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Министарство које је
донело решење о
именовању

Број решења о именовању

Датум
решења о
именовању

Пословно
име/назив и
адреса седишта
ИТОУ
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Технички пропис

Производ/група производа на које се решење
односи

6

7

Обим именовања

Датум
престанка
важења
решења

Овлашћено лице
одговорно за
потписивање
исправа о
усаглашености

8

9

10

'Југоинспект''
Београд а.д. за
контролу
Правилник о безбедности лифтови на електрични погон за вертикални
машина (''Сл.гласник РС'', превоз терета са кабином у коју није могућ
квалитета и
број 13/10)
приступ људи
квантитета робе,
Београд, Трг
Републике бр. 3/I

спровођење оцењивања усаглашености
лифтова на електрични погон за вертикални
превоз терета са кабином у коју није могућ
приступ људи са захтевима из Правилника и
то за преглед техничке документације и
издавање Потврде о усаглашености са
битним захтевима из Прилога 1 Правилника,
у складу са чланом 11. Правилника

'Југоинспект''
Београд а.д. за Правилник о техничким и
контролу
другим захтевима за
безоловни моторни бензини, горива за дизел
течна горива нафтног
квалитета и
моторе и уља за ложење
порекла
(''Сл.гласник
РС'',
квантитета робе,
број 97/10)
Београд, Трг
Републике бр. 3/I

спровођење оцењивања усаглашености
безоловних моторних бензина, горива за
дизел моторе и уља за ложење са
захтевима из Правилника, у складу са чл. 17
и 18. Правилника

уређаји информационе технологије; апарати
за домаћинство, електрични алати и слични
уређаји; радио и телевизијски пријемници и
придружени уређаји; електричне светиљке,
опрема за осветљење и слични уређаји;
нисконапонско напајање са једносмерним
излазом; аудио, видео, аудио-визуелни
производи и уређаји за управљање сценским
осветљењем за професионалну употребу

спровођење оцењивања усаглашености
опреме са захтевима из Правилника:
преглед техничке документације са
издавањем изјаве о усаглашености са свим
битним захтевима из Прилога 1 Правилника,
у складу са чланом 9. Правилника и
Прилогом 3 Правилника; и - преглед
техничке документације са издавањем
Потврде о усаглашености са свим битним
захтевима из Прилога 1 Правилника, у
складу са чланом 10. Правилника

-

1.Иван
Самаиловић,
технички директор
2. Небојша
Савићевић,
директор Сектора
Техноконтроле

-

1.Веселин
Тимотијевић,
в.д.ген.дир;
2. Драгиша Пејчић,
дир.Сектора за
нафту и нафтне
деривате

-

1.Веселин
Тимотијевић,
дипл.инж.пољоприв
реде
2. Иван
Самаиловић,
дипл.инж.
електротехнике

10. 2. 2011.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

4. 1.
2011.

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ
ЕНЕРГЕТИКУ

И

25. 11. 2010.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Регистарски број ИТОУ

РЕГИСТAР ИМЕНОВАНИХ ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ (ИТОУ)

'Југоинспект''
Београд а.д. за
контролу
квалитета и
квантитета робе,
Београд, Трг
Републике бр. 3/I

Правилник о
електромагнетској
компатибилности
(''Сл.гласник РС'', број
13/10)

312-01-00259/2012-03

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

021-03-132/2011-08

И 001

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
И ПРИВРЕДЕ

119-01-113/2013-33

И 001

'Југоинспект''
Београд а.д. за
контролу
Правилник о безбедности
квалитета и
лифтови који се трајно употребљавају у
лифтова (''Сл.гласник РС''
зградама и објектима
квантитета робе,
број 101/10)
Београд, Трг
Републике бр.
3/1

проширење обима именовања из решења
број 021-03-077/2011-08 од 10. 6. 2011.
године на издавање исправе о
усаглашености за лифтове и безбедносте
компоненте у лифтовима, а на основу
иностране исправе о усаглашености.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

021-03-077/2011-08

И 001

'Југоинспект''
Београд а.д. за
контролу
Правилник о безбедности
лифтови који се трајно употребљавају у
лифтова (''Сл.гласник РС''
квалитета и
зградама и објектима
број 101/10)
квантитета робе,
Београд, Трг
Републике бр. 3/I

'Југоинспект''
Београд а.д. за
контролу
Правилник o безбедности
машина (''Сл. гласник
квалитета и
РС'', бр. 13/10)
квантитета робе,
Београд, Трг
Републике бр. 3/I

спровођење оцењивања усаглашености
производа из колоне 7., и то: преглед
техничке документације и издавање потврде
о усаглашености са битним захтевима из
Прилога 1 Правилника, у складу са чланом
11. Правилника

-

Иван Самаиловић,
дипл. инж. ел.
технички директор,
Небојша
Савићевић,
дипл.инж.грађевине

спровођење оцењивања усаглашености
течног нафтног гаса са захтевима из
Правилника

-

Драгиша Пејчић,
директор Сектора
за нафту и нафтне
деривате

10. 6. 2011.

30. 4. 2013.

14. 11. 2011.

28. 2. 2013.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

И 001

1.спровођење оцењивања усаглашености
производа са захтевима из Правилника,
према посступку завршне контроле у складу
са Прилогом 6 Правилника

челична ужад за општу намену, преносни
алат са електромотором називног
наизменичног напона до 250 V за употребу у
домаћинству и сличну употребу и ланци и
саставни елементи ланаца

'Југоинспект''
Београд а.д. за Правилник о техничким и
контролу
другим захтевима за
течни нафтни гас
течни нафтни гас
квалитета и
(''Сл.гласник РС'', бр.
квантитета робе,
97/10 и 123/12)
Београд, Трг
Републике бр. 3/I

2.спровођење редовног и ванредног
прегледа лифтова у складу са чл. 17. и 19.
Правилника

-

1. Иван
Самаиловић,
дипл.инж.електроте
хнике;
2. Небојша
Савићевић,
дипл.инж.грађевине

-

1. Иван
Самаиловић,
дипл.инж.електроте
хнике;
2. Владан Милић,
дипл.инж.грађевине

26. 11. 2010.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

312-01-02368/2013-03

9. 8.
2013.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

И 002

021-03-105/2010-05

И 001

Југоинспект
Београд а.д.
Београд, Чика
Љубина 8/V

Правилник о техничким и
другим захтевима за
течна горива нафтног дизел горива GASNO ULJE 0,1
порекла (''Сл. гласник
РС'', бр. 123/12 и 63/13)

Институт за
квалитет радне и
животне
Правилник о безбедности лифтови на електрични погон за вертикални
средине ''1. мај'' машина (''Сл.гласник РС'', превоз терета са кабином у коју није могућ
број 13/10)
приступ људи
а.д. Ниш,
Кнегиње Љубице
1/II

