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ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Scope of Accreditation 

 

Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited conformity assessment body 

 

Заштита на раду и заштита животне средине Београд ДОО Београд 

Дескашева 7, Београд 

 

Стандард / Standard: 

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип А 

(ISO/IEC 17020:2012) 

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope 

-Завршна контрола, појединачна верификација, редован преглед и ванредни преглед 

лифтова за превоз лица, лица и терета и само терета уколико је носач доступан/final 

inspection, unit verification, regular inspection, extraordinary inspection lifts for transport 

persons, persons and goods, goods alone if the carrier is accessible 

-Периодично контролисање покретних степеница (ескалатора) и покретних стаза за превоз 

лица/periodic inspection of escalators and moving walkways for the transportation of persons 

 

-Контролисање нових инсталација, контролисање поправки и модификација, периодично 

контролисање електричних инсталација ниског напона/inspection of new installations, 

inspection of repairs and modifications and periodic inspection of low voltage electrical 

installations 

 

-Контролисање поправки и модификација, периодично контролисање и контролисање 

нових громобранских инсталација/inspection of repairs and modifications, periodic inspection, 

and inspection of the new lightning protection systems 

 

 

 

 

 

 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No 

Важи од/Valid from: 

                                                                    Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

06-193 

28.05.2020. 

01.07.2019. 

 

АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 3/6                   Датум: 09.02.2016.                                       Страна:2/2 

 

Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope  

Р.бр. 
Предмет контролисања 

/Опсег контролисања 
Врста контролисања Референтна документа  

К-07 Лифтови и подизни механизми 

1. 
Лифтови за превоз: 

- лица 

- лица и терета  

- само терета уколико 

је носач доступан  

 

Завршна контрола  

Појединачна верификација 

Правилник о безбедности 

лифтова („Службени гласник 

РС“ број 15/2017) 

 

Редовни преглед  

Ванредни преглед  

Правилник о прегледима 

лифтова у употреби 

(„Службени гласник РС“ број 

15/2017)  

2. 
Покретне степенице 

(ескалатори) и покретне 

стазе за превоз лица 
Периодично контролисање 

 

SRPS EN 115-1:2017  

 

К-14: Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника 

3. 
Електричне 

инсталације ниског 

напона  

 

Контролисање пре 

стављања у употребу  

Контролисање након 

поправки и модификација  

Периодично контролисање 

Правилник о техничким 

нормативима за електричне 

инсталације ниског напона 

(„Службени лист СФРЈ”, бр. 

53/88, 54/88 -исправка и „Сл. 

лист СРЈˮ, бр. 28/95)  

SRPS HD 60364-6:2017 

4. 
Громобранске 

инсталације 
Контролисање пре 

стављања у употребу  

Контролисање након 

поправки и модификација  

Периодично контролисање 

Правилник о техничким 

нормативима за заштиту 

објеката од атмосферског 

пражњења („Службени лист 

СРЈ”, број 11/96)  

SRPS EN 62305-3:2017 

 

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број 06-193 

This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 06-193 

 

Акредитација важи до: 15.04.2022. 

Accreditation expiry date: 15.04.2022. 

 

в.д. ДИРЕКТОРА 

 

проф. др Ацо Јанићијевић 


