рукавица које штите од
механичких ризика (рукавице за заштиту од
механичких повреда - хабања, засецања,
цепања и пробијања),

-

поступком Прегледа типа у складу са
Прилогом 5 Правилника.

спровођење оцењивања усаглашености
лифтова који се трајно употребљавају у
зградама и објектима са захтевима из
Правилника и то према следећим
поступцима: завршна контрола у складу са
Прилогом 6 Правилника, као и појединачна
верификација лифта у складу са Прилогом
9 Правилника

-

-др Мирјана
Рељић, директор
-Предраг
Хранисављевић,
испитивач и
инспектор
- др Драган
Ђорђић, испитивач
и инспектор
- Љиљaна
Парандиловић,
руководилац ЦИСЛабораторије

Зоран Рудовић,
технички
руководилац;
Цвијо Шмања,
водећи контролор;
Милорад Звијер,
водећи контролор;
Саша Стојков,
водећи контролор

19. 12. 2017.

12. 12.
2014.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-288/2017-07

19. 12. 2017.

МИНИСТАРСТВО
ПРИВРЕДЕ

И 035

119-01-289/2017-07

И 034

119-00-036/2013-07

И 034

Институт за
безбедност и
Правилник о безбедности
сигурност на раду,
лифтова („Службени
д.о.о. Нови Сад,
гласник РС”, брoj 15/17)
Косте Рацина 19

Институт за
безбедност и
сигурност на раду,
д.о.о. Нови Сад,
Косте Рацина 19

ПРОФИ ЛАБ д.о.о
Београд,
Добановачка 56

Правилник о прегледу
лифтова у употреби
(„Службени гласник РС”,
брoj 15/17)

Правилник о личној
заштитној опреми
(„Службени гласник РС”,
брoj 100/11)

лифтови који се трајно
употребљавају у зградама и
објектима

спровођење оцењивања усаглашености
лифтова који се трајно употребљавају у
зградама и објектима са захтевима из
Правилника и то према следећим
поступцима: завршна контрола у складу са
Прилогом 6 Правилника и појединачна
верификација лифта у складу са Прилогом
9 Правилника

лифтови који се трајно
употребљавају у зградама и
објектима

спровођење послова прегледа лифтова који
се трајно употребљавају у зградама и
објектима са захтевима из Правилника и то
према следећим поступцима: редован
преглед лифта у складу са чланом 6.
Правилника и ванредни преглед лифта у
складу са чланом 7. Правилника

лична заштитна опрема
категорије II

спровођење оцењивања усаглашености
личнезаштитне опреме категорије II и то:
- радне обуће за спречавање падова услед
клизања,
заштитних рукавица које штите од
механичких ризика (рукавице за заштиту од
механичких повреда - хабања, засецања,
цепања и пробијања),
према поступку Прегледа типа у складу са
чланом 11. Правилника

-

Зоран Рудовић,
технички
руководилац;
Цвијо Шмања,
водећи контролор;
Милорад Звијер,
водећи контролор;
Саша Стојков,
водећи контролор
Милорад
Миливојевић –
водећи контролор

-

Зоран Рудовић,
технички
руководилац;
Цвијо Шмања,
водећи контролор;
Милорад Звијер,
водећи контролор;
Саша Стојков,
водећи контролор
Милорад
Миливојевић –
водећи контролор

-

Гордана Поповић,
дипл.инж.технолог,
руководилац
контролног тела;
Слађана Томић,
текстилни инжењер

119-01-472/2018-07

МИНИСТАРСТВО
ПРИВРЕДЕ

119-01-473/2018-07

И 035

11.2.
2019.

МИНИСТАРТВО ПРИВРЕДЕ

119-00-036-1/2013-07

И 035

11. 2.
2015.

11.2.
2019.

МИНИСТАРТВО ПРИВРЕДЕ

И 035

ПРОФИ ЛАБ д.о.о
Београд,
Добановачка 56

ПРОФИ ЛАБ д.о.о
Београд,
Веле Нигринове 1,
11000 Београд

Правилник о личној
заштитној опреми
(„Службени гласник РС”,
брoj 100/11)

лична заштитна опрема
категорије II и III

проширење обима именовања из решења број
119-00-036/2013-07 од 12. 12. 2014. напоступак
издавања исправе о усаглашености за личну
заштитну опрему категорије II и III према
Правилнику, на основу иностране исправе о
усаглашености за личну заштитну опрему која
је издата у складу са прописом који садржи
суштински иста начела и битне захтеве за
заштитну здравља и безбедностикао и
Правилник, у случају када су АТС и инострано
акредитационо тело, које је акредитовало тело
за оцењивање усаглашености које је издало

Правилник o
електромагнетској
компатибилности
(„Службени гласник РС”,
број 25/16)

Сви производи обухваћени
Правилником o
електромагнетској
компатибилности („Службени
гласник РС”, број 25/16)

Спровођење поступка оцењивања
усаглашености прегледом техничке
документације са издавањем Потврде о
усаглашености, у складу са чланом 10. и
Прилогом 4 Правилника, за све производе
обухваћене наведеним Правилником o
електромагнетској компатибилности.

Производи обухваћени
Правилником o електричној
опреми намењеној за употребу
у оквиру одређених граница
напона („Службени гласник РС”,
број 25/16)

Спровођење поступка оцењивања
усаглашености прегледом техничке
документације са издавањем Потврде о
усаглашености, у складу са чланом 13. и
Прилогом 3 Правилника, за све производе
обухваћене Правилником.

Правилник o електричној
ПРОФИ ЛАБ д.о.о
опреми намењеној за
Београд,
употребу у оквиру
одређених граница
Веле Нигринове 1,
напона („Службени
11000 Београд
гласник РС”, број 25/16)

-

-

-

Гордана Поповић,
дипл.инж.технолог,
руководилац
контролног тела;
Слађана Томић,
текстилни инжењер

- Иван Јањић,
директор;
- Љубиша
Миленковић,
руководилац
сертификационог
тела

- Иван Јањић,
директор;
- Љубиша
Миленковић,
руководилац
сертификационог
тела

МИНИСТАТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

119-01-75/2019-07

20.03.
2020.

11.2.2021.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 035

119-01-168/2020-07

И 035

- уређаји за информационе технологије;
- индустријски, научни и медицински (ISM)
радио-фреквенцијски уређаји;
- уређаји кратког домета (SRD): неспецифициране SRD, - SRD за налажење и
праћење, - широкопојасне бежичне мреже за
ПРОФИ ЛАБ д.о.о
Правилник о радио
пренос података, - SRD за
Београд,
опреми и
радиодетерминацијске примене, - SRD за
телекомуникационој
Веле Нигринове 1, терминалној опреми ("Сл. аларме - SRD за управљање моделима, - SRD са
11000 Београд
гласник РС", бр. 11/12) индуктивном применом, - радио микрофони и
слушни апарати, - радио фреквенцијски уређаји
за идентификацију (RFID), - активни
медицински имплантати и придружени
периферни уређаји, - бежична примена у
здравству, - SRD за бежичне аудио примене.

Спровођење оцењивања усаглашености
радио опреме и телекомуникационе
терминалне опреме из тачке 1. решења преглед техничке документације са
издавањем Потврде о усаглашености са
свим битним захтевима из члана 4.
Правилника, у складу са чланом 18.
Правилника..

Иван Јањић одговорно лице за
потписивање
исправа о
усаглашености,

-

Спровођење оцењивања усаглашености
личне заштитне опреме категорије II, и то:
ПРОФИ ЛАБ д.о.о
Београд,
Веле Нигринове 1,
11000 Београд

Правилник о личној
заштитној опреми
(„Службени гласник РС”,
брoj 23/20)

лична заштитна опрема

- заштитних рукавица које штите од
механичких ризика (рукавице за заштиту од
механичких повреда - хабања, засецања,
цепања и пробијања),
поступком Прегледа типа у складу са
Прилогом 5 Правилника.