Драгиша Пејчић,
директор Сектора
за нафту и нафтне
деривате и
Драгутин Поповић,
помоћник
директора Сектора
у Сектору
енергетике

спровођење оцењивања усаглашености
дизел горива GASNO ULJE 0,1 са захтевима
из Правилника

спровођење оцењивања усаглашенсоти
лифтова на електрични погон за вертикални
превоз терета са кабином у коју није могућ
приступ људи са захтевима из Правилника
и то за преглед техничке документације и
издавање Потврде о усаглашености са
битним захтевима из Прилога 1 Правилника,
у складу са чланом 11. Правилника

-

1.мр Иван
Станковић,
дипл.маш.инг
руководилац
Одељења за
сертификацију
производа
2.Сашко Петров,
дипл.инг.ел,
одговорно лице
Одељења за
сертификацију
производа

18. 1. 2011.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

021-03-107/2010-05

И 003

Институт за
нуклеарне науке
Винча, Београд,
Винча, Михајла
Петровића Аласа
12-14

електрична опрема: уређаји који се прикључују на
телекомникационе мреже и/или кабловски
дистрибутивни систем; апарати за домаћинство и
слични електрични апарати; склопке за
домаћинство, кућне и сличне фиксне електричне
инсталације; ротационе електричне машине; аудио,
видео и слични електронски апарати; минијатурни
осигурачи; машине-електрична опрема машина;
грла за сијалице; нисконапонски осигурачи;
спојнице за апарате у домаћинству и сличне опште
сврхе; светиљке; кутије и кућишта за
електроинсталациони прибор за домаћинство и
сличне фиксне електричне инсталације;
испитивање опасности од пожара; аутоматски
електрични регулатори за домаћинство и сличне
Правилник о електричној употребе; електроинсталациони прибор –
опреми намењеној за
прекидачи за заштиту од прекомерне струје за
домаћинство и сличне инсталације; прекидачи за
употребу у оквиру
опрему; уређаји и опрема информационте
одређених граница
напона (''Сл.гласник РС'', технологије; прекидачи диференцијалне струје;
склопке за апарате; програмабилни контролери;
број 13/10)
заштита од електричног удара; нисконапонски
уређаји за напајање; предспојни уређаји за
сијалице; енергетски кондензатори; прибор за
спајање светиљки за домаћинство и сличне сврхе;
јединице светолсних индикатора за домаћинство и
сличне фиксне електричне инсталације; системи
кабловских полица и системи кабловских канала за
електричне инсталације; системи цеви за вођење
каблова; нисконапонски електрични каблови;
кабловске уводнице

спровођење оцењивања усаглашености
електричне опреме са захтевима из
Правилника, које обухвата: преглед
техничке документације са издавањем
изјаве о усаглашености са свим битним
захтевима из Прилога 1 Правилника, у
складу са чланом 10. Правилника и
Прилогом 4 Правилника; преглед техничке
документације са издавањем Потврде о
усаглашености са свим битним захтевима из
Прилога 1 Правилника, у складу са чланом
11. Правилника

-

1.др Предраг
Поповић, извршни
руководилац Бироа
за сертификацију и
Контролног тела за
производе
Института за
нуклеарне науке
Винча;
2.мр Никола
Тјапкин,
руководилац
акредитоване
лабораторије ГАМА
Института за
нуклеарне науке
Винча;
3.Мирослав
Туфегџић, директор
акредитоване
лабораторије
CENEХ Института
за нуклеарне науке
Винча

1. 12. 2011.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

021-00-116/2011-08

И 003

Институт за
Правилник о електричној
нуклеарне науке
опреми намењеној за
Винча, Београд,
употребу у оквиру
одређених граница
Винча, Михајла
напона (''Службени
Петровића Аласа
гласник РС'', број 13/10)
12-14

Решење о проширењу обима именовања спровођење оцењивања усаглашености за
сву електричну опрему обухваћену
Правилником

спровођење оцењивања усаглашености
електричне опреме са захтевима из
Правилника, које обухвата: преглед
техничке документације са издавањем
изјаве о усаглашености са свим битним
захтевима из Прилога 1 Правилника, у
складу са чланом 10. Правилника и
Прилогом 4 Правилника; преглед техничке
документације са издавањем Потврде о
усаглашености са свим битним захтевима из
Прилога 1 Правилника, у складу са чланом
11. Правилника

-

1.др Предраг
Поповић, извршни
руководилац Бироа
за сертификацију и
Контролног тела за
поризводе
Института за
нуклеарне науке
Винча;
2. мр Никола
Тјапкин,
руководилац
акредитоване
лабораторије ГАМА
Института за
нуклеарне науке
Внича;
3.
Мирослав
Туфегџић, директор
акредитоване
лабораторије
CENEХ Института
за нуклеарне науке
Винча

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

021-03-108/2010-05

И 004

8. 2.
2011.

РДУ РТС,
Дирекција РТС
(Сертификацион
о тело РТС
''Развој и
сертификација'',
Београд,
Таковска 10

спровођење оцењивања усаглашености са
захтевима из Правилника:
- преглед техничке документације са
издавањем изјаве о усаглашености са свим
битним захтевима из Прилога 1 Правилника,
у складу са чланом 9. Правилника и
Прилогом 3 Правилника и
преглед
техничке документације са издавањем
Потврде о усаглашености са свим битним
захтевима из Прилога 1 Правилника, у
складу са чланом 10. Правилника (за аудио,
видео, аутдио-визуелне производе и уређаје
за управљање сценским осветљењем за
професионалну употребу; кабловске мреже
за телевизијске сигнале и интерактивне
-аудио, видео, аудио-визуелни производи и
услуге, као и радио и телевизијске
уређаји за управљање сценским
пријемнике и придружене уређаје);
Правилник о
осветљењем за професионалну употребу;
- преглед техничке документације са
-кабловске мреже за телевизијске сигнале,
електромагнетској
издавањем изјаве о усаглашености са
компатибилности (''Сл. аудио сигнале и интерактивне услуге;
битним захтевом који је прописан тачком 1.
гласник РС'', број 13/10) -радио и телевизијски пријемници и
став 1. подтачка 2) Прилога 1 Правилника, у
придружени уређаји;
складу са чланом 9. Правилника и Прилогом
алармни системи
3 Правилника, и преглед техничке
документације са издавањем Потврде о
усаглашености са битним захтевом који је
прописан тачком 1. став 1. подтачка 2)
Прилога 1 Правилника, у складу са чланом
10. Правилника (за алармне системе)

-

Александра Ружић,
руководилац
Сертификационог
тела РТС ''Развој и
сертификација''

21.10.2013.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

119-01-86/2013-07

И 004

РДУ РТС,
Дирекција РТС
(Сертификацион
о тело РТС
''Развој и
сертификација'',
Београд,
Таковска 10

Правилнико о
електромагнетској
сва опрема обухваћена Правилником о
компатибилности
електромагнетској компатибилности
(„Службени гласник РС", ("Службени гласник РС", број 13/10)
број 13/10 )

Проширење обима именовања из решења
број 021-03-108/2010-05 од 8.2.2011.
за спровођење оцењивања усаглашености
за сву опрему обухваћену Правилником,
према поступку прегледа техничке
документације са издавањем Потврде о
усаглашености са свим битним захтевима из
Прилога 1 Правилника, у складу са чланом
10. Правилника.

