Табела са начином исказивања обима акредитације

Р.бр.

Предмет
контролисања

Врста
контролисања

Референтна документа (интерни
поступци/прописи/правиилници)

К-15 Заштитна средства и опрема
ИНСТАЛАЦИЈЕ И УРЕЂАЈИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
прво
чл. 16 тачке 5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 18
1.
Инсталације
контролисање
Правилника1)
хидрантске мреже
за гашење пожара
Интерни документ2)
Правилник о техничким нормативима за
хидрантску мрежу за гашење пожара
(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91)
чл. 16 тачка 11, а у вези чл. 18
Правилника1)
периодично
Интерни документ2)
контролисање
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)

2.

Мобилни уређаји за периодично
испитивање
гашење пожара
Мобилни уређаји за
гашење пожара под
сталним
притиском

Мобилни уређаји за
гашење пожара
који садржи бочицу
са погонским гасом

контролно
испитивање

Правилник о техничким нормативима за
хидрантску мрежу за гашење пожара
(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91)
чл. 22 ст. 1 тачке 2,3,4,5,6,7,8,9,10, а у
вези чл. 24 Правилника1)
Интерни документ2) заснован на BS 53063:2009
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)

периодично
испитивање

Интерни документ2) заснован на BS 53063:2009
чл. 22 ст. 2 тачке 2,3,4,5,6,7,8,9,10 а у вези
чл. 24 Правилника1)

контролно
испитивање

Интерни документ2) заснован на BS 53063:2009
чл. 22 ст. 2 тачке 2,3,4,5,6,7,8,9,10 и чл.
23 тачке 1 и 2, а у вези чл. 24

Р.бр.

Предмет
контролисања

Врста
контролисања

Референтна документа (интерни
поступци/прописи/правиилници)
Правилника1)
Интерни документ2) заснован на BS 53063:2009

К-15 Заштитна средства и опрема
ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ СИСТЕМА
прво
3.
Инсталације и
контролисање
уређаји за
аутоматско
откривање и дојаву
пожара

периодично
контролисање

4.

Инсталације и
уређаји за гашење
пожара
Инсталације и
уређаји за гашење
пожара
распршеном водом
или пеном

Инсталације и
уређаји за гашење
пожара гасовитим

прво
контролисање

периодично
контролисање

прво
контролисање

чл. 27 тачке 5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 29
Правилника1)
Интерни документ2) заснован на
Правилнику о техничким нормативима за
стабилне инсталације за дојаву пожара
(„Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS
CEN/TS 54-14:2009
чл. 28 тачке
3,4,5,6,7,8, 10,11,12,13, а у вези чл. 29
Правилника1)
Интерни документ2) заснован на
Правилнику о техничким нормативима за
стабилне инсталације за дојаву пожара
(„Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS
CEN/TS 54-14:2009
чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2
тачка 1, а у вези чл. 35 Правилника1)
Интерни документ2) заснован на:
SRPS EN 12845:2015,
SRPS CEN/TS 14816:2012 и
SRPS EN 13565-2:2011
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 документ2) заснован на:
SRPS EN 12845:2015,
SRPS CEN/TS 14816:2012 и
SRPS EN 13565-2:2011
чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2
тачка 2 подтачке 1,2,3,4,5,7,8,9, а у вези
чл. 35 Правилника1)

Р.бр.

Предмет
контролисања

Врста
контролисања

средствима

периодично
контролисање

Инсталације и
уређаји за гашење
пожара прахом

прво
контролисање

периодично
контролисање

5.

прво
Инсталације и
уређаји за детекцију контролисање
експлозивних и
запаљивих гасова

Референтна документа (интерни
поступци/прописи/правиилници)
Интерни документ2) заснован 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 и SRPS
CEN/TR 15276-2:2012
чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2
тачка 2 подтачке 1,2,3,4,5,7,8,9, чл. 34
тачке 3,4,5,6,7,8, а у вези чл. 35
Правилника1)
Интерни документ2) заснован 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 и SRPS
CEN/TR 15276-2:2012
чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2
тачка 3, а у вези чл. 35 Правилника1)
Интерни документ2) заснован на SRPS EN
12416-2:2010
чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2
тачка 3, чл. 34 тачке 3,4,5,6,7,8, а у вези
чл. 35 Правилника1)
Интерни документ2) заснован на SRPS EN
12416-2:2010
чл. 39 тачке 5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 41
Правилника1)
Интерни документ2) заснован на:
Правилнику о техничким нормативима за
стабилне инсталације за детекцију
експлозивних гасова и пара („Сл. лист
СРЈ”, бр. 24/93), SRPS EN 60079-29-

Р.бр.

Предмет
контролисања

Врста
контролисања

Референтна документа (интерни
поступци/прописи/правиилници)
2:2010 и SRPS EN 60079-292:2010/AC:2015

6.

Инсталације за
одвођење дима и
топлоте

периодично
контролисање

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

прво
контролисање

Интерни документ2) заснован на:
Правилнику о техничким нормативима за
стабилне инсталације за детекцију
експлозивних гасова и пара („Сл. лист
СРЈ”, бр. 24/93), SRPS EN 60079-292:2010 и SRPS EN 60079-292:2010/AC:2015
чл. 45 тачке 5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 47
Правилника1)
Интерни документ2) заснован на:
SRPS CEN/TR 12101-4:2010,
SRPS EN 12101-6:2008,
SRPS EN 12101-6:2008/AC:2008,
SRPS EN 12101-8:2008 и
BS 7346-7:2013
Напомена: Сви наведени стандарди представљају у
комплету радни материјал и не могу се користити
појединачно, осим у случају када се ради акредитација
без BS 7346-7:2013

периодично
контролисање

чл. 46 тачке 3,4,5,6,7,8, а у вези чл. 47
Правилника1)
Интерни документ2) заснован на:
SRPS CEN/TR 12101-4:2010,
SRPS EN 12101-6:2008,
SRPS EN 12101-6:2008/AC:2008,
SRPS EN 12101-8:2008 и
BS 7346-7:2013
Напомена: Сви наведени стандарди представљају у
комплету радни материјал и не могу се користити
појединачно, осим у случају када се ради акредитација
без BS 7346-7:2013

7.

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)
Интерни документ2) заснован на:
SRPS EN 60079-14:2015 и SRPS EN

Р.бр.

Предмет
контролисања

Врста
контролисања
периодично
контролисање

Референтна документа (интерни
поступци/прописи/правиилници)
60079-17:2015
чл. 52 тачке 3,4,5,6,7,8,
9,11,12,13,14,15,16, а у вези чл. 53
Правилника1)

Интерни документ2) заснован на:
SRPS EN 60079-14:2015 и SRPS EN
60079-17:2015
1)
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)
2)

назив, ознака и издање интерног документа у коме су дефинисани и документовани
методе и поступци контролисања

