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1. 

 

 

 

 

 

2.     

АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

 

 

Accredited body 

 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

 

Location 

 

 

 

ЕЛМОНТ ДОО  Велес 

 

 

ELMONT DOO  Veles 

 

 

Ул. Андон Шурков бр. 4 

1400  Велес 

 

Str. Andon Shurkov No. 4 

1400 Veles 

3. СТАНДАРД 

 

Standard 

 

 

 

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип Ц 

 

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Type C 

 

4. КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ 

НА AКРЕДИТАЦИЈАТА 

 

 

 

 

 

A short description of the 

accreditation scope 

 

 

 

 

Инспекција (контрола) на аналогни и 

дигитални тахографи, таксаметри, ваги со 

неавтоматско функционирање до 2 000 kg, 

нисконапонски електрични инсталации, 

заземјување, громобранска заштита, 

осветленост и бучавост 

 

Inspection of  analog and digital tachographs, 

taximeters, non-automatic weighing instruments 

up to 2 000 kg, low-voltage electrical 

installations, grounding, protection against 

atmospheric charges, lighting and level of noise  
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5.     ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

       Detailed description of the accreditation scope 

 

Бр. 

No 

Подрачје на инспекција 

производ, процес, 

инсталација 

Field of inspection 

product, process, 

installation 

Тип на 

инспекцијата 

(прва, 

периодична 

вонредна 

и.т.н)  

Inspection type 

(first, 

periodical, 
extraordinary 

etc.) 

Инспекциски методи  

 

Inspection methods  

 

Легислатива на која се 

реферираат методите Legislation 

which refers to the methods  

 1. 

Aналогни и дигитални 

тахографи  

Прва, 

Периодична, 

Вонредна 

- У 7.1.1  Работно 

упатство за инспекција 

на аналогни тахографи; 
 

- У 7.1.2 Работно 

упатство за инспекција 

на дигитални 

тахографи;  

- Закон за работното време на 

мобилните работници во патниот 

сообраќај и уредите за 
запишување во патниот сообраќаj 

(Сл.весник на РМ бр.140/2018), 

 

Правилник за техничките 

карактеристики на тахографот и 

начинот на употреба, вградување, 

поправање, проверка и контрола 

на тахографот  (Сл. Весник Р.М. 

бр. 102/2010); 

Analog and digital 

tachographs  

Initial, 

Periodical, 

Extraordinary 

- U 7.1.1 Working guide 

for inspection of analog 

tachographs; 

 

- U 7.1.2  Working guide 

for inspection of digital 
tachographs; 

- Law of the working time of the 

mobile workers of the road traffic 

and devices for  

recording road traffic  (Official 

Gazette  

of R.M. No.140/2018),  
 

Regulation for technical 

characteristics of tachograph and 

using installing, repairing, checking 

and inspection of tachograph 

(Official Gazette of R.M. No. 

102/2010); 

2. 

Tаксaметри Прва, 

Периодична, 

Вонредна 

- У 7.1.3 Упатство за 

инспекција на 

таксаметри; 

 

 

Taximeters Initial, 
Periodical, 

Extraordinary 

- U 7.1.3 Working guide 
for inspection of 

taximeters; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРИЛА ЗА МАСА  

- Ваги со неавтоматско 

функционирање од:  

класа III и IIII до max.      

2 000 kg  

Прва 

Периодична  

Вонредна 

-У 7.1.4 Работно 

упатство за преглед на 

неавтоматски ваги од 

класа III и IIII; 

 

- EN 45501:2015 

Метролошки барања за 

неавтоматски ваги 

  

- OIML R 76-1 

Неавтоматски ваги, 

Прилог 1 од Правилникот за 

начинот на оцена на сообразноста 

на неавтоматски ваги („Службен 

весник на РМ“, бр. 142/2011)  

 

Член 22, 23, и 25 од 

Закон за 

метрологијата 

(„Службен весник на РМ“, бр. 

55/2002, 84/2007,120/2009, 

136/2011 и 6/2012) 
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3. 

Дел 1: Метролошки и 

технички барања 

WEIGHING 

INSTRUMENTS 

- Non-automatic weighing 

Instruments: 

III and IIII class to max.   

