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Прилог кон сертификатот за акредитација на 

лабораторија за тестирање 

Annex to the Accreditation Certificate of  

Testing Laboratory 

Бр. ЛТ-045 / No. LT-045 
 

   

Датум:17.02.2021                                                  Го заменува прилогот од: 18.12.2019 

Date:  17.02.2021                Replace the annex from: 18.12.2019                                                 
 

1. АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

 

 

 

 

Accredited body 

 

 

 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј„ 

Машински Факултет во Скопје - 

Лабораторија за тестирање на механички 

карактеристики и возила 

University “Ss. Cyril and Methodius” Faculty of 

Mechanical Engineering in Skopje - Laboratory 

for testing of mechanical properties, machines 

and vehicles 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

ЛОКАЦИЈА 

 

Location 

 

 

 

СТАНДАРД 

 

Standard 

ул.  Руѓер Бошковиќ бр. 18, 1000 Скопје 

 

str. Rugjer Boskovic No.18, 1000 Skopje 

 

 

 

MКС EN ISO/IEC 17025 : 2018 

 

MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018 

 

 

 

4. 

 

 

 

КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ 

НА AКРЕДИТАЦИЈАТА 

 

 

 

A short description of the 

accreditation scope 

 

 

 

Тестирање на механички карактеристики,   

машини и возила 

 

 

 

Testing of mechanical properties,  

machines and vehicles 
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5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

Detailed description of the accreditation scope 

 
Подрачје на тестирање (класификација според ИАРМ Правилникот Р 15):  

7.1 Тестирање на механички особини на метални лимови и жици, 

15 . Возила  

Field of testing (classification according to IARM Regulation R15):  

7.1  Testing of mechanical properties of metal sheets and wires, 

15. Vehicles  

 

          √ фиксен опсег 

             (fixed scope) 

 

 флексибилен опсег 

    (flexible scope) 

 

 фиксен / флексибилен опсег 

     (fixed/flexible scope) 

Напомена: Со 

„*“ се 

обележува 

флексибилниот 

опсег 

Степен на флексибилност (според процедурата ПР 05-09): 

Degree of flexibility (according Procedure PR 05-09): 

 нови ажурирани 

верзии на 

стандарди/ 

документи  

new up-date versions 

of the standards/ 

documents 

 нови материјали/производи/предмети 

и/или карактеристика/својство/аналит кој 

се мери и/или проширување на мерниот 

опсег 

new materials/ products/ items and/or 

measured characteristic/ property/ analyte, 

and/or extension of measuring scope 

 нови стандарди/документи, 

прилагодени на барањата на 

клиентот 

new standards/ documents,  

upon a request by the client 

Br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Ознака на стандардната 

метода, нестандардната 

метода, метода развиена 

во лабораторија, метода 

специфицирана од 

страна на 

производителот на 

опремата, метода 

објавена од угледна 

техничка институција 

или метода објавена во 

релевантни научни 

трудови или весници 

 

Reference to standard 

testing method, 

nonstandard testing 

method, method developed 

by the laboratory, method 

specified by the 

manufacturer of the 

equipment, method 

published by reputable 

technical 

organization or method 

published in relevant 

scientific texts or journals 

Наслов на стандардната 

метода, нестандардната 

метода, метода развиена во 

лабораторија, метода 

специфицирана од страна на 

производителот на опремата, 

метода објавена од угледна 

техничка институција или 

метода објавена во 

релевантни научни трудови 

или весници 

 

 

Title of standard testing 

method, nonstandard testing 

method, method developed by 

the laboratory, method 

specified by the manufacturer of 

the equipment, method 

published by reputable 

technical 

organization or method 

published in relevant scientific 

texts or journals 

Подрачје (r) на 

мерење, тестирање; 

Неодреденост на 

резултатите од 

мерењето (u) (таму 

каде што е значајно) 

 

 

 

 

 

 

 

Range (r) of 

measurement, testing; 

Uncertainty of result of 

testing (u) (where 

relevant) 

Материјали 

односно  

производи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materials 

/Products 

ч 

е 

с 

т 

о 

т 

а 

 

 

 

 

 

 

f 

r 

e 

q 

u 

e 

n 

c 

y 

 

  

1. I РУЛ 5.5 07 Упатство за 

тестирање на механички 

особини со затегнување 

 Упатство за тестирање на механички особини со затегнување 

MKC EN ISO 6892-

1:2019 

Тестирање со истегнување 
 
Tensile testing of metals 

Механички особини/ 

Mechanical properties 

 

За мерно подрачје до 

10kN Метода А и 

Метода Б 

 

 

Метали/ 

Metals 
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За мерно подрачје до 