-

Љубиша
Миленковић одговорно лице за
потписивање
исправа о
усаглашености

- Гордана
Поповић,
руководилац
квалитета
- Зоран Остојић,
руководилац
контролног тела

МИНИСТАТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

10. 6.
2015.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

И 036

21.5.2020

'TÜV RHEINLAND
INTERCERT'' д.о.о.
Београд, Ресавска
40/V

10. 6.
2015.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

314-01-00038/2015-05

119-01-203/2020-07

И 036

314-01-00039/2015-05

И 035

- Мобилни телефони, корисничка
опрема и други уређаји који користе
дигиталне ћелијске радиокомуникационе системе и раде под
ПРОФИ ЛАБ д.о.о
Правилник о радио
контролом мреже (2G, 3G, 4G
Београд,
опреми и
телекомуникационој
технологије);
Веле Нигринове 1, терминалној опреми ("Сл. - Спољашњи уређаји за напајање
11000 Београд
гласник РС", бр. 11/12) мобилних телефона;
- Сателитски навигациони уређаји пријемници за Global Navigation
Satellite System (GNSS).

Правилник о прегледима
'TÜV RHEINLAND
опреме под притиском
INTERCERT'' д.о.о.
током века употребе (''Сл.
Београд, Ресавска
гласник РС'', бр. 87/11 и
40/V
75/13)

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

Иван Јањић
(директор) одговорно лице за
потписивање
исправа о
усаглашености,

Спровођење оцењивања усаглашености
радио опреме и телекомуникационе
терминалне опреме из тачке 1. решења
обухвата преглед техничке документације
са издавањем Потврде о усаглашености са
свим битним захтевима из члана 4.
Правилника, у складу са чланом 18.
Правилника.

-

нерастављиви спојеви

одобравање поступка за нерастављиве
спојеве у склду са тачком 3.1.2. из Прилога I
Правилника о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

-

Кристиан Фараго

опрема под притиском

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(''Сл. гласник РС'', бр. 87/11 и 75/13)

-

Кристиан Фараго

Љубиша
Миленковић одговорно лице за
потписивање
исправа о
усаглашености

119-00-044/2013-07
119-00-044-1/2013-07

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

314-01-00041/2015-05

И 037

10. 6.
2015.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА
И ЕНЕРГЕТИКЕ

314-01-00040/2015-05

И 036

10. 6.
2015.

1. 7.
2015.
23.12.
2019.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 036

'TÜV RHEINLAND
INTERCERT'' д.о.о.
Београд, Ресавска
40/V

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

Правилник о прегледима
'TÜV RHEINLAND
опреме под притиском
INTERCERT'' д.о.о.
током века употребе (''Сл.
Београд, Ресавска
гласник РС'', бр. 87/11 и
40/V
75/13)

Правилник о личној
'Textilinspekt'' d.o.o.
заштитној опреми
Београд, Јована
(„Службени гласник РС”,
Рајића 5б
брoj 100/11)

опрема под притиском

оцењивање усаглашености опреме под
притиском у складу са Правилником
отехничким захтевима за пројектовање,
израду и оцењивање усаглашености опреме
под притиском (''Сл. Гласник РС'', број
87/11) за модуле А1, В, В1, С1, F и G

-

Кристиан Фараго

опрема под притиском

преглед и испитивање опреме под
притиском ускладу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе (''Сл. Гласник РС'', бр. 87/11 и
75/13)

-

Кристиан Фараго

лична заштитна опрема
категорије II

Спровођење оцењивања усаглашености
личне заштитне опреме категорије II, и то:
- заштитних рукавица које штите од
механичких ризика (рукавице за заштиту од
механичких повреда - хабања, засецања,
цепања и пробијања), према поступку
Прегледа типа у складу са чланом 11.
Правилника

-

Мара Радовановић,
директор;
Ивана Сузић,
руководилац
лабораторије

5.2.2021.

12. 6.
2015.
30. 11. 2018.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

023-02-566/2020-07

И 038

23.12.
2019.

МИНИСТАРСТВО
ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

119-01-549/2015-07
119-01-549-1/2015-07

И 037

119-01-00141/2015-07
119-01-00141/2015-07

И 037

21. 8. 2015.

Правилник о личној
'Textilinspekt'' d.o.o.
заштитној опреми
Београд, Јована
(„Службени гласник РС”,
Рајића 5б
брoj 100/11)

Правилник о личној
'Textilinspekt'' d.o.o.
заштитној опреми
Београд, Јована
(„Службени гласник РС”,
Рајића 5б
брoj 23/20)

Друштво за
испитивање,
контролисање и
сертификацију
''Идворски
лабораторије'',
Београд, Волгина
15

Правилник о радио
опреми и
телекомуникационој
терминалној опреми
(„Службени гласник РС",
бр. 67/11 и 11/12)

лична заштитна опрема
категорије II и III

лична заштитна опрема
категорије II

радио опрема и
телекомуникациона
терминална опрема

проширење обима именовања из решења
број 119-00-044/2013-07 од 1. 7. 2015.
поступак издавања исправе о
усаглашености за личну заштитну опрему
категорије II и III према Правилнику

спровођење оцењивања усаглашености
личне заштитне опреме категорије II, и то:
заштитних рукавица које штите од
механичких ризика (рукавице за заштиту од
механичких повреда - хабања, засецања,
цепања и пробијања), поступком Прегледа
типа у складу са Прилогом 5 Правилника.

спровођење оцењивања усаглашености
радио опреме и телекомуникационе
терминалне опреме са битним захтевима из
Правилника:
1) преглед техничке документације са
издавањем Изјаве о усаглашености са свим
битним захтевима из чл. 4. и 8. Правилника
и из Прилога 3. Правилника, у складу са
чланом 16. став 2. тачка 1. Правилника, и
2) преглед техничке документације са
издавањем Потврде о усаглашености са
свим битним захтевима из чл. 4. и 8.

-

Мара Радовановић,
директор;
Ивана Сузић,
руководилац
лабораторије

-

Мара Радовановић,
директор;
Ивана Сузић,
руководилац
лабораторије

-

- Саша
Јоргановић, (тим за
оцењивање
усаглашености,
одговорно лице за
потписивање
исправа о
усаглашености)
- Андријана Лазић
(тим за оцењивање
усаглашености,
одговорно лице за

26.12.2019.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-452/2017-07

23.05.2018.

МИНИСТАТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

И 038

119-01-225/2019-07

И 038

Друштво за
испитивање,
контролисање и
сертификацију
''Идворски
лабораторије'',
Београд, Волгина
15

Друштво за
испитивање,
контролисање и
сертификацију
''Идворски
лабораторије'',
Београд, Волгина
15

Правилник о
електромагнетској
компатибилности
(''Сл.гласник РС'', број
25/16)

спровођење поступка оцењивања
усаглашености поступком прегледа
техничке документације са издавањем
Сертификата о прегледу типа у складу са
за сву опрему обухваћену Правилником чланом 8. и Прилогом 3 Правилника, и
прегледом техничке докумантације са
издавањем Потврде о усаглашености у
складу са чланом 10. Правилника за сву
опрему обухваћену Правилником

Саша Јорговановић

Правилник о радио
опреми и
телекомуникационој
терминалној опреми
(''Сл.гласник РС'', број
11/12)

радио опрема и телекомуникациона
терминална опрема и то: - копнена
мобилна служба - радио-опрема за
пренос говора, података и/или сигнала; комерцијално расположива аматерска
радио-опрема; - радио-опрема за
железничке системе; - мобилни
телефони, корисничка опрема и други
уређаји који користе дигиталне ћелијске
радио-комуникационе системе и раде
под контролом мреже; - спољашњи
уређаји за напајање мобилних
телефона; - пријемници за Global
Navigation Satellite System (GNSS); интелигентни транспортни системи (ITS) опрема за радио-комуникације.

Саша Јорговановић
Андријана Лазић

1) Преглед техничке документације са
издавањем Изјаве о усаглашености са свим
битним захтевима из чл. 4. и 8. и Прилога 3.
Правилника, у складу са чланом 16. став 2.
тачка 1. Правилника;
2) Преглед техничке документације са
издавањем Потврде о усаглашености са
свим битним захтевима из чл. 4. и 8.
Правилника, у складу са чланом 18.
Правилника;

119-01-026/2017-07

7. 12.

