АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ

Акредитациони број/Accreditation No:
06-225
Датум прве акредитације/
Date of initial accreditation: 11.03.2019.

Ознака предмета/File Ref. No.:

2-03-288
Важи од/
Valid from:
06.11.2020.
Замењује Обим од:
Replaces Scope dated:
11.03.2019.

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation
Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited conformity assessment body

„Добровољно ватрогасно друштво Врачар“
Београд, Метохијска 42

Стандард / Standard:
SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope
− прво и периодично контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара
/initial and periodical inspection of hydrant and hose system for fire fighting;
− периодично и контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара / periodic and
control inspection of manual fire extinguishers;
− прво и периодично контролисање инсталацијa и уређаја за аутоматско откривање и
дојаву пожара / initial and periodical inspection of fire detection and fire alarm systems;
− контролисање нових инсталација, периодично и ванредно контролисање опреме и
електричних инсталација ниског напона / Inspection of new installation, periodic and
extraordinary inspection of equipment and low voltage electrical installations;
− контролисање нових инсталација, периодично и ванредно контролисање громобранских
инсталација и система громобранске заштите / Inspection of new installation, periodical
and extraordinary inspection of lightning protection systems;
− електрична испитивања противпаничних светиљки / electrical testing of еmergency
lighting.
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Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope
Р. бр.

Предмет контролисања/
Опсег контролисања

Врста контролисања

Референтна документа

Област контролисања: К-15, Заштитна средства и опрема: Инсталације и уређаји за
гашење пожара
1.

Инсталације
хидрантске мреже
за гашење пожара

прво
контролисање

чл. 16 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у вези чл. 18
Правилника1)
Интерни документ 2)

Правилник о техничким нормативима за
инсталације хидрантске мреже за гашење
пожара („Службени гласник РС”, број 3/18)
чл. 16 тачка 11, а у вези чл. 18
Правилника1)
периодично
контролисање

Интерни документ 2)
чл. 17 тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, а у вези чл. 18
Правилника1)
чл. 17 тачка 9, а у вези чл. 18 Правилника1)
Правилник о техничким нормативима за
инсталације хидрантске мреже за гашење
пожара („Службени гласник РС”, број 3/18)

2.

Мобилни уређаји за
гашење пожара

периодично
испитивање

Мобилни уређаји за
гашење пожара под
сталним притиском

чл. 22 ст. 1 тачке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у
вези чл. 24 Правилника1)
Интерни документ 3)

контролно
испитивање

чл. 22 ст. 1 тачке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и чл.
23 тачке 1 и 2, а у вези чл. 24 Правилника1)
Интерни документ 3)
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Р. бр.

Предмет контролисања/
Опсег контролисања

Врста контролисања

Референтна документа

Област контролисања: К-15, Заштитна средства и опрема: Инсталације и уређаји за
гашење пожара
2.
Мобилни уређаји за периодично
чл. 22 ст. 2 тачке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 а у
гашење пожара
испитивање
вези чл. 24 Правилника1)
-наставакИнтерни документ 4)
Мобилни уређаји за
гашење пожара који
контролно
чл. 22 ст. 2 тачке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и чл.
садржи бочицу са
испитивање
23 тачке 1 и 2, а у вези чл. 24 Правилника1)
погонским гасом
Интерни документ 4)
3.

Инсталације и
уређаји за
аутоматско
откривање и дојаву
пожара

прво контролисање

чл. 27 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у вези чл. 29
Правилника1)
Интерни документ 5)

периодично
контролисање

чл. 28 тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, а у
вези чл. 29 Правилника1)
Интерни документ 5)

4.

Инсталације и
уређаји за гашење
пожара

прво контролисање

чл. 33 ст. 1 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и ст. 2
тачка 1, а у вези чл. 35 Правилника1)
Интерни документ 6)

Инсталације и
уређаји за гашење
пожара
распршеном водом
или пеном

периодично
контролисање

чл. 33 ст. 1 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и ст. 2
тачка 1, чл. 34 тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, а у вези
чл. 35 Правилника1)
Интерни документ 6)
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Р. бр.

