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Прилог кон сертификатот за акредитација на 
инспекциско тело 

Annex to the Accreditation Certificate of 
Inspection Body 

Бр. ИТ-033 / No. IB-033 
 

 
 
Датум:   04.12.2019    Го заменува прилогот од 05.12.2018  
Date: 04.12.2019    Replaces annex from 05.12.2018  

 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.    

АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 
 
 
 
 
 
Accredited body 
 
 
 
 
ЛОКАЦИЈА 
 
Location 

ЕХ ИЗВЕДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ – 
СКОПЈЕ  
Инспекциско тело за  преглед и испитување на 
електрични  инсталации и уреди во обична, 
противексплозивна и   медицинска заштита  
 
Ex Izvedba Inzenering dooel – Skopje   
Inspection body for evaluation and testing of 
electrical installations and devices in regular, 
explosion protection and  medical protection  
 
ул.Никола Тримпаре бр.27 а Скопје 
 
ul.Nikola Trimpare br.27a Skopje 

 
3. 

СТАНДАРД 
 
Standard 
 

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип А 
 
МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Type А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ 
НА AКРЕДИТАЦИЈАТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A short description of the 
accreditation scope 

Инспекција (контрола) на производи и постројки 
наменети за работа во експлозивни атмосфери, 
извори на испуштање на запаливи и експлозивни 
флуиди, нисконапонска електрична инсталација во 
обична и ех изведба, громобранска заштита и 
заштитно заземјување, контрола на 
микроклиматски услови во работна средина 
(осветление, температура), осветление на спортски 
објекти и сообраќајници за пешачки сообраќај, 
нисконапонска електрична инсталација и 
дополнителни заштитни мерки против превисок 
допирен напон во простории наменети за 
медицински цели.  
 
Inspection (control) of equipment and protective 
systems intended for work in explosive atmospheres, 
sources of emission of flammable and explosive fluids, 
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low voltage electrical installation (regular and ex 
performance), lighting protection systems and 
protective earthing, control of climate conditions in 
work environment (illumination, temperature), 
illumination of sport facilities and of roads for 
pedestrian traffic and low voltage electrical 
installations and additional safeguards against high 
touch voltage in medical areas.  

 
 
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. 

1. 1.Производи и 
постројки наменети за 
работа во експлозивни 
атмосфери. 
 
 
 
1.2. Нисконапонска 
електрична 
инсталација која што 
напојува уреди и 
опрема наменети за 
употреба во 
потенцијално 
експлозивна 
атмосфера 
 
 
1.1 Equipment and 
protective systems 
intended for work in 
explosive atmospheres 
 
 
 
1.2 Low-voltage 
electrical installations 
that are intended to 
supply equipment and 
protective systems 
intended for work in 
explosive atmospheres 
 

Прв, периодичен и 
вонреден технички преглед
 
   

 First, periodic and  
 exceptional  technical 
 check 

У 7.1.1 Упатство за вршење 
на технички преглед и 
периодично испитување на 
производи и постројки 
наменети за работа во 
експлозивни средини 
 
У 7.1.3 Упатство за прв 
преглед и периодично 
испитување, како и вонреден 
преглед на нисконапонска 
електрична инсталација 
  
 
 
 
 
 
U 7.1.1 Instructions for 
conducting technical check and 
periodical testing of goods and 
plants intended for work in 
explosive atmospheres 
 
 
U 7.1.3 Instructions for first, 
periodic and exceptional 
technical check of  the low-
voltage electrical installation,  
 
 

-Правилник за користење 
на опрема и заштитни 
системи кои се наменети за 
употреба во потенцијално 
експлозивни атмосфери 
(Сл.Весник на РМ 
бр.173/11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulation for using of the 
equipment and protective 
devices in potentially 
explosive atmospheres 
(Official Gazette of RM 
No.173/11) 
 
 
 
 

 2. 