250kN Метода Б 
 
Неодреденост 0.5% 
Uncertainty  

2. I

I 

РУЛ 5.5 07 Упатство за 

тестирање на механички 

особини со затегнување 

 

MKC EN 50182:2010 

T 6.5.2 

Тестирање со истегнување на 

жици со дебелина до 4 mm 
 
Tensile testing of round wires 

up to 4 mm 

Механички особини/ 

Mechanical properties 

 

Неодреденост 0.5% 
Uncertainty 

Метали/ 

Metals 

 

3. I

I

I 

РУЛ 5.5 17 Упатство за 

тестирање крутост на 

термопластични цевки 

 

MKC EN ISO 9969:2016 

Термопластични цевки – 

Определување крутост на 

прстените. 
 
Thermoplastics pipes – 

Determination of ring stiffness 

Механички особини/ 

Mechanical properties 

 

Неодреденост 0.5% 
Uncertainty 

Термопласт

ични цевки 

/ 

Thermoplast

ics pipes 

 

4. I

V 

РУЛ 5.5 08 Упатство за 

тестирање согласно 

Правилникот ЕСЕ R73.01 

на: 

IВозила во однос на 

нивните уред за бочна 

заштита, 

II Уреди за бочна 

заштита на возила  

III Возила во однос на 

вградувањето на уреди за 

бочна заштита кои се 

типски одобрени според 

делот II од Правилникот 

ЕCE R73.01   

 

 

ECE R73.01 

Тестирање согласно 

Правилникот ЕСЕ R73.01 на: 

IВозила во однос на нивните 

уреди за бочна заштита, 

II Уреди за бочна заштита на 

возила  

III Возила во однос на 

вградувањето на уреди за 

бочна заштита кои се типски 

одобрени според делот II од 

Правилникот ЕCE R73.01   

 

Testing according the ECE 

Regulation 73.01 of: 

I Vehicles with regard to their 

lateral protection devices (LPD) 

II Lateral protection devices 

(LPD) 

III Vehicles with regard to the 

installation of LPD of an 

approved type according to Part 

II of ECE Regulation 73.01 

Во лабораторија 

неодреденост 2.32% 

Uncertainty in 

Laboratory  

 

 

На терен 

неодреденост 2.5%  

Uncertainty out of 

Laboratory 

Возила, 

Уреди за 

бочна 

заштита 

 

5. V РУЛ 5.5 09 Упатство за 

тестирање на 

компатибилноста на 

уредот за управување и 

сопирачката кај возилата 

опремени со налетен 

(инерцијален) систем за 

кочење согласно 

Правилникот на 

Обединетите Нации  

ECE R13.11 Прилог  12 

Точка 10 

 

 

ECE R13.11 

Tестирање на 

компатибилноста на уредот за 

управување и сопирачката кај 

возила опремени со налетен 

(инерцијален) систем за 

кочење согласно Правилникот 

на Обединетите нации ЕСЕ 

R13.11 Прилог 12 точка 10 

 

Testing of the compatibility of 

the device for steering and 

brake of vehicles equipped with 

inertia (overrun) braking system 

according the Regulation of the 

United Nations ECE R13.11 

Annex 12 part 10 

Во лабораторија 

неодреденост 1.75% 

Uncertainty in 

Laboratory  

 

На терен 

неодреденост 2% 

Uncertainty out of 

Laboratory 

Возила  

6. V

I 

РУЛ 5.5 10 Упатство за 

тестирање согласно 

ТСВ148 на возила во 

Тестирање согласно ТСВ148 

на возила во однос на нивните 

маси и димензии 

Во лабораторија 

неодреденост при 

мерење на маса 0.70% 

Возила  
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однос на нивните маси и 

димензии 

 

 

TSV148 

 

Testing according Technical 

Specification - TSV148 of 

vehicles with regard to their 

masses and dimensions 

Uncertainty in 

Laboratory for 

measuring mass  

 

На терен 

неодреденост 1% 

Uncertainty out of 

Laboratory for 

measuring mass  

 

Во лабораторија 

Неодреденост при 

мерење на димензии 

1.75% Uncertainty in 

Laboratory for 

measuring dimensions  

 

На терен 

Неодреденост при 

мерење на димензии 

2.25% Uncertainty out 

of Laboratory for 

measuring dimensions 

7. V

I

I 

РУЛ 5.5 11  

Упатство за тестирање 

согласно Правилникот 

ЕСЕ R48.06 на 

приклучни возила во 

однос на вградувањето 

на светлосни и светлосно 

сигнални уреди 

 

ECE R48.06 

Tестирање согласно 

Правилникот ЕСЕ R48.06 на 

приклучни возила во однос на 

вградувањето на светлосни и 

светлосно сигнални уреди 

 