-

Александра Ружић.
дипл.инж.ел.

24. 3. 2011.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

021-03-144/2010-05

14. 2. 2011.

СТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

И 005

021-03-145/2010-05

И 005

-апарати за домаћинство и слични
електрични апарати;
-аудио, видео и слични електронски
апарати;
-уређаји и опрема информационе
технологије и електричне канцеларијске
машине;
-енергетски трансформатори, извори за
напајање, пригушнице и слични производи;
АД за
-електрична опрема за мерење,
испитивање
Правилник о електричној управљање и лабораторијско коришћење;
-светиљке
квалитета
опреми намењеној за
-сијалице са усијаним влакном;
''Квалитет'' Ниш,
употребу у оквиру
-спојнице за апарате за домаћинство;
одређених
граница
Булевар Светог
напона (''Сл. гласник РС'', -машине-електрична опрема машина;
цара
-кутија и кућишта за електроинсталациони
број 13/10)
Константина 82прибор за домаћинство и сличне фиксне
86
електричне инсталације;
-електроинсталациони прибор-бубнићи са
продужним каблом за домаћинство и сличне
намене

Спровођење оцењивања усаглашености са
захтевима из Правилника и то за:
преглед техничке документације са
издавањем изјаве о усаглашености са свим
битним захтевима из Прилога 1 Правилника,
у складу са чланом 10. Правилника и
Прилогом 4 Правилника;
преглед техничке документације са
издавањем Потврде о усаглашености са
свим битним захтевима из Прилога 1
Правилника, у складу са чланом 11.
Правилника

- преносиве ланчане тестере за обраду
дрвета

Спровођење оцењивања усаглашености
преносиве ланчане тестере за обраду
дрвета из Прилога 4 Правилника са
захтевима из Правилника и то поступком
Прегледа типа, у складу са прилогом 9
Правилника и поступком Потпуног
обезбеђивања квалитета у складу са
Прилогом 10 Правилника.

-ручни електрични алати са електромотором
(тракасте брусилице, глачалице и тракасте
брусилице са плочом; урезнице;
рендисаљке; рутери и тримери; алат за
спајање трака за паковање; равналице);

Спровођење оцењивања усаглашености
машина из члана 11. Правилника
-поступак прегледа техничке документације
са издавањем Потврде о усаглашености са
битним захтевима из Прилога 1 Правилника,
у складу са чланом 11. Правилника

АД за
испитивање
квалитета
''Квалитет'' Ниш, Правилник о безбедности
машина (''Сл.гласник РС'',
Булевар Светог
бр. 13/10)
цара
Константина 82-преносиви електрични алат са
86
електромотором (столови за кружне тестере,
стоне брусилице; једновретене вертикалне
машине за обликовање; угаоне тестере);

-

Тодор Микић,
дипл.инж.електроте
хнике, Звонимир
Вучковић,
дипл.инж.електроте
хнике, Владимир
Вукашиновић,
дипл.инж.електроте
хнике

-

Тодор Микић,
дипл.инж.електроте
хнике, Звонимир
Вучковић,
дипл.инж.електроте
хнике, Владимир
Вукашиновић,
дипл.инж.електроте
хнике

МИНИС

-пољопривредне и машине за шумарство
(преносиве ланчане тестере);
-опрема за баште (тримери за живу ограду на
електрични погон);

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

022-03-012/2012-08

И 005

23. 5. 2012.

АД за
испитивање
квалитета
Правилник о безбедности
''Квалитет'' Ниш,
машина (''Сл.гласник РС'',
Булевар Светог
бр. 13/10)
цара
Константина 8286

29.2.
2012.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

И 005

022-03-00011/2012-08

-ручни алати са електромотором који се
напајају из акумулатора (пиштољи за
прскање)

АД за
испитивање
квалитета
''Квалитет'' Ниш,
Булевар Светог
цара
Константина 8286

сви преносни алати са електромоторима
називног наизменичног напона до 250 V за
употребу у домаћинству и сличну употребу
обухваћене Правилником

Правилника о
сва опрема обухваћена Правилником о
електромагнетској
електромагнетској компатибилности
компатибилности (''Сл.
("Службени гласник РС", број 13/10)
гласник РС'', број 13/10)

проширење обима именовања из решења
број 021-03-145/2010-05 од 24. 3. 2011.
преглед техничке документације са
издавањем Потврде о усаглашености
машина са битним захтевима из Прилога 1
Правилника, у складу са чланом 11.
Правилника.

преглед техничке документације са
издавањем Изјаве о усаглашености са свим
битним захтевима из Прилога 1 Правилника,
у складу са чланом 9. Правилника и
Прилогом 4 Правилника, и преглед техничке
документације са издавањем Потврде о
усаглашености са свим битним захтевима из
Прилога 1 Правилника, у складу са чланом
10. Правилника.

-

-

Тодор Микић,
дипл.инж.електроте
хнике, Звонимир
Вучковић,
дипл.инж.електроте
хнике, Владимир
Вукашиновић,
дипл.инж.електроте
хнике

Тодор Микић,
дипл.инж.електроте
хнике, Звонимир
Вучковић,
дипл.инж.електроте
хнике, Владимир
Вукашиновић,
дипл.инж.електроте
хнике

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И
УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

345-01-00244/2013-07

И 006

22. 10.
2013.

16. 12. 2011.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

022-03-00010/2012-08

И 005

021-03-043/2011-08

И 005

29.2.
2012.