Проверка на: 
- извори на 
испуштање на 
запаливи и 
експлозивни флуиди 

Прв, периодичен и 
вонреден технички преглед
 
 
 

У 7.1.2 Упатство за проверка  
на извори на испуштање на 
запаливи и експлозивни 
флуиди како и степен на 
дегазираност на резервоари и 

Правилник за користење на 
опрема и заштитни системи 
кои се наменети за 
употреба во потенцијално 
експлозивни атмосфери 
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 -степен на 
дегазираност на 
резервоари и цевни 
инсталации 
од гасови на 
јагленоводороди и 
кислород 
 
Check of: 
-sources of emission of 
flammable and 
explosive fluids 
-degree of degassing of 
tanks and pipe 
installations from gases 
of carbohydrates  and 
oxygen 

 
 
 
 
 
 
 
 
First, periodic and 
exceptional technical check 

цевни инсталации 
 
 
 
 
 
 
 
U 7.1.2 Instructions for check: 
-sources of emission of 
flammable and explosive fluids 
-degree of degassation of tanks 
and pipe installations from 
gases of carbohydrates  and 
oxygen 
 
 

(Сл.Весник на РМ 
бр.173/11) 
 
 
 
 
 
 
Regulation for using of the 
equipment and protective 
devices in potentially 
explosive atmospheres 
(Official Gazette of RM 
No.173/11) 
 
 

3. 

Нисконапонска 
електрична 
инсталација  
 
 
 
Low-voltage electrical 
installations  
 
 

Прв, периодичен и 
вонреден технички преглед
 
 
 
 
First, periodic and 
exceptional technical check 

 У 7.1.3 Упатство за прв 
преглед и периодично 
испитување, како и вонреден 
преглед на нисконапонска 
електрична инсталација 
 
U 7.1.3 Instructions for first, 
periodic and exceptional 
technical check of  the low-
voltage electrical installation 
 

 

4. 

Заштитно заземјување 
 
 
 
Protective grounding 

Прв, периодичен и 
вонреден технички преглед
 
 
First, periodic and 
exceptional technical check 

У 7.1.4 Упатство за 
испитување на заштитно 
заземјување 
 
U 7.1.4 Instructions for 
inspection of protective 
grounding 
 
 

 

5. 

Системи за 
громобранска заштита 
 
 
 
Systems for protection 
against atmospheric 
charges 

Прв, периодичен и 
вонреден технички преглед
 
 
 
First, periodic and 
exceptional technical check 

У 7.1.5 Упатство за 
испитување на громобранска 
инсталација 
 
 
U 7.1.5 Instructions for 
inspection of protection against 
atmospheric charges 
 

 

6. 

Осветление и 
температура во 
работна средина 
 
 
Illumination and 
temperature in a work 
environment 

Прв, периодичен и 
вонреден технички преглед
 
 
 
First, periodic and 
exceptional technical check  
 

У 7.1.6 Упатство за 
испитување на  осветление  и 
температура  во работна 
средина 
 
U 7.1.6 Instructions for 
inspection of illumination and 
temperature in working area. 
 

 

7. 

- Осветление на 
спортски објекти  
 
- Осветление на  

Прв, периодичен и 
вонреден технички преглед
 
 

У 7.1.7 Упатство за 
испитување на  осветление на 
спортски објекти  
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сообраќајници за 
пешачки сообраќај 
 
 
 
Inspection of 
illumination of sports 
facilities  
 
Inspection of 
illumination of 
roads for pedesetrian 
traffic. 

 
 
 
 
 
First, periodic and 
exceptional technical check  
 

У 7.1.10 Упатство за 
испитување на  осветление на 
сообраќајници за пешачки 
сообраќај 
 
U 7.1.7 Instructions for 
inspection of illumination of 
sports facilities and of roads for 
pedesetrian traffic. 
 
U 7.1.10 Instructions for 
inspection of illumination of 
roads for pedesetrian traffic. 
 

8. 

Испитување на 
нисконапонска 
електрична 
инсталација и 
дополнителни 
заштитни мерки 
против превисок 
допирен напон во 
простории наменети 
за медицински цели. 
 
Inspection of low 
voltage electrical 
installations and 
additional safeguards 
against high touch 
voltage in medical 
areas. 
 
  

Прв, периодичен и 
вонреден технички преглед
 
 
 
 
 
 
 
 
 
First, periodic and 
exceptional technical check  
 

У 7.1.8 Упатство за 
испитување на нисконапонска 
електрична инсталација и 
дополнителни заштитни 
мерки од превисок допирен 
напон во простории наменети 
за медицински цели   
 
 
 
 
U 7.1.8 Instructions for 
inspection of low voltage 
electrical installations and 
additional safeguards against 
high touch voltage in medical 
areas 
 
 

 

 
M-p Слободен Чокревски 

                        Sloboden Chokrevski, Msc                  
 
 

Директор 
Director 

 
 
 
 
 
 
 
  
Ова е електронска верзија од Прилогот кон сертификатот за акредитација  
 
This is on-line copy of the Annex to the accreditation certificate  