2 000 kg  

Initial, 

Periodical, 

Extraordinary 

-U 7.1.4 Working 

instruction for inspection 

of non-automatic 

weighing instruments 

class III and IIII; 

 

- EN 45501:2015 

Metrological aspects of 
non-automatic weighing 

instruments 

 

- OIML R 76-1 

Non-automatic 

weighinginstruments. 

Part 1: Metrological and 

technical requirements 

Annex of Rulebook for  non-

automatic weighing instruments 

(“OfficialGazette of RM”, 

No.142/2011) 

 

Article 22, 23, and 25 

of Law on metrology 

(“Official Gazette of 
RM”,No.55/2002,84/2007,120/2009, 

136/2011 and 

6/2012) 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. 

Нисконапонски 

електрични инсталации 

Технички 

прегледи и 

периодични 

испитувања на 
нисконапонски 

електрични 

инсталации 

- У 7.1.5 Работно 

упатство за инспекција 

и верификација на 

нисконапонски 
инсталации; 

 

- Упатство за работа од 

производителот на 

мерниот инструмент;  

 

Low-Voltage electrical 

installations 

 

 

 

 

Technical 

examinations 

and periodic 

testing of low 

voltage 

installations 

 

- U 7.1.5 Working guide 

for inspection and 

verification of  low 

voltage installations; 

 

- Instrument 

manufacturer manual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Заштитно заземјување Технички 

прегледи и 

периодични 

испитувања на 

отпорот на 

системот за 

заземјување 

- У 7.1.6 Работно 

упатство за техничкиот 

преглед и периодични 

испитувања на отпорот 

на системот за 

заземјување; 

 

- Упатство за работа со 

инструментот од 
производителот; 

 

Earthing systems 
 

 

 

 

 

Technical 
examinations 

and periodic 

testing of 

resistance 

system 

grounding 

 

- U 7.1.6 Working guide 
for technical 

examinations and 

periodic testing of the 

resistance systems; 

 

 - Instrument 

manufacturer manual; 
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6. 

Громобранска заштита Технички 

прегледи и 

периодични 

испитувања на 

отпорот на 

системот за 
заземјување 

- У 7.1.7 Работно 

упатство за техничкиот 

преглед и периодични 

испитувања на систем 

за громобранска 

заштита; 
- Упатство за работа со 

инструментот од 

производителот;   

 

 

 

Protection lightning Technical 

examinations 

and periodic 

testing of 

lightning 

protection 

system 

U 7.1.7 Working guide 

for technical 

examinations and 

periodic testing of 

lightning protection 

systems; 

- Instrument 

manufacturer manual;  

 

 

 

 
 

 

7. 

Работна средина: 

 

- Контрола на 
осветлување   

 

- Контрола на ниво на 

бучава 

 

- По барање на 

клиент 

 
 

- У 7.1.8 Работно 

упатство за технички 

прегледи и периодични 
испитувања на 

осветлување; 

- Упатство за работа со 

инструментот од 

производителот;  

Закон за безбедност и 

здравје при работа (Сл. весник бр. 

92/07 и измените) 
 

- Правилник за безбедност и 

здравје при работа на вработените 

изложени на ризик од бучава 

(Службен весник на РМ, број 

21/08) 

  

- Правилник за општи мерки за 

помошни простории (Службен 

весник на РМ,број 154/08) 

- У 7.1.9 Работно 

упатство за техничкиот 
преглед и периодични 

испитувања на 

бучавост; 

- Упатство за работа со 

инструментот од 

производителот; 

Working environment 

 

- Control of illumination 

 

- Control of  level of noise 

 

 
 

 

- Upon request 

of the client 

 

 

- U 7.1.8 Working guide 

for technical 

examinations and 

periodic testing of 

lightning of work places; 

- Instrument 

manufacturer manual; 

Law on OHS (Official Gazette 

No. 92/07and changes) 

 

Regulation for worker’s safety and 

health exposed on noise risk during 

work (Official Gazette of RM 21/08)  

 
Regulation for rules of general 

measures for additional rooms 

(Official Gazette of RM 154/08) 

- U 7.1.9 Working guide 

for technical 

examinations and 

periodic testing of noise; 

- Instrument 

manufacturer manual; 

 

 

                             M-р Слободен Чокревски  

                                                                                           Dr.Sloboden Chokrevski DVM M.Sc. 

 

              

 

                Директор 

                                                                                                                Director 
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