АД за
испитивање
Правилник о електричној
квалитета
опреми намењеној за
''Квалитет'' Ниш,
употребу у оквиру
одређених граница
Булевар Светог
напона (''Сл. гласник РС'',
цара
број 13/10)
Константина 8286

сва електрична опрема обухваћена
Правилником о електричној опреми
намењеној за употребу у оквиру одређених
граница напона (Правилник LVD)

АД за
испитивање
Правилник о радио
квалитета
опреми и
''Квалитет'' Ниш,
радио опрема и телекомуникациона
телекомуникационој
терминалној опреми
Булевар Светог
терминална опрема
(„Службени гласник РС",
цара
бр. 67/11 и 11/12)
Константина 8286

Институт за
заштиту на раду,
заштиту од
пожара, заштиту
Правилник о безбедности -лифтови на електрични погон за
животне
машина (''Сл.гласник РС'', вертикални превоз терета са кабином у коју
средине,
бр. 13/10)
није могућ приступ људи
пројектовање и
инжењеринг а.д.
Нови Сад,
Школска 3

преглед техничке документације са
издавањем изјаве о усаглашености са свим
битним захтевима из Прилога 1 Правилника,
у складу са чланом 10. Правилника и
Прилогом 4 Правилника, и преглед техничке
документације са издавањем Потврде о
усаглашености са свим битним захтевима из
Прилога 1 Правилника, у складу са чланом
11. Правилника.

преглед техничке документације са
издавањем изјаве о усаглашености са свим
битним захтевима из чл. 4. и 8. Правилника
и из Прилога 3. Правилника, у складу са чл.
16. став 2. тачка 1. Правилника; и
преглед техничке документације са
издавањем Потврде о усаглашености са
свим битним захтевима из чл. 4. и 8.
Правилника у складу са чл. 18. Правилника

-

Тодор Микић,
дипл.инж.електроте
хнике, Звонимир
Вучковић,
дипл.инж.електроте
хнике, Владимир
Вукашиновић,
дипл.инж.електроте
хнике

-

- генерални
директор
- запослени кога
овласти генерални
директор

1.Милорад
Бероња,

дипл.инж.заштите на
раду;

спровођење прегледа техничке
документације са издавањем потврде о
усаглашености са битним захтевима из
Прилога 1 Правилника, у складу са чланом
11. Правилника

2. Жељко Томић,

дипл.инж.технологије

-

3. Биљана Орлић,

дипл.инж.машинства;

4. Боривоје Ћеран,
дипл.инж.машинства;

5. Стеван
Вучуревић,

дипл.инж.електротехн
ике

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

30. 4. 2013.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

И 007

7. 5.
2012.

12. 3. 2012.

МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

021-03-055/2013-33

021-03-043/2011-08

И 006

312-01-00766/2011-09

И 006

Институт за
заштиту на раду,
заштиту од
пожара, заштиту
Правилник о безбедности
животне
- лифтови који се трајно употребљавају у
лифтова (''Сл. гласник
зградама и објектима
средине,
РС'', бр. 101/10)
пројектовање и
инжењеринг а.д.
Нови Сад,
Школска 3

1. завршна контрола у складу са Прилогом
6 Правилника и појединачна ферификација
лифта у складу са Прилогом 9 Правилника
2. спровођење поступка редовног и
ванредног прегледа лифта у складу са чл.
17. и 19. Правилника

Институт за
заштиту на раду,
заштиту од
пожара, заштиту
Правилник о безбедности
животне
лифтови који се трајно употребљавају у
лифтова (''Сл. гласник
зградама и објектима
средине,
РС'', бр. 101/10)
пројектовање и
инжењеринг а.д.
Нови Сад,
Школска 3

проширење обима именовања из решења
број 021-03-043/2011-08 од 7. 5. 2012.
године на издавање исправе о
усаглашености за лифтове и безбедносне
компоненте у лифтовима, а на основу
иностране исправе о усаглашености.

ДОО
Правилник о техничким и
ЈУГОИНСПЕКТ
другим захтевима за
течна горива нафтног уља за ложење
НОВИ САД, Нови
порекла (''Сл. гласник
Сад, Дунавска
РС'', бр. 64/11)
23/I

спровођење оцењивања усаглашености
уља за ложење са захтевима из Правилника

-

1. Боривоје Ћеран,
дипл.инж.
машинства

-

1. Боривоје Ћеран,
дипл.инж.
Машинства
2. Владимир
Матијашевић, дипл.
маш. инж.
3. Звездан
Радојичић, дипл.
маш. инж.

-

1. Александра
Станојев-Јагодић,
извршни директор
пословнице;
2. Ведрана
Мунижаба, виши
инспектор;
3.
Душанка
Вукмировић,
директор централне
лабораторије и
директор развоја

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

5. 12. 2013.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

312-01-03062/2013-03

И 009

021-03-023/2012-08

И 008

10. 4. 2012.

Правилник о техничким и
ДОО
другим захтевима за
ЈУГОИНСПЕКТ
течна горива нафтног
Гасна уља
НОВИ САД, Нови
порекла (''Сл. гласник
Сад, Дунавска
РС'', бр. 123/12, 63/13 и
23/I
75/13)

12. 3. 2012.

15. 3. 2012.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

312-01-156/2012-09

И 007

021-03-185/2011-08

И 007

ДОО
Правилник о техничким и
ЈУГОИНСПЕКТ
другим захтевима за
течна горива нафтног горива за дизел моторе
НОВИ САД, Нови
порекла (''Сл. гласник
Сад, Дунавска
РС'', бр. 64/11)
23/I

Министарство
одбране РС,
Генералштаб
војске Србије,
Правилник о
Управа за
електромагнетској
планирање и
компатибилности (''Сл.
развој (Ј-5),
гласник РС'', број 13/10)
Технички опитни
центар, Београд,
Војводе Степе
445
'ЕЛКОНТ
инжењеринг''
Предузеће за
инжењеринг и
контролу
електричних
уређаја и
лифтова д.о.о
Београд,
Јагодинска 17/2

Спровођење оцењивања усаглашености
горива за дизел моторе са захтевима из
Правилника.

Спровођење оцењивања усаглашености
Гасних уља са захтевима из Правилника.

преглед техничке документације са
издавањем изјаве о усаглашености са свим
уређаји информационих технологија, машине
битним захтевима из Прилога I Правилника
које се погоне моторима са унутрашњим
у складу са чланом 9. Правилника и
сагоревањем, индустријски и научни радио
Прилогом 3 Правилника и преглед техничке
фреквенцијске уређаји, апарати за
документације са издавањем Потврде о
домаћинство, електрични апарати и слични
усаглашености са свим битним захтевима из
уређаји
Прилога I Правилника, у складу са чланом
10. Правилника

спровођење прегледа техничке
Правилник о безбедности лифтови на електрични погон за вертикални документације са издавањем потврде о
машина (''Сл.гласник РС'', превоз терета са кабином у коју није могућ
усаглашености са битним захтевима из
бр. 13/10)
приступ људи
Прилога 1 Правилника, у складу са чланом
11. Правилника

-

-

-

-

Станојев-Јагодић,
извршни директор
пословнице;
2. Ведрана
Мунижаба, виши
инспектор;
3.
Душанка
Вукмировић,
директор централне
лабораторије и
директор развоја

1. Александра
Станојев-Јагодић,
шеф пословнице;
2. Ведрана
Мунижаба, виши
инспектор;
3.
Душанка
Вукмировић,
директор централне
лабораторије и
директор развоја

1. Слободан Илић,
директор; 2.
Радован Каркалић,
помоћник
директора за НИП;
3. Ненко Бркљач,
помоћник
директора за
квалитет

1. Срђан Недовић,
директор; 2. Божо
Вукашиновић,
дипл.инж.машинств
а; 3. Драги
Дујковић, дипл.инж.
Електротехнике

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

11. 9. 2012.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И
ПРИВРЕДЕ

021-03-024/2012-08

15. 3. 2012.