2017.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-236/2015-07

И 039

16. 7.
2015.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 039

'VSS CONTROL''
д.о.о, Нови Сад,
Руменачка 47/30

Правилник о безбедности
лифтова (''Сл. гласник
РС'', бр. 101/10)

'VSS CONTROL''
Правилник о безбедности
д.о.о, Нови Сад,
лифтова (''Сл. гласник
Лукијана Мушицког
РС'', бр. 15/17)
35

лифтови који се трајно
употребљавају у зградама и
објектима

- спровођење оцењивања усаглашености
лифтова који се трајно употребљавају у
зградама и објектима са захтевима из
Правилника и то према следећим
поступцима: завршна контрола у складу са
Прилогом 6 Правилника, као и појединачна
верификација лифта у складу са Прилогом
9 Правилника
- спровођење поступка редовног прегледа
лифта у складу са чланом 19. Правилника

лифтови који се трајно
употребљавају у зградама и
објектима

- спровођење оцењивања усаглашености
лифтова који се трајно употребљавају у
зградама и објектима са захтевима из
Правилника и то према следећим
поступцима: завршна контрола у складу са
Прилогом 6 Правилника, и појединачна
верификација лифта у складу са Прилогом
9 Правилника

-

-

- Славко Миланко,
дипл.маш.инж
- Зоран
Будимировић,
дипл.инж.ел.

- Зоран
Будимировић,
дипл.инж.ел.
- Славко Миланко,
дипл.маш.инж

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-026-1/2017-07

7. 12.
2017.

7. 10.
2015.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 040

119-01-587/2015-07

И 039

'VSS CONTROL''
Правилник о прегледима
д.о.о, Нови Сад,
лифтова у употреби (''Сл.
Лукијана Мушицког
гласник РС'', број 15/17)
35

'Оперативни
инжењеринг плус''
Правилник о безбедности
д.о.о. Београд,
лифтова (''Сл. гласник
Булевар Арсенија
РС'', бр. 101/10)
Чарнојевића
177/14

лифтови који се трајно
употребљавају у зградама и
објектима

спровођење прегледа лифтова који се
трајно употребљавају у зградама и објетима
са захтевима из Правилника и то према
следећим поступцима: редован преглед
лифта у складу са чланом 6. Правилника и
ванредни преглед лифта у складу са
чланом 7. Правилника

лифтови који се трајно
употребљавају у зградама и
објектима

- спровођење оцењивања усаглашености
лифтова који се трајно употребљавају у
зградама и објектима са захтевима из
Правилника и то према следећим
поступцима: завршна контрола у складу са
Прилогом 6 Правилника, као и појединачна
верификација лифта у складу са Прилогом
9 Правилника
- спровођење поступка ванредног и
редовног прегледа лифта у складу са
чланом 17. и 19. Правилника

-

-

- Зоран
Будимировић,
дипл.инж.ел.
- Славко Миланко,
дипл.маш.инж

- Драган
Михајловић,
директор
- Срђан Поповић,
руководилац
Контролног тела

119-01-396/2018-07

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-207/2017-07
119-01-207-2/2017-07

И 040

27. 11. 2017.
24. 02. 2020

13. 11. 2018.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 040

'Оперативни
инжењеринг плус''
Правилник о безбедности
д.о.о. Београд,
лифтова (''Сл. гласник
Булевар Арсенија
РС'', бр. 15/17)
Чарнојевића
177/14

'Оперативни
инжењеринг плус'' Правилник о безбедности
д.о.о. Београд,
лифтова (''Сл. гласник
Булевар Арсенија
РС'', бр. 15/17)
Чарнојевића 177

лифтови који се трајно
употребљавају у зградама и
објектима

спровођење оцењивања усаглашености
лифтова који се трајно употребљавају у
зградама и објектима са захтевима из
Правилника и то према следећим
поступцима: завршна контрола у складу са
Прилогом 6 Правилника и појединачна
верификација лифта у складу са Прилогом
9 Правилника

лифтови и безбедносне
компоненте у лифтовима

проширење обима именовања из решења
број 119-01-207/2017-07 од 27. 11. 2017. на:
издавање исправе о усаглашености за
лифтове и безбедносне компоненте у
лифтовима у складу са Правилником, без
поновног спровођења оцењивања
усаглашености

-

-

Драган Михајловић
директор
Срђан Поповић,
руководилац
Контролног тела;
Ненад Јовановић,
контролор;
Градимир Чокић,
контролор;
Милош Михајловић,
контролор.

-Драган
Михајловић,
директор
- Срђан Поповић,
руководилац
Контролног тела

119-010094/2015-05

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-207-1/2017-07
119-01-207-3/2017-07

И 041

8. 1.
2016.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

И 040

27. 11. 2017.
24. 02. 2020

'Оперативни
инжењеринг плус''
Правилник о прегледу
д.о.о. Београд,
лифтова у употреби (''Сл.
Булевар Арсенија
гласник РС', бр. 15/17)
Чарнојевића
177/14

Привредно
Правилник о прегледима
друштво ''EL-EX
опреме под притиском
GARANT'' д.о.о. током века употребе (''Сл.
Београд, Ресавска гласник РС'', бр. 87/11 и
16а
75/13)

лифтови који се трајно
употребљавају у зградама и
објектима

спровођење послова прегледа лифтова који
се трајно употребљавају у зградама и
објектима са захтевима из Правилника и то
према следећим поступцима: редован
преглед лифта у складу са чланом 6.
Правилника и ванредни преглед лифта у
складу са чланом 7. Правилника

-

опрема под притиском

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником

-

Драган Михајловић
директор
Срђан Поповић,
руководилац
Контролног тела;
Ненад Јовановић,
контролор;
Градимир Чокић,
контролор;
Милош Михајловић,
контролор.

Дарко Божић

19. 4.
2016.
19.10.2017.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

312-01-01180/2015-05

8. 1.
2016.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 043

119-01-30/2016-07
119-01-415/2017-07

И 042

Привредно
друштво ''WELDING'' д.о.о.
Београд, Заге
Маливук 45

Привредно
друштво за
трговину и услуге
Con - lab д.о.о
Београд, Милутина
Миланковића 25

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', бр. 87/11)

Правилник о вагама са
неаутоматским
функционисањем (''Сл.
гласник РС'', бр. 17/13)

нерастављиви спојеви

одобравање особља у складу са тач. 3.1.2.
из Прилога I Правилника

-

Владан
Мацанковић,
Радош Лилић

ваге са неаутоматским
функционисањем

Oцењивањe усаглашености вага са
неаутоматским функционисањем класе
тачности I, опсега до 610 g; класе тачности
II, опсега до 61 kg и класе тачности III и IIII,
опсега до 100 t, са одговарајућим захтевима
из Прилога 1 Правилника о вагама са
неаутоматским функционисањем
(„Службени гласник РС”, број 17/13), према
поступку оцењивања усаглашености: прва
верификација из Прилога 2 одељак 3.
Правилника о вагама са неаутоматским
функционисањем, у складу са чланом 9.
Правилника о вагама са неаутоматским
функционисањем.

-

Бранислав Аџић,
техн. руководилац
контролног тела

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-401/2018-07

И 043

17.1.2019.

