АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ

Акредитациони број/Accreditation No:
04-002
Датум прве акредитације/
Date of initial accreditation: 08.07.2003.

Ознака предмета/File Ref. No.:

2-04-017
Важи од/
Valid from:
15.10.2019.
Замењује Обим од:
Replaces Scope dated:
05.01.2018.

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation
Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited conformity assessment body
ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД
Београд, Чика Љубина 8/V

Стандард / Standard:
SRPS EN ISO/IEC 17065:2016
(EN ISO/IEC 17065:2012)
Скраћени обим акредитације / Short description of the scope
 oцењивање усаглашености електричне опреме према Правилнику о електричној опреми
намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона / conformity assessment of
electrical equipment according to the Rulebook on the electrical equipment designed for use
within certain voltage limits;
 oцењивање усаглашености опреме према Правилнику о електромагнетској
компатибилности / conformity assessment of equipment according to the Rulebook on the
electromagnetic compatibility;
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Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope
Поступак оцењивања
усаглашености

Р. бр. Производ / Група производа

Референтна документа

С-01 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
1.

Опрема која може да
проузрокује
електромагнетске сметње
и/или на коју те сметње
могу да утичу
погоршавајући њене радне
карактеристике

1.1

Мултимедијална опрема и
уређаји информационе
технологије

1.2

Електрични апарати за
домаћинство, електрични
алати и слични уређаји

1.3

Индустријски и научни
уређаји

1.4

Радио и телевизијски
пријемници и придружени
уређаји

1.5

Електричне светиљке и
слични уређаји

2.

Електрична опрема
намењена за употребу у
оквиру одређених граница
напона

2.1

Уређаји и опрема
информационе технологије

2.2

Аудио,видео и слични
електронски апарати

2.3

Електрични апарати за
домаћинство и сличну
употребу

2.4

Светиљке

2.5

Сијалице са светлећим
диодама и са уграђеним
предспојним уређајем за
опште осветљење за напоне >
50 V
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Члан 10. и Прилог 4
Правилника о
електромагнетској
компатибилности:
- Потврда о усаглашености

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

Члан 13. и Прилог 3
Правилника о електричној
опреми намењеној за употребу у
оквиру одређених граница напона:
- Потврда о усаглашености

Правилник о електричној
опреми намењеној за употребу
у оквиру одређених граница
напона („Сл. гласник РС”,
број 25/16)
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Акредитациони број/
Accreditation No 04-002
Важи од/Valid from: 15.10.2019.
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Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број 04-002
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 04-002
Акредитација важи до: 04.01.2022.
Accreditation expiry date: 04.01.2022.
в.д. ДИРЕКТОРА
проф. др Ацо Јанићијевић
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