'ЕЛКОНТ
инжењеринг''
Предузеће за
инжењеринг и
контролу
електричних
уређаја и
лифтова д.о.о
Београд,
Јагодинска 17/2

30. 4. 2013.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

И 009

021-03-023/2012-08

И 009

021-03-064/2013-33

И 009

'ЕЛКОНТ
инжењеринг''
Предузеће за
инжењеринг и
контролу
електричних
уређаја и
лифтова д.о.о
Београд,
Јагодинска 17/2

'ЕЛКОНТ
инжењеринг''
Предузеће за
инжењеринг и
контролу
електричних
уређаја и
лифтова д.о.о
Београд,
Јагодинска 17/2

1. Срђан Недовић,
директор;
2. Божо
Вукашиновић,
дипл.инж.машинств
а, руководилац
Сертификационог
тела;
3. Драги Дујковић,
дипл.инж.
електротехнике,
руководилац
Контролног тела

1. лифтови који се трајно употребљавају у
Правилник о бебедности
зградама и објектима 2. спровођење
лифтова (''Сл. Гласник
поступка редовног и ванредног прегледа
РС'', број 101/10
лифта

1.завршна контрола у складу са Прилогом 6
Правилника, појединачна верификација
лифта у складу са Прилогом 9 Правилника
2. спровођење поступка редовног и
ванредног прегледа лифта у складу са чл.
17. и 19. Правилника

Правилник о бебедности
Лифтови који се трајно уптребљавају у
лифтова (''Сл. Гласник
зградама и објектима
РС'', број 101/10

проширење обима именовања из решења
број 021-03-024/2012-08 од 15. 3. 2012.
- преглед типа лифта у складу са чланом 11.
и Прилогом 5Б Правилника; - завршна
контрола лифта у складу са чланом 11. и
Прилогом 6 Правилника;
- појединачна
верификација лифта у складу са чланом 11.
и Прилогом 9 Правилника;
- редовни преглед лифта у складу са
чланом 19. Правилника;
- ванредни преглед лифта у складу са
чланом 17. Правилника

1. Срђан Недовић,
директор;
2. Божо
Вукашиновић,
дипл.инж.машинств
а, руководилац
Сертификационог
тела;
3. Драги Дујковић,
дипл.инж.
електротехнике,
руководилац
Контролног тела

Правилник о безбедности
Лифтови који се трајно уптребљавају у
лифтова (''Сл. гласник
зградама и објектима
РС'', бр. 101/10)

проширење обима именовања из решења
број 021-03-024/2012-08 од 15. 3. 2012. на
издавање исправе о усаглашености за
лифтове и безбедносне компоненте у
лифтовима, а на основу иностране исправе
о усаглашености.

1. Срђан Недовић,
директор;
2. Божо
Вукашиновић,
дипл.инж.машинств
а,
3. Драги Дујковић,
дипл.инж.
електротехнике

-

-

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

119-01-00168/2011-06

И 012

29. 5. 2012.

28.6.
2012.

спровођење оцењивања усаглашености
безоловних моторних бензина и горива за
дизел могоре - EVRO DIZEL са захтевима из
правилника

Правилник о техничким и
другим захтевима за
течни нафтни гас (''Сл. течни нафтни гас
гласник РС'', бр. 97/10,
123/12, 63/13)

спровођење оцењивања усаглашености
течног нафтног гаса са захтевима из
Правилника о техничким и другим захтевима
за течни нафтни гас (''Службени гласник
РС'', бр. 97/10, 123/12, 63/13)

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ,
ИНФОРМИСАЊА И
ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

119-01-00166/2013-01

И 011

1. 11.
2013.

Правилник о техничким и
другим захтевима за
безоловни моторни бензини и горива за
течна горива нафтног
дизел моторе - EVRO DIZEL
порекла (''Сл. гласник
РС'', бр. 64/11)

Републичка
агенција за
електронске
комуникације,
Београд,
Вишњићева 8

Правилник о радио
опреми и
телекомуникационој
терминалној опреми
(„Службени гласник РС",
бр. 67/11 и 11/12)

-преглед техничке документације са
издавањем Декларације о усаглашености са
свим битним захтевима из чл. 4. и 8.
Правилника из Прилога 3. Правилника, у
складу са чланом 16. став 2. тачка 1.
Правилника; - преглед техничке
документације са издавањем Потврде о
усаглашености са свим битним захтевима из
чл. 4. и 8. Правилника у складу са чланом
18. Правилника

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

312-01-57/2011-01

И 010

312-01-00659/2012-09

И 010

10. 4.
2012.

'ROHE'' д.о.о.
Београд,
Патријарха
Димитрија 24

Завод за
заваривање а.д.
Београд, ул.
Грчића Миленка
бр. 67

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

'ROHE'' д.о.о.
Београд,
Патријарха
Димитрија 24

ГРУПЕ ОПРЕМЕ ЗА КОЈУ ЈЕ ИМЕНОВАНА
РАТЕЛ

нерастављиви спојеви у складу са
Правилником о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском
(„Службени гласник РС", број 87/11)

обављање послова оцењивања
усаглашености за нерастављиве спојеве, из
тач. 3.1.2. и 3.1.3. из Прилога I Правилника о
техничким захтевима за пројектовање,
израду и оцењивање усаглашености опреме
под притиском („Службени гласник РС", број
87/11)

-

Марјана
Стефановић,
технички
руководилац
лабораторије за
физичко-хемијска
испитивања
производа од
нафте

-

Мрак Иван,
технички
руководилац
Лабораторије за
физичко-хемијска
испитивања
производа од
нафте

Милан Јанковић,
директор Агенције

-

Зоран Анђелковић,
технички
руководилац

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ
МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ
МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

И 014

8. 6.
2012.

„Иновациони
центар
Машинског
Правилник о прегледима
факултета у
опреме под притиском
опрема под притиском
Београду" д.о.о. током века употребе (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)
Београд, ул.
Краљице Марије
бр. 16

8. 6.
2012.