Привредно
друштво за
Правилник о
трговину и услуге
неаутоматским вагама
Con - lab д.о.о
("Службени гласник РС",
Београд, Милутина
бр. 29/18)
Миланковића 25

неаутоматске ваге

Oцењивањe усаглашености вага са
неаутоматским функционисањем класе
тачности I, опсега до 610 g; класе тачности
II, опсега до 61 kg и класе тачности III и IIII,
опсега до 100 t, са одговарајућим захтевима
из Прилога 1 Правилника о неаутоматским
вагама („Службени гласник РС”, број 29/18),
према поступцима оцењивања
усаглашености: Модул F - Усаглашеност са
типом на основу верификације производа из
Прилога 2 одељак 4. Правилника о
неаутоматским вагама, Модул F1 Усаглашеност са типом на основу
верификације производа из Прилога 2,
одељак 5. Правилника о неаутоматским
вагама и Модул G: Усаглашеност на основу
појединачне верификације из Прилога 2,
одељак 6. Правилника о неаутоматским
вагама

-

Бранислав Аџић,
технчки
руководилац
контролног тела

20. 4. 2016.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-00-12/2015-07

И 044

Д.О.О. ''Институт
Правилник о опреми и
за превентиву,
заштитним системима
заштиту на раду,
намењеним за употребу у
противпожарну
потенцијално
заштиту и развој'',
експлозивним
Нови Сад,
атмосферама („Службени
Краљевића Марка
гласник РС”, број 1/13)
11

Оцењивање усаглашености
- електрична опрема Групе I, категорије производа са одговарајућим
М1 и М2 и Групе II, Категорије 1, 2 и 3 захтевима из Прилога 2
- компоненте наведене опреме
Правилника, према прописаним
- сигурносни уређаји, управљачки
поступцима оцењивања
уређаји и уређаји за регулацију
усаглашености, као и пријем и
наведене опреме
(оцењивање усаглашености производа) задржавање техничке
документације, у складу са чланом
- неелектрична опрема Групе I,
9. став 3. и чланом 10. ст. 1. и 3.
Категорија М2 и Групе II, Категорија 2,
Правилника
компоненте те опреме и сигурносни
уређаји, управљачки уређаји и уређаји
за регулацију те опреме
(пријем и задржавање техничке
документације, без оцењивања
усаглашености производа)

-

Дејан Радујков,
директор
Милан Камберовић,
руководилац
сертификационог
тела

18.1.2019.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-477/2017-07

И 044

Д.О.О. ''Институт
Правилник о опреми и
за превентиву,
заштитним системима
заштиту на раду,
намењеним за употребу у
противпожарну
потенцијално
заштиту и развој'',
експлозивним
Нови Сад,
атмосферама („Службени
Краљевића Марка
гласник РС”, број 10/17)
11

опрема и заштитни системи
намењени за употребу у
потенцијално експлозивним
атмосферама

1) Oпремa (осим мотора са унутрашњим
сагоревањем) Групе I, Категорија М1 и
Групе II, Категорија 1, компоненте те
опреме, као и сигурносни уређаји,
управљачки уређаји и уређаји за регулацију
те опреме у складу са чланом 11.
Правилника - - Преглед типа (Прилог 3
Правилника) у комбинацији са:
Усаглашеност са типом на основу
обезбеђивања квалитета производње
(Прилог 4 Правилника) или Усаглашеност
са типом на основу верификације
производа (Прилог 5 Правилника),
Усаглашеност на основу појединачне
верификације производа (Прилог 9
Правилника). 2) Oпремa (електрична) Групе
I, Категорија М2 и Групе II, Категорија 2,
компоненте те опреме, као и сигурносни
уређаји, управљачки уређаји и уређаји за
регулацију те опреме у складу са чланом
11. Правилника - Преглед типа (Прилог 3
Правилника) у комбинацији са:
Усаглашеност са типом на основу интерне
контроле производње и надгледаног
испитивања производа (Прилог 6
Правилника) или Усаглашеност са типом на
основу обезбеђивања квалитета производа
(Прилог 7 Правилника), Усаглашеност на
основу појединачне верификације
производа (Прилог 9 Правилника), 3)
Опрема, осим мотора са унутрашњим
сагоревањем и електричне опреме, Групе I,
Категорија M2 и Групе II, Категорија 2,
компоненте те опреме, као и сигурносни
уређаји, управљачки уређаји и уређаји за
регулацију те опреме у складу са чланом
11. Правилника - Пријем и задржавање
техничке документације. 4) Опрема
категорије М1 и 1, мотори са унутрашњим
сагоревањем и електрична опрема
категорије М2 и 2 и самостални заштитни
системи, као и уређаје и компоненте за ту
опреме и заштитне системе, који се
стављају на тржиште и/или у употребу у
Републици Србији, а чија усаглашеност је
оцењена уз учешће одговарајућег
иностраног тела за оцењивање
усаглашености у складу са Члан 11. став 6.

-

Дејан Радујков,
дипл.инг.- директор
д.о.о. Института за
превентиву,
заштиту на раду,
противпожарну
заштиту и развој;
Милан Камберовић,
дипл.инг.ел. Руководилац
Сертификационог
тела.

17. 10. 2016.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-244/2016-07

И 045

Дирекција за мере
и драгоцене
метале, Београд,
Мике Аласа 14

Правилник о вагама са
неаутоматским
функционисањем (''Сл.
гласник РС'', бр. 17/13)

ваге са неаутоматским
функционисањем

оцењивање усаглашености вага са
неаутоматским функционисањем са
одговарајућим захтевима из Прилога I
Правилника
према поступку оцењивања усаглашености:
испитивање типа из Прилога 2 одељак 1.
Правилника, у складу са чланом 9.
Правилника

-

Чедомир Белић,
в.д. директора;
Предраг Ђурић,
в.д. помоћника
директора

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-232/2016-07

И 045

21. 11.
2016.

Дирекција за мере
и драгоцене
метале, Београд,
Мике Аласа 14

Правилник о мерилима
(''Сл. гласник РС'', број
63/13)

мерила

оцењивање усаглашености мерила са
одговарајућим захтевима из Прилога 1
Правилника и захтевима из одговарајућег
прилога Правилника за свако мерило,
према поступку оцењивања усаглашености
Модул Б - испитивање типа, у складу са
чланом 7. Правилника, и то:
водомера, Прилог 17:МI-001 Правилника;
- гасомера и уређаја за конверзију
запремине, Прилог 18:МI-002 Правилника;
- бројила активне електричне енергије,
Прилог 19:МI-003 Правилника;
- мерила топлотне енергије, Прилог
20:МI-004 Правилника;
- мерних система за непрекидно и
динамичко мерење количина течности које
нису вода, Прилог 21:МI-005 Правилника;
- вага са аутоматским
функционисањем, Прилог 22:МI-006
Правилника;
- таксиметара, Прилог 23:МI-007
Правилника;
- материјализованих мера, Прилог
24:МI-008 Правилника;
- мерила димензија, Прилог 25:МI-009
Правилника;
- анализатора издувних гасова, Прилог
26:МI-010 Правилника.

-

Чедомир Белић,
в.д. директора;
Предраг Ђурић,
в.д. помоћника
директора

11. 1. 2018.

И 045

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

021-03-161/2017-07

11. 1. 2018.

021-3-160/2017-07

И 045

Дирекција за мере
и драгоцене
метале, Београд,
Мике Аласа 14

Дирекција за мере
и драгоцене
метале, Београд,
Мике Аласа 14

Правилник о вагама са
неаутоматским
функционисањем (''Сл.
гласник РС'', бр. 17/13)

Правилник о мерилима
(''Сл. гласник РС'', број
63/13)

ваге са неаутоматским
функционисањем

мерила

оцењивање усаглашености вага са
неаутоматским функционисањем класе
тачности I, II, III и IIII са одговарајућим
захтевима из Прилога 1 Правилника, према
поступку оцењивања усаглашености:
Декларација о усаглашености типа
(гаранција квалитета производње) из
Прилога 2 одељак 2. Правилника,као и вага
са неаутоматским функционисањем класе
тачности I, опсега до 1,2 kg; класе тачности
II, опсега до 120 kg и класе тачности III и IIII,
опсега до 100 t, према поступцима
оцењивања усаглашености: прва
верификација из Прилога 2 одељак 3.
Правилника и појединачна верификација из
Прилога 2 одељак 4. Правилника, у складу
са чланом 9. Правилника

- водомера, према поступцима оцењивања
усаглашености: модул D - Усаглашеност са
типом на основу обезбеђивања квалитета
процеса производње, као и модул F Усаглашеност са типом на основу
верификације производа из Прилога 17 МI001 Правилника, у складу са чланом 7.
Правилника;
- гасомера и уређаја за конверзију
запремину, према поступцима оцењивања
усаглашености: модул D - Усаглашеност са
типом на основу обезбеђивања квалитета
процеса производње, као и модул F Усаглашеност са типом на основу
верификације производа из Прилога 18 МI002 Правилника, у складу са чланом 7.
Правилника;
- бројила активне електричне енергије,
према поступцима оцењивања
усаглашености: модул D - Усаглашеност са
типом на основу обезбеђивања квалитета
процеса производње, као и модул F Усаглашеност са типом на основу

-

Чедомир Белић,
в.д. директора;
Предраг Ђурић,
в.д. помоћника
директора

Чедомир Белић,
в.д. директора;
Предраг Ђурић,
в.д. помоћника
директора

11. 1. 2018.

