АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ

Акредитациони број/Accreditation No:
06-289
Датум прве акредитације/
Date of initial accreditation: 02.12.2019.

Ознака предмета/File Ref. No.:

2-03-292
Важи од/
Valid from:
02.12.2019.
Замењује Обим од:
Replaces Scope dated: /

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation
Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited conformity assessment body
ПРЕДУЗЕЋЕ БЕЛИНГ ДОО Чачак
Чачак – Атеница, Пета 16/1

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 инсталацијa и уређаја за аутоматско откривање и дојаву
пожара /initial and periodical inspection of installations and equipment of the fire detection and
signaling;
− прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и
запаљивих гасова /initial and periodic inspection of installations and equipment in the detection
of explosive gases;
− прво и периодично контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије /initial and
periodic inspection of installations and equipment in the areas at risk from explosion;
− 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;

− Контролисање нових инсталација, периодично контролисање и контролисање након
поправке и модификације инсталација за одвођење статичког електрицитета са опреме и
објеката / Controlling new electrical installations, periodically controlling and controlling after
repair and alterations of the installations to remove static electricity from their equipment and
objects.
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Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope
Р. бр.

Предмет контролисања/
Опсег контролисања

Врста контролисања

Референтна документа

Локација

Област контролисања: К-15, Заштитна средства и опрема: Инсталације посебних система
1.

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)

Л1, Л2

Интерни документ 2)
периодично
контролисање

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

Л1, Л2

Интерни документ 2)
2.

Инсталације и
уређаји за
детекцију
експлозивних и
запаљивих гасова

прво контролисање

чл. 39 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у
вези чл. 41 Правилника1)

Л1, Л2

Интерни документ 3)
периодично
контролисање

чл. 40 тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 а у вези чл. 41
Правилника1)

Л1, Л2

Интерни документ 3)

3.

Инсталације и
уређаји у зонама
опасности од
експлозије

прво контролисање

чл. 51 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, а
у вези чл. 53 Правилника1)

Л1, Л2

Интерни документ 4)
периодично
контролисање

чл. 52 тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16, а у вези чл. 53
Правилника1)

Л1, Л2

Интерни документ 4)
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Р. бр.

Предмет контролисања/
Опсег контролисања

Врста контролисања

Референтна документа

Локација

Област контролисања: К-14, Електрични производии опрема, телекомуникација,
електроника
4.
Опрема и
Контролисање
Правилник о техничким
Л1, Л2
електричне
нових инсталација нормативима за електричне
инсталације ниског
инсталације ниског напона
напона
Периодично
(„Службени лист СФРЈ”, бр.
контролисање
53/88, 54/88; „Службени лист
СРЈ”, бр. 28/95) – одељак IV (чл.
Ванредно
189. до 198.)
контролисање
(контролисање
SRPS HD 60364-6:2012 - повучен
поправки и
модификација)
5.
Громобранске
Контролисање
Правилник о техничким
Л1, Л2
инсталације и
нових инсталација нормативима за заштиту објеката
системи
од атмосферског пражњења
громобранске
Периодично
(„Службени лист СРЈ”, број
заштите
контролисање
11/1996) – одељци II и IV, (чл.
11., 13., 14., 17.)
Ванредно
контролисање
SRPS EN 62305-3:2017,
(контролисање
SRPS HD 60364-6:2012 - повучен,
поправки и
одељак 61.3.6.2
модификација)
6.
Инсталације за
Контролисање
SRPS HD 60364-6:2012 - повучен, Л1, Л2
одвођење статичког нових инсталација одељци 61.3.2, 61.3.6.2
електрицитета са
опреме и објеката
Периодично
SRPS CLC/TR 50404:2010,
контролисање
тачка 11
Контролисање
након поправке и
модификације

Детаљи о локацијами / адреса /
Чачак-Атеница, Улица 5, број 16/1
Београд, Шпанских бораца бр. 32а, локал 3
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Легенда:

Референтни
документ
Правилник1)

Интерни
документ2)

Интерни
документ3)

Интерни
документ4)

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)
Упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и
дојаву пожара (интерни документ- издање 3 од 20.08.2019. године,
засновано на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне
инсталације за дојаву пожара(„Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и
SRPS CEN/TS 54-14:2019)
Упутство за контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних
и запаљивих гасова (интерни документ - издање 3 од 20.08.2019. године,
засновано на Правилнику о техничким нормативима за стабилне
инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара
(„Сл. лист СРЈ”, бр. 24/93) и SRPS EN 60079-29-2:2017
Упутство за контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од
експлозије (интерни документ - издање 3 од 20.08.2019. године, засновано
на: SRPS EN 60079-14:2015, SRPS EN 60079-14:2015/АC:2017 и
SRPS EN 60079-17:2015)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број 06-289
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 06-289
Акредитација важи до: 01.12.2023.
Accreditation expiry date: 01.12.2023.
в.д. ДИРЕКТОРА
проф. др Ацо Јанићијевић
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