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

312-01-00660/2012-09
312-01-00658/2012-09

И 013

312-01-00403/2012-09

И 012

Завод за
заваривање а.д. Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
Београд, ул.
током века употребе (''Сл.
Грчића Миленка гласник РС'', број 87/11)
бр. 67

312-01-00329/2012-09

И 012

Завод за
заваривање а.д. Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
Београд, ул.
током века употребе (''Сл.
Грчића Миленка гласник РС'', број 87/11)
бр. 67

ПРО-ИНГ д.о.о. Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
Београд, ул.
током века употребе (''Сл.
Заплањска бр. 86 гласник РС'', број 87/11)

5. 7.
2012.

5. 7.
2012.

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

-

Зоран Анђелковић,
технички
руководилац

преглед и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе („Службени гласник РС", број
87/11)

-

Зоран Анђелковић,
технички
руководилац

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

-

Александар
Седмак, директор

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

-

Илија Ковачевић,
технички
руководилац

312-01-02948/2013-03

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

312-01-00583/2012-09

И 014

28. 6.
2012.

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

312-01-00582/2012-09

И 014

28. 6.
2012.

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
опрема под притиском
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

4. 2.
2014.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

И 014

ПРО-ИНГ д.о.о. Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
Београд, ул.
током века употребе (''Сл.
Заплањска бр. 86 гласник РС'', број 87/11)

преглед и испитивања опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе („Службени гласник РС", број
87/11).

-

Илија Ковачевић,
технички
руководилац

ПРО-ИНГ д.о.о.
Београд, ул.
Заплањска бр. 86

оцењивање усаглашености у складу са
Правилником о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском
(„Службени гласник РС", број 87/11) за
модуле В, Bl, F и G.

-

Илија Ковачевић,
технички
руководилац

ПРО-ИНГ д.о.о.
Београд, ул.
Заплањска бр. 86

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
нерастављиви производи
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

одобравање поступака за нерастављиве
спојеве у складу са тачком 3.1.2. из Прилога
I Правилника о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском
(„Службени гласник РС", број 87/11)..

-

Илија Ковачевић,
технички
руководилац

И 016

4. 2.
2014.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

5. 7.
2012.

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

„IMGENGINEERING&C Правилник о прегледима
опреме под притиском
опрема под притиском
ONSTRUCTION"
током века употребе (''Сл.
д.о.о. Београд, гласник РС'', број 87/11)
Ресавска 24

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

Предузећe за
техничка
испитивања и Правилник о прегледима
анализе ,,SGS"
опреме под притиском
опрема под притиском
д.о.о. Београд, током века употребе (''Сл.
гласник
РС'',
број
87/11)
Београд, ул.
Јурија Гагарина
бр. 7б

5. 7. 2012.
(измене
решења:
1.11.2013.
16.5.2013.)

5. 7. 2012.
(измене
решења:
1.11.2013.
16.5.2013.)

оцењивање усаглашености у складу са
Правилником о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском
(„Службени гласник РС", број 87/11) за
модуле A1 и C1.

-

Илија Ковачевић,
технички
руководилац

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

-

Никола Гарић,
директор

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

-

1. Гордан Мандић,
руководилац
службе за опрему
под притиском у
Сектору индустрије

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

312-01-02949/2013-03
312-01-00611/2012-09

И 016

312-01-00654/2012-09

И 015

312-01-00656/2012-09

И 014

ПРО-ИНГ д.о.о.
Београд, ул.
Заплањска бр. 86

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
нерастављиви производи
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

Предузећа за
техничка
испитивања и Правилник о прегледима
анализе ,,SGS"
опреме под притиском
опрема под притиском
д.о.о. Београд, током века употребе (''Сл.
гласник
РС'',
број
87/11)
Београд, ул.
Јурија Гагарина
бр. 7б

преглед и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе („Службени гласник РС", број
87/11

-

1. Гордан Мандић,
руководилац
службе за опрему
под притиском у
Сектору индустрије

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

5. 7.
2012.

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

5. 7.
2012.

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11).

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

312-01-00651/2012-09

И 017

5. 7.
2012.

Привредно
друштво ,,PED Правилник о прегледима
Inspect" д.о.о.
опреме под притиском
опрема под притиском
током века употребе (''Сл.
Београд,
Кнегиње Зорке гласник РС'', број 87/11)
30/26

Привредно
друштво ,,PED Правилник о прегледима
Inspect" д.о.о.
опреме под притиском
опрема под притиском
током века употребе (''Сл.
Београд,
Кнегиње Зорке гласник РС'', број 87/11)
30/26

преглед и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе („Службени гласник РС", број
87/11)

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

312-01-00655/2012-09

И 017

312-01-00650/2012-09

И 017

312-01-00652/2012-09

И 016

10. 7. 2012.
(измена
решења:
16.5.2013.)

Предузећа за
техничка
испитивања и
анализе ,,SGS"
д.о.о. Београд,
Београд, ул.
Јурија Гагарина
бр. 7б

Привредно
друштво ,,PED
Inspect" д.о.о.
Београд,
Кнегиње Зорке
30/26

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
опрема под притиском
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
опрема под притиском
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

оцењивање усаглашености опреме под
притиском у складу са Правилником о
техничким захтевима за пројектовање,
израду и оцењивање усаглашености опреме
под притиском („Службени гласник РС", број
87/11) за модуле В, C1,D, G, НиН1

оцењивање усаглашености у складу са
Правилником о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском
(„Службени гласник РС", број 87/11) за
модуле Al, В, Bl, Cl, F, G, Н и Hl.

-

1. Гордан Мандић,
руководилац
службе за опрему
под притиском у
Сектору индустрије

-

Јано Кураи,
директор; Дејан
Пантић,
инспектор;Дејан
Симовић инспектор

-

Јано Кураи,
директор; Дејан
Пантић,
инспектор;Дејан
Симовић инспектор

-

Јано Кураи,
директор; Дејан
Пантић,
инспектор;Дејан
Симовић инспектор

314-02-00012/2012-03

И 019

314-02-00011/2012-03

24. 12.
2012.

4. 2.
2014.

МИНИСТАРСТВО ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕНЕРГЕТИКУ

312-01-00653/2012-09

И 019

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

И 017

5. 7.
2012.