И 045

и драгоцене
метале, Београд,
Мике Аласа 14

(''Сл. гласник РС'', број
63/13)

мерила

- мерила топлотне енергије, према
поступцима оцењивања усаглашености:
модул D - Усаглашеност са типом на основу
обезбеђивања квалитета процеса
производње, као и модул F - Усаглашеност
са типом на основу верификације
производа из Прилога 20 МI-004, у складу
са чланом 7. Правилника;
- мерних система за непрекидно и
динамичко мерење количина течности које
нису вода, према поступцима оцењивања
усаглашености: модул D - Усаглашеност са
типом на основу обезбеђивања квалитета

- вага са аутоматским функционисањем,
према поступцима оцењивања
усаглашености: модул D - Усаглашеност са
типом на основу обезбеђивања квалитета
процеса производње, модул F Усаглашеност са типом на основу
верификације производа, као и модул G –
Усаглашеност на основу појединачне
верификације, из Прилога 22 МI-006
Правилника, у складу са чланом 7.
Правилника;
- вага са аутоматским функционисањем (за
механичке системе), према поступцима
оцењивања усаглашености: модул D1 Обезбеђивање квалитета процеса
производње, као и модул F1 - Усаглашеност
на основу верификације производа, из
Прилога 22 МI-006 Правилника, у складу са
чланом 7. Правилника;

-

- таксиметри, према поступцима
оцењивања усаглашености: модул D Усаглашеност са типом на основу
обезбеђивања квалитета процеса
производње, као и модул F - Усаглашеност
са типом на основу верификације
производа из Прилога 23 МI-007
Правилника, у складу са чланом 7.
Правилника;
- материјализованих мера, према
поступцима оцењивања усаглашености:
модул D - Усаглашеност са типом на основу
обезбеђивања квалитета процеса
производње, модул D1 - Обезбеђивање
квалитета процеса производње, модул F1 Усаглашеност на основу верификације
производа, као и модул G – Усаглашеност
на основу појединачне верификације, из
Прилога 24 МI-008 Правилника, у складу са
чланом 7. Правилника;

- мерила димензија, према поступцима
оцењивања усаглашености: модул D Усаглашеност са типом на основу
обезбеђивања квалитета процеса
производње, модул F - Усаглашеност са
типом на основу верификације производа,
као и модул G – Усаглашеност на основу
појединачне верификације, из Прилога 25
МI-009 Правилника, у складу са чланом 7.
Правилника;
- мерила димензија (за механичка и
електромеханичка мерила), према
поступцима оцењивања усаглашености:
модул D1 - Обезбеђивање квалитета
процеса производње, као и модул F1 Усаглашеност на основу верификације
производа, из Прилога 25 МI-009
Правилника, у складу са чланом 7.
Правилника;

- анализатора издувних гасова, према
поступцима оцењивања усаглашености:
модул D - Усаглашеност са типом на основу
обезбеђивања квалитета процеса
производње, као и модул F - Усаглашеност
са типом на основу верификације
производа из Прилога 26 МI-010
Правилника, у складу са чланом 7.
Правилника

2.10.2018.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-378/2018-07

И 045

Дирекција за мере
и драгоцене
метале, Београд,
Мике Аласа 14

Правилник о мерилима
(''Сл. гласник РС'', број
3/18)

мерила

оцењивања усаглашености мерила са
одговарајућим захтевима из Прилога 1
Правилника о мерилима („Службени
гласник РС”, број 3/18 – у даљем тексту:
Правилник) и захтевима из одговарајућег
прилога Правилника за свако мерило,
према поступку оцењивања усаглашености
из Прилога 2 Правилника, и то:
Модул В - Преглед типа, за:
- водомере (МI-001), Прилог 3 Правилника,
- гасомере и уређајe за конверзију
запремине (МI-002), Прилог 4 Правилника,
- бројила активне електричне енергије (МI003), Прилог 5 Правилника,
- мерила топлотне енергије (МI-004),
Прилог 6 Правилника,
- мерне системе за непрекидно и
динамичко мерење количина течности које
нису вода (МI-005), Прилог 7 Правилника,
- аутоматске ваге (МI-006), Прилог 8
Правилника,
Модул F – Усаглашеност са типом на
основу верификације производа, за:
- водомере (МI-001), Прилог 3 Правилника,
- гасомере и уређаје за конверзију
запремине (МI-002), Прилог 4 Правилника,
- бројила активне електричне енергије (МI003), Прилог 5 Правилника,
- мерила топлотне енергије (МI-004), Прилог
6 Правилника,
- мерне системе за непрекидно и
динамичко мерење количина течности које
нису вода (МI-005), Прилог 7 Правилника,
- аутоматске ваге (МI-006), Прилог 8
Правилника,
- таксиметре (МI-007), Прилог 9 Правилника,
- мерила димензија (МI-009), Прилог 11
Правилника, и
- анализаторе издувних гасова (МI-010),
Прилог 12 Правилника.
Модул F1 – Усаглашеност на основу
верификације производа, за:
- аутоматске ваге (за механичке системе)
(МI-006), Прилог 8 Правилника,

-

Чедомир Белић,
в.д. директора
Дирекције за мере
и драгоцене метале
и Предраг Ђурић,
в.д. помоћника
директора
Дирекције за мере
и драгоцене метале

Модул D – Усаглашеност са типом на
основу обезбеђења квалитета процеса
производње, за:
- водомере (МI-001), Прилог 3 Правилника,
- гасомере и уређаје за конверзију
запремине (МI-002), Прилог 4 Правилника,
- бројила активне електричне енергије (МI003), Прилог 5 Правилника,
- мерила топлотне енергије (МI-004),
Прилог 6 Правилника,
- мерне системе за непрекидно и динамичко
мерење количина течности које нису вода
(МI-005), Прилог 7 Правилника,
- аутоматске ваге (МI-006), Прилог 8
Правилника,
- таксиметре (МI-007), Прилог 9
Правилника,
- материјализоване мере (МI-008),
Прилог 10 Правилника,
- мерила димензија (МI-009), Прилог 11
Правилника, и
- анализаторе
издувних
гасова (МI-010),
Модул
D1 –Обезбеђење
квалитета
процеса
производње, за:
- аутоматске ваге (за механичке системе)
(МI-006), Прилог 8 Правилника,
- материјализоване мере (МI-008), Прилог
10 Правилника,
- мерила димензија (за механичка или
електромеханичка мерила) (МI-009), Прилог
11 Правилника.
Модул G – Усаглашеност на основу
појединачне верификације, за:
- мерне системе за непрекидно и
динамичко мерење количина течности које
нису вода (МI-005), Прилог 7 Правилника,
- аутоматске ваге (МI-006), Прилог 8
Правилника,
- материјализоване мере (дужине) (МI008), Прилог 10 Правилника,

4. 1. 2017.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

021-03-141/2018-07

17.1.2019.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 046

023-01-1682/2016-07

И 045

Дирекција за мере
и драгоцене
метале, Београд,
Мике Аласа 14

АМСС-ЦМВ д.о.о
Београд, Кнегиње
Зорке 58

Правиник о
неаутоматским вагама
("Службени гласник РС",
бр. 29/18)

Праилник о вагама са
неаутоматским
функционисањем (''Сл.
гласник РС'', број 17/13)

неаутоматске ваге

ваге са неаутоматским
функционисањем

Обављање послова оцењивања
усаглашености неаутоматских вага класе
тачности I, II, III и IIII, са одговарајућим
захтевима из Прилога 1, Правилника о
неаутоматским вагама ("Службени гласник
РС", број 29/18), према поступцима
оцењивања усаглашености: Модул B:
Преглед типа из Прилога 2, одељак 1.
Правилника о неаутоматским вагама;
Модул D: Усаглашеност са типом на основу
обезбеђења квалитета процеса производње
из Прилога 2 одељак 2. Правилника о
неаутоматским вагама; Модул D1:
Обезбеђење квалитета процеса
производње из Прилога 2 одељак 3.
Правилника о неаутоматским вагама;
Модул F: Усаглашеност са типом на основу

оцењивање усаглашености вага са
неаутоматским функционисањем у складу
са чл. 6, 20. и 21. Закона о метрологији
(„Службени гласник РС”, број 15/16) и
Правилником о вагама са неаутоматским
функционисањем („Службени гласник РС”,
број 17/13 ) и то за спровођење оцењивања
усаглашености вага са неаутоматским
функционисањем класе тачности I опсега
до 1 kg, класе тачности II опсега до 20 kg и
класе тачности III и IIII опсега до 100 t,
према поступцима оцењивања
усаглашености: прва верификација из
Прилога 2 одељак 3. Правилника и
појединачна верификација из Прилога 2
одељак 4. Правилника, у складу са чл. 9. и
10. Правилника

Чедомир Белић,
Предраг Ђурић

-

-

- Борис Рамач,
технички
руководилац,
дипл.инж.маш;
- др Владан
Шкеровић, заменик
техничког
руководиоца,
дипл.инж.ел

Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

119-01-0060/2014-01

26. 11. 2014.