Testing according ECE 

Regulation 48.06 for trailers 

(category O) with regard to the 

installation of lighting and 

light-signaling devices 

Во лабораторија 

неодреденост 2.32% 

Uncertaintyin 

Laboratory  

На терен 

неодреденост 2.5%  

Uncertainty out of 

Laboratory 

Возила  

8. V

I

I

I 

РУЛ 5.5 12   

Упатство за тестирање 

согласно ТСВ104 на 

возила во однос на 

просторот за 

поставување на 

регистерски таблици  и 

прицврстувањето на 

задните регистерски 

таблици 

 

 

TSV104 

Tестирање согласно ТСВ104 

на возила во однос на 

просторот за поставување на 

регистерски таблици  и 

прицврстувањето на задните 

регистерски таблици 

 

Testing according Technical 

Specification – TSV104 with 

regard to the space for 

mounting and the fixing of rear 

registration plates on motor 

vehicles and their trailers 

Во лабораторија 

неодреденост 2.32% 

Uncertaintyin 

Laboratory  

 

На терен 

неодреденост 2.5%  

Uncertainty out of 

Laboratory 

Возила  

9. I

X 
РУЛ 5.5 13  

Упатство за тестирање 

согласно ТСВ118 на 

возила во однос на 

пропишаните таблици и 

ознаки и нивното 

поставување и начин на 

прицврстување   

 

 

TSV118 

Tестирање согласно ТСВ118 

на возила во однос на 

пропишаните таблици и 

ознаки и нивното 

поставување и начин на 

прицврстување   

 

Testing according Technical 

Specification TSV118 with 

regard to statutory plates and 

markings, and their location 

and method of attachment 

Во лабораторија 

неодреденост 1.75% 

Uncertaintyin 

Laboratory  

 

На терен 

неодреденост 2% 

Uncertainty out of 

Laboratory 

Возила  
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10. X РУЛ 5.5 14 Упатство за 

тестирање согласно 

Правилникот ЕСЕ R58.02 

на: 

I Уреди за заштита од 

подлетување од назад на 

возила, 

II Возила во однос на 

вградувањето на уреди за 

заштита од подлетување 

од назад кои се од 

одобрен тип,  

III Возила во однос на 

нивните уреди за 

заштита од подлетување 

од назад   

 

 

ECE R58.02 

Tестирање согласно 

Правилникот ЕСЕ R58.02 на: 

I Уреди за заштита од 

подлетување од назад на 

возила, 

II Возила во однос на 

вградувањето на уреди за 

заштита од подлетување од 

назад кои се од одобрен тип,  

III Возила во однос на 

нивните уреди за заштита од 

подлетување од назад   

 

Testing according ECE 

Regulation 58.02 of: 

I Rear underrun protective 

devices (RUPD) 

II Vehicles with regard to the 

installation of an RUPD of an 

approved type 

III Vehicles with regard to their 

rear underrun protection (RUP) 

Во лабораторија 

неодреденост 2.32% 

Uncertaintyin 

Laboratory  

 

На терен 

неодреденост 2.5%  

Uncertainty out of 

Laboratory 

Возила, 

Уреди за 

заштита од 

подлетувањ

е 

 

11. X

I 

РУЛ 5.5 15 Упатство за 

тестирање согласно 

Правилникот ЕСЕ 

R121.00 на возила во 

однос на локацијата и 

идентификацијата на 

рачните команди, 

сигналните светла и 

индикаторите 

 

 

ECE R121.00 

Tестирање согласно 

Правилникот ЕСЕ R121.00 на 

возила во однос на локацијата 

и идентификацијата на 

рачните команди, сигналните 

светла и индикаторите 

 

Testing according ECE 

Regulation 121.00 with regard 

to the location and 

identification of hand controls, 

tell-tales and indicators 

Не се применува 

 Not Applicable 

Возила  

12. X

I

I 

РУЛ 5.5 16  Упатство за 

тестирање согласно 

Правилникот ЕСЕ 

R111.00 на возила 

цистерни од категориите 

N и О во однос на 

стабилноста од 

превртување 

 

 

ECE R111.00 

Tестирање согласно 

Правилникот ЕСЕ R111.00 на 

возила цистерни од 

категориите N и О во однос на 

стабилноста од превртување 

 

Testing according ECE 

Regulation 111.00 of tank 

vehicles of categories N and O 

with regard to rollover stability 

Не се применува  

Not Applicable 

Возила  

 

                                                                                                  м-р Слободен Чокревски 

                               MSc Sloboden Chokrevski             

 

Директор 

Director 

 