Привредно
друштво ,,PED
Inspect" д.о.о.
Београд,
Кнегиње Зорке
30/26

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

Привредно
друштво
Правилник о прегледима
''ТЕРМОИНЖЕЊЕ опреме под притиском
током века употребе (''Сл.
РИНГ'' д.о.о,
гласник РС'', број 87/11)
Панчево,
Ословођења 39

Привредно
Правилник о прегледима
друштво
''ТЕРМОИНЖЕЊЕ опреме под притиском
током века употребе (''Сл.
РИНГ'' д.о.о,
гласник РС'', број 87/11 и
Панчево,
75/13)
Ословођења 39

нерастављиви спојеви

обављање послова из тач. 3.1.2. и 3.1.3. из
Прилога I Правилника о техничким
захтевима за пројектовање, израду и
оцењивање усаглашености опреме под
притиском („Службени гласник РС", број
87/11)

опрема под притиском

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

опрема под притиском

преглед и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе („Службени гласник РС", бр.
87/11 и 75/13) за посуде под притиском које
нису изложене пламену, котлове са
водогрејним цевима, коморне котлове и
индустријске металне цевоводе.

-

Јано Кураи,
директор; Дејан
Пантић,
инспектор;Дејан
Симовић инспектор

-

Овалшћена лица за
потписивање
евиденционог
листа су:
Миодраг Живуљ;
Владимир Новаков,

-

Овалшћена лица за
потписивање
ревизионог листа
су:
Миодраг Живуљ;
Владимир Новаков,

18. 4. 2013.
2. 4. 2014.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2. 4. 2014.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

119-01-00006/2012-03

И 021

24. 12.
2012.

Привредно
друштво
Правилник о прегледима
''КОНТРОЛ
опреме под притиском
ИНСПЕКТ'' д.о.о, током века употребе (''Сл.
Београд, Милана гласник РС'', број 87/11)
Мијалковића 1/7

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

119-01-00010/2012-03

И 021

119-01-00008/2012-03

И 020

24. 12.
2012.

Привредно
Правилник о прегледима
друштво
опреме под притиском
''МЕРИТУМ''
током века употребе (''Сл.
д.о.о, Нови Сад, гласник РС'', број 87/11 и
Католичка Порта
75/13)
4

Правилник о техничким
Привредно
захтевима за
друштво
пројектовање, израду и
''КОНТРОЛ
оцењивање
ИНСПЕКТ'' д.о.о, усаглашености опреме
Београд, Милана
под притиском (''Сл.
Мијалковића 1/7 гласник РС'', број 87/11)

опрема под притиском

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

опрема под притиском

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

посуде под притиском које нису
изложене пламену,
котлови са водогрејним цевима,
коморни котлови,
цевоводи и цевоводне арматуре

оцењивање усаглашености за модуле В, В1,
F и G за посуде под притиском које нису
изложене пламену, котлове са водогрејним
цевима, коморне котлове, цевоводе и
цевоводне арматуре у складу са
Правилником о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

-

Бранислав Ерцег,
директор

-

Овлашћена лица за
потписивање
евиденционог
листа су:
Александар Гашић,
Дарко Стевић;
Снежана Ристић;
Милан Павловић

Сретен Спасенић,
Александар Гашић,
Дарко Стевић;
Снежана Ристић;
Милан Павловић.

2. 4. 2014.

18. 4.
2013.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

11. 6.
2013.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

119-01-00007/2012-03

2. 4. 2014.

Привредно
друштво
Правилник о прегледима
''КОНТРОЛ
опреме под притиском
ИНСПЕКТ'' д.о.о, током века употребе (''Сл.
Београд, Милана гласник РС'', број 87/11)
Мијалковића 1/7

Правилник о техничким
Привредно
захтевима за
друштво
пројектовање, израду и
''КОНТРОЛ
оцењивање
нерастављиви спојеви
ИНСПЕКТ'' д.о.о, усаглашености опреме
Београд, Милана
под притиском (''Сл.
Мијалковића 1/7 гласник РС'', број 87/11)

одобравање поступака у сладу са тачком
3.1.2. из Прилога I Правилника о техничким
захтевима за пројектовање, израду и
оцењивање усаглашености опреме под
притиском („Службени гласник РС", број
87/11).

-

Сретен Спасенић,
Александар Гашић,
Дарко Стевић;
Снежана Ристић;
Милан Павловић.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

И 022

119-01-00005/2012-03

И 021

312-01-00644/2012-09

И 021

18. 4.
2013.

„Иновациони
центар
ТехнолошкоПравилник о прегледима
металуршког
опреме под притиском
опрема под притиском
током века употребе (''Сл.
факултета
Београд" д.о.о. гласник РС'', број 87/11)
Београд, ул.
Карнегијева 4

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", број 87/11)

-

Жељко
Камберовић,
Драган Митраковић

посуде под притиском које нису
изложене пламену,
котлови са водогрејним цевима,
коморни котлови,
цевоводи и цевоводне арматуре

преглед и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе (''Сл. Гласник РС'', број 87/11)

-

Овлашћена лица
одговорна за
потписивање
ревизионог листа
су:
Драгољуб
Радојичић,
Александар Гашић,
Дарко Стевић;
Снежана Ристић;
Милан Павловић

312-01-00480/2013-03

И 023

119-01-00186/2013-03

И 023

314-01-3925/2013-03

11. 6.
2013.

4. 2.
2014.

4. 4. 2014.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

И 023

„Professional
Control Group"
д.о.о. Београд,
ул. Ђорђа
Станојевића бр.
11ђ

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

„Professional
Control Group" Правилнико о прегледима
опреме под притиском
д.о.о. Београд,
током века употребе
ул. Ђорђа
(„Службени гласник РС\
Станојевића бр.
бр. 87/11 и 75/13)
11ђ

„Professional
Control Group" Правилнико о прегледима
опреме под притиском
д.о.о. Београд,
током века употребе
ул. Ђорђа
(„Службени гласник РС\
Станојевића бр.
бр. 87/11 и 75/13)
11ђ

нерастављиви спојеви

одобравање особља у складу са тач.
3.1.2. и 3.1.3. Правилника о техничким
захтевима за пројектовање, израду и
оцењивање усаглашености опреме под
притиском („Службени гласник РС",
број 87/11)

-

Дарко Јовановић

опрема под притиском

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века
употребе („Службени гласник РС\ бр.
87/11 и 75/13).

-

Дарко Јовановић

опрема под притиском

За преглед и испитивање опреме под
притиском високог нивоа опасности у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века
употребе („Службени гласник РС\ бр.
87/11 и 75/13).

-

Дарко Јовановић;
Предраг Јовановић

312-01-03926/2013-03

И 023

119-01-127/2014-03

4. 4. 2014.

И 024

312-01-01427/2013-03

11. 6.
2013.
и
1. 4. 2014.