26. 10. 2015.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

И 046

119-01-00117/2015-01

И 046

Правилник о условима
које мора да испуњава
тело које се именује за
АМСС-ЦМВ д.о.о
оцењивање
Београд, Кнегиње
усаглашености возила за
Зорке 58
транспорт одређеног
опасног терета (''Сл.
гласник РС'', број 87/14)

АМСС-ЦМВ д.о.о
Београд, Кнегиње
Зорке 58

Правилник о покретној
опреми под притиском
(''Сл. гласник РС'', број
30/14)

возила за транспорт одређеног
опасног терета

оцењивање усаглашености возила за
транспорт одређеног опасног терета (EX/II;
EX/III; FL; OX; AT и MEMU) у складу са
захтевима Анекса Б, Дела 9 Европског
споразума о међународном друмском
транспорту опасног терета (), (''Сл. гласник
РС - Међународни уговори'', број 14/13),
прво контролисање, периодично
контролисање и ванредно контролисање
техничких и конструкцијских карактеристика
возла за транспорт одређеног опасног
терета у циљу контроле усаглашености са
релевантним техничким захтевима
Европског споразујма Поглавља 9.2 до 9.8

посуде под притиском

оцењивање усаглашености посуда под
притиском за транспорт опасног теретау
складу са Сертификатом о акредитацији
према стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012
са обимом акредитације број 06-078 са
роком важења до 2. 10. 2019. према
Правилнику и ADR/RID:1) поновно
оцењивање усаглашености,2) оцењивање
усаглашеноси током века употребе:периодично контролисање,међуконтролисање, - ванредне провереу
складу са одељком 6.8 ADR

-

- Милан Божић ,
- Мирко Гордић,
- мр Зорица
Милошевић,
- Слободан
Радовић

до истека
обима
акредита
ције или
до
престанка Милан Божић
испуњава
ња услова
из
Правилни
ка

17.1.2019.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-227/2018-07

26.9.2018.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 046

119-01-283/2018-07

И 046

АМСС-ЦМВ д.о.о
Београд, Кнегиње
Зорке 58

АМСС-ЦМВ д.о.о
Београд, Кнегиње
Зорке 58

Правилник о мерилима
("Сл.гласник РС", број
3/18)

Правилник о
неаутоматским вагама
("Службени гласник РС",
бр. 29/18)

анализатори издувних гасова

оцењивања усаглашености анализатора
издувних гасова класе тачности 0 и I, са
одговарајућим захтевима из Прилога 1 и
Прилога 12: MI-010 Правилника о мерилима
(„Службени гласник РС”, број 3/18), према
поступку оцењивања усаглашености: Модул
F – Усаглашеност са типом на основу
верификације производа из Прилога 2
Правилника о мерилима.

неаутоматске ваге

Оцењивање усаглашености неаутоматских
вага класе тачности I опсега до 1 kg; класе
тачности II опсега до 20 kg и класе тачности
III и IIII опсега до 100 t, са одговарајућим
захтевима из Прилога 1, Правилника о
неаутоматским вагама ("Службени гласник
РС", број 29/18), према поступцима
оцењивања усаглашености: Модул F Усаглашеност са типом на основу
верификације производа из Прилога 2
одељак 4. Правилника о неаутоматским
вагама, и Модул G: Усаглашеност на основу
појединачне верификације из Прилога 2
одељак 6. Правилника о неаутоматским
вагама

-

др Владан
Шкеровић, технички
руководилац,
дипл.инж.ел; Бобан
Микичић, заменик
техничког
руководиоца,
дипл.инж и
Миодраг Ђурић,
заменик техничког
руководиоца,
дипл.инж.маш

-

- Борис Рамач,
технички
руководилац,
дипл.инж.маш;
- др Владан
Шкеровић, заменик
техничког
руководиоца,
дипл.инж.ел

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

24. 4. 2017.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

021-03-131/2020-07

12.8.2020.

17.1.2019.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 047

119-01-119/2017-07

И 047

119-01-408/2018-07

И 046

АМСС-ЦМВ д.о.о
Београд, Кнегиње
Зорке 58

ДОО КОНТРОЛА
МЕРА И МЕРИЛА,
Нови Сад, Пере
Попадића 20

ДОО КОНТРОЛА
МЕРА И МЕРИЛА,
Нови Сад, Пере
Попадића 20

Правилник о мерилима
(„Службени гласник РС”,
број 3/18)

Праилник о вагама са
неаутоматским
функционисањем (''Сл.
гласник РС'', број 17/13)

Правилник о
неаутоматским вагама
("Службени гласник РС",
бр. 29/18)

Оцењивање усаглашености таксиметара, са
одговарајућим захтевима из Прилога 1 и
Прилога 9: MI-007 Правилника о мерилима
(„Службени гласник РС”, број 3/18), према
поступку оцењивања усаглашености: Модул
F – Усаглашеност са типом на основу
верификације производа из Прилога 2
Правилника о мерилима.

-

- др Владан
Шкеровић, заменик
техничког
руководиоца,
дипл.инж.ел;
- Бобан Микичић,
дир. Сектора ЛАБ и
зам. техничког
руководиоца,
дипл.инж

ваге са неаутоматским
функционисањем

Оцењивање усаглашености вага са
неаутоматским функционисањем класе
тачности I, опсега до 500 g: класе тачности
II, опсега до 10 kg и класе тачности III и IIII,
опсега до 60 t, са одговарајућим захтевима
из Прилога 1 Правилника, према поступку
оцењивања усаглашености: прва
верификација из Прилога 2 одељак 3.
Правилника, у складу са чланом 9.
Правилника

-

Живојин Лаћарац,
технички
руководилац

неаутоматске ваге

Оцењивање усаглашености неаутоматских
вага класе тачности I, опсега до 500 g:
класе тачности II, опсега до 10 kg и класе
тачности III и IIII, опсега до 60 t, са
одговарајућим захтевима из Прилога 1
Правилника о неаутоматским вагама
("Службени гласник РС", број 29/18), према
поступку оцењивања усаглашености: Модул
F - Усаглашеност са типом на основу
верификације из Прилога 2 одељак 4.
Правилника о неаутоматским вагама

-

Живојин Лаћарац,
технички
руководилац

таксиметри

20.8.2018.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

312-01-02508/2016-05

19. 4. 2017.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

И 049

35-00-00873/2016-08

И 048

Правилник о захтевима
'ИНСТИТУТ
за пројектовање, израду и
МИХАЈЛО ПУПИН''
оцењивање
д.о.о Београд,
усаглашености гасних
Волгина 15
апарата (''Сл. гласник
РС'', број 41/15)

Уредба о техничким и
TMS CEE D.O.O
другим захтевима за
Београд, Рудничка
челик за армирање
2
бетона (''Сл. гласник РС'',
бр. 35/15 и 44/16)

гасни апарати

челик за армирање бетона

оцењивање усаглашености гасних апарата,
и то: аутоматски горионици са
вентилатором за гасовита горива, апарати
на течни нафтни гас (апарати за кување и
роштиљ за отворени простор), гасни
овешени тамнозрачећи загрејачи, гасни
овешени светлозрачећи загрејачи,
генератори топлоте са вентилаторским
горионицима, котлови за централно грејање
на гаовита горива, гасни апарати за кување
у домаћинству и гасни апарати за велике
кухиње у складу са Правилником за
поступке: преглед типа, декларација о
усаглашености са типом и појединачна
верификација

оцењивање усаглашености челика за
армирање бетона, према захтевима из
Уредбе

-

Кристина Петковић;
Драгомир Алексић

-

За потписивање
извештаја о
испитивању
механичких
својстава челика за
армирање бетона:
1. др Димитрије
Закић; 2. др
Александар Савић;
3. др Александар
Радевић.
За потписивање
извештаја о
испитивању
хемисјских
својстава челика за
армирање бетона:
1. Снежана Влајић;
2. др Марија Крмар.
За потписивање

312-01-01557/2016-05
312-01-01557/2016-05

МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

312-01-00531/2017-05

И 050

23.5.2017.
15.7.2020.

МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

312-01-01439/2016-05

И 050

23.5.2017.
15.7.2020.

"APAVE VerTech "
д.о.о. Београд,
Чукарица,
Југословенска
2/13а

26.5.2017.
1. 3. 2018.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

И 050

"APAVE VerTech "
д.о.о. Београд,
Чукарица,
Југословенска
2/13а

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', бр. 87/11)

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', бр. 87/11)

"APAVE VerTech " Правилник о прегледима
д.о.о. Београд,
опреме под притиском
Чукарица,
током века употребе (''Сл.
Југословенска
гласник РС'', бр. 87/11 и
2/13а
75/13)

нерастављиви спојеви

одобравање особља у складу са тач. 3.1.2.
и 3.1.3. из Прилога I Правилника

-

Бранка Мишић,
Ненад Марковић

I. опрема под притиском
II. Нерастављиви спојеви

I. Оцењивање усаглашености опреме
под притиском за модуле A1, B, B1, C1, F и
G, у складу са ПравилникомII. Одобравање
поступка за нерастављиве спојеве у складу
са тачком 3.1.2. из Прилога I Правилника

-

Миодраг Исаков,
Бранка Мишић,
Ненад Марковић

опрема под притиском

прегледи и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником

-

Миодраг Исаков,
Бранка Мишић

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

312-01-00291/2018-05

1.2.2019.

02.03.2020

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

И 050

312-01-770/2019-05

И 050

"APAVE VerTech "
д.о.о. Београд,
Чукарица,
Југословенска
2/13а

Правилник о прегледима
опреме под притиском
током века употребе
("Службени гласник
РС",бр. 87/11 и 75/13)

"APAVE VerTech "
д.о.о. Београд,
Чукарица,
Југословенска
2/13а

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености
једноставних посуда под
притиском ("Сл. гласник
РС", бр. 87/11)

опрема под притиском

Разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником.

-

Миодраг Исаков,
Бранка Мишић

једноставне посуде под
притиском

Оцењивање усаглашености једноставних
посуда под притиском у складу са
Правилником о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености једноставних посуда под
притиском ("Сл. гласник РС", бр. 87/11) за
поступке преглед типа и верификација
усаглашености

-

Миодраг Исаков,
Бранка Мишић

Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инсфраструктуре
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

119-01-00071/2014-01

14. 11. 2014.

26. 11. 2014.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инсфраструктуре
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

И 051

119-01-0070/2014-01

И 051

Правилник о ближим
условима за издавање и
одузимање именовања за
оцењивање
Лабораторија
усаглашености цистерне
ЦИАХ Машинског
за транспорт опасног
факултета,
терета и о начину
Универзитета у
прегледа и обележавања
Београду, Београд,
посуда кола цистерне
Краљице Марије
које се користе за
16
транспорт опасног терета
у железничком
саобраћају (''Сл. гласник
РС'', број 101/14)

Правилник о условима
Лабораторија
које мора да испуњава
ЦИАХ Машинског
тело које се именује за
факултета,
оцењивање
Универзитета у
усаглашености возила за
Београду, Београд,
транспорт одређеног
Краљице Марије
опасног терета (''Сл.
16
гласник РС'', број 87/14)

цистерне за транспорт опасног
терета

оцењивање усаглашености цистерне за
транспорт опасног терета у складу са
захтевима Правилника и RID:а. Прво
испитивање трајно причвршћених цистерни
које се користе за транспорт опасног терета
у железничком саобраћају;б. Периодично
контролисање и испитивање,
међуконтролисање и испитивање и
ванредно контролисање и испитивање
трајно причвршћених цистерни које се
користе за транспорт опасног терета у
железничком саобраћају;с. поновно
оцењивање усаглашености цистерни за
транспорт опасног терета у железничком
саобраћају

возила за транспорт одређеног
опасног терета

оцењивање усаглашености возила за
транспорт одређеног опасног терета (EX/II;
EX/III; FL; OX; AT и MEMU) у складу са
захтевима Анекса Б, Део 9 ADR: прво
контролисање, периодично контролисање и
ванредно контролисање техничких и
конструкцијских карактеристика возила за
транспорт одређеног опасног терета у циљу
контроле усаглашености са релевантним
техничким захтевима Поглавља 9.2 до 9.8
ADR

-

Властимир
Јоксимовић

-

проф.др. Милорад
Милованчевић;
проф.др. Владимир
Поповић;
проф.др.
Бранислав
Ракићевић;
доц.др Саша
Митић;
доц.ддр. Иван
Благојеић;
др Горан
Воротовић

Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инсфраструктуре
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ
ТЕРЕТА

119-01-0079/2014-01

26. 11. 2014.

26. 11. 2014.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инсфраструктуре
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

И 053

119-01-0069/2014-01

И 052

Универзитет у
Новом Саду,
Факултет
техничких наука,
Лабораторија за
моторна возила,
Нови Сад, Трг
Доситеја
Обрадовића 6

Правилник о условима
које мора да испуњава
тело које се именује за
оцењивање
усаглашености возила за
транспорт одређеног
опасног терета (''Сл.
гласник РС'', број 87/14)

Правилник о условима
Универзиет у
које мора да испуњава
Нишу, Машински
тело које се именује за
факултет у Нишу,
оцењивање
Центар за моторе
усаглашености возила за
и моторна возила,
транспорт одређеног
Ниш, Александра
опасног терета (''Сл.
Медведева 14
гласник РС'', број 87/14)

возила за транспорт одређеног
опасног терета

оцењивање усаглашености возила за
транспорт одређеног опасног терета (EX/II;
EX/III; FL; OX; AT и MEMU) у складу са
захтевима Анекса Б, Део 9 ADR: прво
контролисање, периодично контролисање и
ванредно контролисање техничких и
конструкцијских карактеристика возила за
транспорт одређеног опасног терета у циљу
контроле усаглашености са релевантним
техничким захтевима Поглавља 9.2 до 9.8
ADR

возила за транспорт одређеног
опасног терета

оцењивање усаглашености возила за
транспорт одређеног опасног терета (EX/II;
EX/III; FL; OX; AT и MEMU) у складу са
захтевима Анекса Б, Део 9 ADR: прво
контролисање, периодично контролисање и
ванредно контролисање техничких и
конструкцијских карактеристика возила за
транспорт одређеног опасног терета у циљу
контроле усаглашености са релевантним
техничким захтевима Поглавља 9.2 до 9.8
ADR

-

проф.др Раде
Дорословачки
проф.др. Ференц
Чешњи

-

проф.др.
Властимир
Николић;
мр Бобан Николић;
др Саша
Милановић;
се Милош
Милошевић

30.05.
2018.