Предмет контролисања/
Опсег контролисања

Врста контролисања

Референтна документа

Област контролисања: К-15, Заштитна средства и опрема: Инсталације и уређаји за
гашење пожара
4.
Инсталације и
прво контролисање чл. 33 ст. 1 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и ст. 2
уређаји за гашење
тачка 2 подтачке 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, а у вези
пожара
чл. 35 Правилника1)
-наставакИнтерни документ 7)
Инсталације и
уређаји за гашење
периодично
чл. 33 ст. 1 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и ст. 2
пожара гасовитим
контролисање
тачка 2 подтачке 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, чл. 34
средствима
тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, а у вези чл. 35
Правилника1)
Интерни документ 7)
Област контролисања: К-14, Електрични производи и опрема, телекомуникације,
електроникa
5.
Електичне
Контролисање
Правилник о техничким нормативима за
инсталације ниског
нових инсталација електричне инсталације ниског напона
напона
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 53/88 и 54/88 и
Контролисање
„Службени лист СРЈ“, бр. 28/95)
поправки и
модификација
Интерни документ 8)

6.

Периодично
контролисање
Визуелно
контролисање

Громобранске
инсталације

Контролисање
нових инсталација
Контролисање
поправки и
модификација

Правилник о техничким нормативима за
заштиту објеката од атмосферског
пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96)
Правилник о техничким нормативима за
електричне инсталације ниског напона („Сл.
лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 и „Сл. лист
СРЈ“, бр. 28/95)
Интерни документ 9)

7.

Противпаничне
светиљке

Периодично
контролисање
Контролисање
нових инсталација
Периодично
контролисање

Правилник о техничким нормативима за
електричне инсталације ниског напона („Сл.
лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 и
„Сл. лист СРЈ“ бр. 28/95)
Интерни документ 10)
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Легенда:
Референтни
документ
Правилник1)
Интерни
документ2)
Интерни
документ 3)
Интерни
документ 4)
Интерни
документ 5)

Интерни
документ 6)

Интерни
документ 7)

Интерни
документ 8)
Интерни
документ 9)
Интерни
документ 10)

Референца / назив документа и основа за његову израду
Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају
овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење
пожара и инсталација („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16)
Радно упутство за контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара
РУ-01 издање 06 од 17.06.2020.
Радно упутство за контролисање мобилних уређаја за гашење пожара под сталним
притиском, РУ-02 издање 02, од 25.04.2018. засновано на BS 5306-3:2017
Радно упутство за контролисање мобилних уређаја за гашење пожара који садрже
бочицу са погонским гасом, РУ-03, издање 02, од 25.04.2018. засновано на
BS 5306-3:2017
Радно упутство за контролисање контролисање инсталација и уређаја за аутоматско
откривање и дојаву пожара, РУ-06, издање 03, од 25.06.2018. заснованo на:
Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара
(„Службени лист СРЈ”, бр. 87/1993) и
SRPS CEN/TS 54-14:2009 - повучен
Радно упутство за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара распршеном
водом или пеном, РУ-04, издање 02, од 25.04.2018. заснованo на: SRPS EN 12845:2015
- повучен, SRPS EN 12845:2015/AC:2017, SRPS CEN/TS 14816:2012 и SRPS EN 135652:2011 - повучен
Радно упутство за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара гасовитим
средствима, РУ-05, издање 02, од 25.04.2018. заснованo на: Правилнику о техничким
нормативима за стабилне уређаје за гашење пожара угљен диоксидом („Сл. лист
СФРЈ“, бр. 31/89), Правилнику о техничким захтевима за системе за гашење пожара
пиротехнички генерисаним аеросолом („Сл. лист СРЈ“, бр. 58/99),
SRPS EN 15004-1:2009 – повучен и SRPS CEN/TR 15276-2:2012
Радно упутство за контролисање електричних инсталација ниског напона РУ -09 од
10.08.2017. заснованo на SRPS IEC 60364‐4‐41:2012 и
SRPS N.B2.764:1990 - повучен
Радно упутство за контролисање громобранских инсталација РУ -07 од 10.08.2017.
заснованo на SRPS IEC 1024-1:1996,
SRPS N.B4.803:1996 и SRPS N.B4.810:1996 - повучен
Радно упутство за контролисање инсталација противпаничне расвете РУ-08 од
10.08.2017.

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број 06-225
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 06-225
Акредитација важи до: 10.03.2023.
Accreditation expiry date: 10.03.2023.
в.д. ДИРЕКТОРА
проф. др Ацо Јанићијевић
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