4. 4. 2014.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

И 023

„Professional
Control Group"
д.о.о. Београд,
ул. Ђорђа
Станојевића бр.
11ђ

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

„Professional
Control Group"
д.о.о. Београд,
ул. Ђорђа
Станојевића бр.
11ђ

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

„TERMOENERGETI Правилник о прегледима
K PLUS" д.о.о.
опреме под притиском
Београд, ул. Заге током века употребе (''Сл.
Маливук бр. 65 Б гласник РС'', број 87/11)

опрема под притиском

оцењивање усаглашености опреме под
притиском категорије II, III, и IV у
складу са Правилником о техничким
захтевима за пројектовање, израду и
оцењивање усаглашености опреме под
притиском („Службени гласник РС",
број 87/11) за модуле А1, B, B1,C1,F и
G.

-

Дарко Јовановић;
Предраг Јовановић

нерастављиви спојеви

одобравање поступака за
нерастављиве спојеве у складу са
тачком 3.1.2. из Прилога I Правилника
о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском
(„Службени гласник РС", број 87/11)

-

Дарко Јовановић;
Предраг Јовановић

опрема под притиском

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века
употребе („Службени гласник РС", број
87/11).

-

Милица Вељковић

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

312-01-01862/2013-03

И 025

12. 8.
2013.

Научнотехнолошки
Правилник о техничким и
центар НИСдргим захтевима за течни
Нафтагас д.о.о нафтни гас (''Сл. Гласник
РС'', бр. 97/10, 123/12,
Нови Сад,
63/13)
Народног фронта
12

течни нафтни гас

спровођење оцењивања усаглашености
течног нафтног гаса са захтевима из
Правилника о техничким и другим захтевима
за течни нафтни гас (''Службени гласник
РС'', бр. 97/10, 123/12, 63/13)

-

Наташа Бадрљица,
директор Дирекције
Лабораторија;
Весна Јанчић
Чобанин,
Руководилац
службе за
аналитичкоинструментална
испитивања;
Мирјана
Mаринковић,
Руководилац
службе за
испитивање сирове
нафте и нафтних
деривата; Маријана
Грабовац, Главни
инжењер
електрометрије и
сумпора; Драган
Чомић, Главни
инжењер за
испитивање ТНГ;
Лидија Трубарац,
Главни инжењер за
испитивање
нафтних деривата;
Владан Ристић,
Руководилац
службе за
испитивање вода и
деривата нафте.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

312-01-01863/2013-03

5. 12. 2013.

17. 10. 2013.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

И 026

119-01-011/2013-07

И 025

Научнотехнолошки
центар НИСНафтагас д.о.о
Нови Сад,
Народног фронта
12

Правилник о техничким и
другим захтевима за
течна горива нафтног
порекла („Службени
гласник РС", бр. 123/12,
63/13 и 75/13).

АД Заштита на
раду и заштита
животне
Правилник о безбедности
лифтова (''Сл. гласник
средине
РС'', бр. 101/10)
''Београд'',
Београд,
Дескашева 7

Течна горива нафтног порекла

спровођење оцењивања усаглашености
течних горива нафтног порекла са
захтевима из Правилника

лифтови који се трајно
уптребљавају у зградама и
објектима

спровођење оцењивања усаглашености
лифтова који се трајно употребљавају у
зградама и објектима, према следећим
поступцима:
- завршна контрола у складу са Прилогом 6
Правилника
- појединачна верификација лифта у складу
са Прилогом 9 Правилника

-

Наташа Бадрљица,
директор Дирекције
Лабораторија;
Весна Јанчић
Чобанин,
Руководилац
службе за
аналитичкоинструментална
испитивања;
Мирјана
Mаринковић,
Руководилац
службе за
испитивање сирове
нафте и нафтних
деривата; Маријана
Грабовац, Главни
инжењер
електрометрије и
сумпора; Драган
Чомић, Главни
инжењер за
испитивање ТНГ;
Лидија Трубарац,
Главни инжењер за
испитивање
нафтних деривата;
Владан Ристић,
Руководилац
службе за
испитивање вода и
деривата нафте.

-

Мирослав Цицак,
директор
Душан Јанковић,
дипл.маш.инж

119-01-126/2014-03

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

119-01-00058/2014-03

И 027

4. 4. 2014.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

312-01-01401/2013-03

И 027

4. 2. 2014.

Привредно
друштво „IТСKONTROL" д.о.о.
Београд - Нови
Београд

4. 4. 2014.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

И 027

Привредно
друштво „IТСKONTROL" д.о.о.
Београд - Нови
Београд

Привредно
друштво „IТСKONTROL" д.о.о.
Београд - Нови
Београд

Правилник о прегледима
опреме под притиском
током века употребе
(„Службени гласник РС",
бр. 87/11 и 75/13)

Правилник о прегледима
опреме под притиском
током века употребе
(„Службени гласник РС",
бр. 87/11 и 75/13)

Правилник о техничким
захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање
усаглашености опреме
под притиском (''Сл.
гласник РС'', број 87/11)

опрема под притиском

разврставање опреме под притиском у
складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе
(„Службени гласник РС", бр. 87/11 и 75/13).

-

мр Владета
Буљак

опрема под притиском

преглед и испитивање опреме под
притиском у складу са Правилником о
прегледима опреме под притиском током
века употребе („Службени гласник РС", бр.
87/11 и 75/13).

-

мр Владета
Буљак

опрема под притиском

оцењивање усаглашености у складу са
Правилником о прегледима опреме под
притиском током века употребе („Службени
гласник РС", бр. 87/11 и 75/13) за модуле
A1, B, B1, F и G.

-

мр Владета
Буљак

13. 03. 2014.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

119-01-00070/1/2012-02

И 028

'Универзитет у
Новом Саду Технолошки
факултет Нови
Сад'' Лабораторија за
амбалажу и
паковање, Нови
Сад, Булевар
цара Лазара 1

Правилник о техничким и
другим захтевима за
пластичне кесе са
адитивом за оксидациону
разградњу и
биоразградњу, о
оцењивању
усаглашености и
условима које мора да
испуни именовано тело
(''Службени гласник РС'',
број 3/12)

пластичне полиетиленске кесе тзв.
трегер кесе са адитивом за
оксидациону разградњу и
биоразградњу

У Београду, 4. јуна 2014. године

решење
се издаје
спровођење оцењивања усаглашености са
на
техничким и другим захтевима који се
одређено
односе на пластичне полиетиленске кесе
време за
тзв. трегер кесе са адитивом за оксидациону период
разградњу и биоразградњу које су
важења
намењене за пуњење на месту продаје
акта о
акредитац
ији

проф. др Вера
Лазић,
редовни професор
и руководилац
Лабораторије за
амбалажу и
паковање

У Београду, 14. априла 2014. године љп/дп
ИТОУ: 26
9 Мин. привреде
Решења: 70
24 Мин. привреде

У Београду, 4. јуна 2014. године
ИТОУ: 27
9 Мин. Привреде
Решења: 71
24 Мин. Привреде