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инсфраструктуре
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ
ТЕРЕТА

119-01-00078/2014-01

22. 12. 2014.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 055

119-01-504/2017-07

И 054

Правилник о условима
Факултет
које мора да испуњава
инжењерских наука тело које се именује за
Универзитета у
оцењивање
Крагујевцу,
усаглашености возила за
Крагујевац, Сестре
транспорт одређеног
Јањић 6
опасног терета (''Сл.
гласник РС'', број 87/14)

возила за транспорт одређеног
опасног терета

оцењивање усаглашености возила за
транспорт одређеног опасног терета (EX/II;
EX/III; FL; OX; AT и MEMU) у складу са
захтевима Анекса Б, Део 9 ADR: прво
контролисање, периодично контролисање и
ванредно контролисање техничких и
конструкцијских карактеристика возила за
транспорт одређеног опасног терета у циљу
контроле усаглашености са релевантним
техничким захтевима Поглавља 9.2 до 9.8
ADR

Привредно
друштво за
техничка
Правилник о
испитивања и електромагнетској
сертификацију компатибилности
"SIQ" д.о.о.
(''Сл. гласник РС'',
Београд, Цара
број 25/16)
Душана 266,
Београд-Земун

Сва опрема обухваћена Правилником о
електромагнетској компатибилности
(''Сл. гласник РС'', број 25/16), у складу
са чланом 10. Правилника, као и за
опрему: - Уређаји информационе
технологије - Електрични апарати за
домаћинство, електрични алати и
слични уређаји - Електричне светиљке
и слични уређаји - Индустријски,
научни радиофреквенцијски уређаји за
преглед техничке документације у
складу са чланом 8. Прилог 3
Правилника са издавањем Сертификата
о прегледу типа.

спровођење поступка оцењивања
усаглашености поступком прегледа
техничке документације са издавањем
Потврде о усаглашености,, за сву опрему
која је обухваћена Правилником, у складу
са чланом 10. Правилника, као и за
опрему: - Уређаји информационе
технологије - Електрични апарати за
домаћинство, електрични алати и слични
уређаји - Електричне светиљке и слични
уређаји - Индустријски, научни
радиофреквенцијски уређаји за преглед
техничке документације у складу са
чланом 8. Прилог 3 Правилника са
издавањем Сертификата о прегледу типа

-

др Радивоје
Пешић;
др Божидар Крстић

-

Душан МијуцаРуководилац
контролног тела /
Руководилац
подручја за
испитивање
железничких
система и
инфраструктуре

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

2. 3. 2020.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-503/2017-07

30. 05.
2018.

Привредно
друштво за
техничка
испитивања и
сертификацију
"SIQ" д.о.о.
Београд, Цара
Душана 266,
Београд-Земун

10.8.
2018.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

И 056

119-01-307/2019-07

И 055

119-00-255/2017-07

И 055

Привредно
друштво за
техничка
испитивања и
сертификацију
"SIQ" д.о.о.
Београд, Цара
Душана 266,
Београд-Земун

Правилник о
електричној опреми Сва електрична опрема у складу са
чланом 13. Правилника о
намењеној за
електричној опреми намењеној за
употребу у оквиру
употребу у оквиру одређених
одређених граница граница напона (''Сл. гласник РС'',
напона (''Сл. гласник
број 25/16)
РС'', број 25/16)

спровођење поступка оцењивања
усаглашености поступком
прегледа техничке докумантације
са издавањем потврде о
усаглашености, за сву електричну
опрему, у складу са чланом 13.
Правилника

Машине из члана 11.
Правилника - преносни алати са
електромоторима називног
наизменичног напона до 250 V
за употребу у домаћинству и
сличну употребу

Спровођење оцењивања
усаглашености машине из члана
11. Правилника - преносни алати
са електромоторима називног
наизменичног напона до 250 V за
употребу у домаћинству и сличну
употребу

Правилник о
безбедности
машина ("Сл.
гласник РС", бр.
58/16)

CENTAR ZA
Уредба о техничким и
KVALITET DOO
другим захтевима за
BEOGRAD,
челик за армирање
Батајнички друм 5, бетона (''Сл. гласник РС'',
Београд- Земун
бр. 35/15 и 44/16)

челик за армирање бетона

оцењивање усаглашености челика за
армирање бетона, према захтевима из
Уредбе

-

Душан МијуцаРуководилац
контролног
тела /
Руководилац
подручја за
испитивање
железничких
система и
инфраструктур
е

-

Душан МијуцаРуководилац
контролног
тела

За потписивање
извештаја о
испитивању челика
за армирање
бетона:
Слободан
Врачарић
За потписивање
сертификата о
усаглашености
челика за
армирање бетона:
Слободан
Врачарић.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-211/2019-07

18. 7. 2019.

14. 5. 2020.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 059

021-03-145/2018-07

И 058

021-03-196/2019-07

И 057

26.6.
2019.

„ЈКП Зеленило- Правилник о безбедности
Београд“, Београд,
дечјих игралишта
Мали Калемегдан („Службени гласник РС”,
бр. 8
број 41/19)

'TERRA-PAK O.D. Правилник о безбедности
BEOGRAD'',
дечјих игралишта
Београд, Јурија
(„Службени гласник РС”,
Гагарина 186
број 41/19)

„ЈЕКИЋ КОНТРОЛ
Правилник о безбедности
ДОО ТРНАВА“,
дечјих игралишта
улица Трнава бб,
(„Службени гласник РС”,
32104 Трнава,
број 41/19)
Чачак

дечја игралишта

дечја игралишта

дечја игралишта

спровођење оцењивања усаглашености
дечјих игралишта поступком:
- првог прегледа у складу са чланом 24;
- редовног прегледа у складу са чланом 32;
- ванредног прегледа у складу са чланом
33.
Правилника, са издавањем Сертификата о
првом прегледу, Сертификата о редовном
прегледу и Сертификата о ванредном
прегледу.

спровођење оцењивања усаглашености
дечјих игралишта поступком:
- првог прегледа у складу са чланом 24;
- редовног прегледа у складу са чланом 32;
- ванредног прегледа у складу са чланом
33 Правилника,
са издавањем
Сертификата о првом прегледу,
Сертификата о редовном прегледу
Сертификата о ванредном прегледу

Спровођење оцењивања усаглашености
дечјих игралишта поступком:
- првог прегледа, у складу са чланом 24;
- редовног прегледа, у складу са чланом 32;
- ванредног прегледа, у складу са чланом
33.
Правилника, са издавањем Сертификата о
првом прегледу, Сертификата о редовном
прегледу и Сертификата о ванредном
прегледу.

-

Бранислав Бајкић,
дипл. инж. маш.

-

Урош Брзаковић,
технички
руководилац

-

Савко Јекић,
директор

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

119-01-124/2020-04

14.5.
2021.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

И 061

340-01-467/2020-04/2

И 060

16.3.
2021.

Правилник о оцењивању
усаглашености чинилаца
интероперабилности и
елемената структурних
подсистема,
верификацији
структурних подсистема и
издавању дозвола за
коришћење структурних
подсистема (''Сл. гласник
РС'', бр. 5/16)

оцењивање усаглашености, погодности за
употребу и верификацију подсистема према
одредбама Правилника о оцењивању
1) инфраструктура;
усаглашености чинилаца
2) контрола, управљање и сигнализација интероперабилности и елемената
- пружни део;
структурних подсистема, верификацији
3) железничка возила - теретна кола.
структурних подсистема и издавању
дозвола за коришћење структурних
подсистема и члана 114. Закона о
безбедности у железничком саобраћају.

Правилник о оцењивању
усаглашености чинилаца
Предузеће за
интероперабилности и
изградњу
елемената структурних
железничког чвора
подсистема,
Београд д.о.о. верификацији
Београдчвор,
структурних подсистема и
Стјепана
издавању дозвола за
Филиповића 45,
коришћење структурних
Београд
подсистема (''Сл. гласник
РС'', бр. 5/16)

оцењивање усаглашености, погодности за
употребу и верификацију подсистема према
1) инфраструктура;
одредбама Правилника о оцењивању
2) енергија
усаглашености чинилаца
3) контрола, управљање и сигнализација интероперабилности и елемената
- пружни део;
структурних подсистема, верификацији
4) контрола, управљање и сигнализација структурних подсистема и издавању
- део у возилу.
дозвола за коришћење структурних
подсистема и члана 114. Закона о
безбедности у железничком саобраћају.

ТОК-КОНТРОЛ
ДОО, АУГУСТА
ЦЕСАРЦА 16,
НОВИ САД

У Београду, 1. јуна 2021. године

-

За потписивање
исправа о
усаглашености и
сертификата о
верификацији
подсистема је:
Мирјана ЈовићТомић, директор

-

За потписивање
исправа о
усаглашености и
сертификата о
верификацији
подсистема је:
Милош Тодоровић,
директор

