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1. АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

 

 

 

 

Accredited body 

 

Универзитет Св. “Кирил и Методиј” во Скопје 

Факултет за дизајн и технологии на мебел и 

ентериер во Скопје 

Лабораторија за тестирање на мебел 

 

SS. Cyril and Methodius University- Skopje 

Faculty for design and technology of furniture and 

interior-Skopje 

Laboratory for testing of furniture 
 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

ЛОКАЦИЈА                                         

 

Location 

 

 

 

СТАНДАРД                                 
  

Standard          

 

 

Ул.”16-та Македонска Бригада’’ бр. 3  Скопје 

 

 

Str. 16-ta Makedonska Brigada” N 3  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 мебел ,  

градежна столарија и производи од дрво  

 

 

 

 

 

Testing of furniture,  

carpentry and wood products 
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5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

Detailed description of the accreditation scope 

Класификација по подрачја за областа на тестирање (класификација според ИАРМ Правилникот Р 15): 

Classification according to testing areas (classification according to IARM Regulation R 15): 
 

Класификација по тип на производи/материјали за тестирање (класификација според ИАРМ 

Правилникот Р 15): Classification according to types of products/materials for testing (classification according 

to IARM Regulation R 15): 

 9. Мебел / 9. Furniture 

 

          √ фиксен опсег 

             (fixed scope) 

 

 флексибилен опсег 

    (flexible scope) 

 

 фиксен / флексибилен опсег 

     (fixed/flexible scope) 

Напомена: Со 

„*“ се 

обележува 

флексибилнио

т опсег 

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

Degree of flexibility (according to 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Range (r) of 

measurement, testing 

 

Материјали 

односно  

производи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materials 

/Products 

ч 

е 

с 

т 

о 

т 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 

r 

e 

q 

u 

e 

n 

c 

y 
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I. Се попoлнува доколку телото за оцена на сообразност во својот состав има повеќе лаборатории 

 

1 

 

ЕN 1335-1:2021 

Канцелариски мебел 

– канцелариска 

работна столица Дел 

1: Одредување на 

димензии 

Office furniture-Office 

work chair PART 1: 

Dimensions 

Determination of 

dimensions 

  

 

 

 

 

Столица за јавна 

употреба 

Chairs for 

public use 
 

 

 

 

 

 

 

Т 

 

2 

 

 ЕN 1335-2:2018 

Канцелариски мебел 

– канцелариска 

работна столица Дел 

2: Безбедносни 

услови 

Office furniture-Office 

work chair PART 2: 

Safety requirements 

  

 

 

Столица за јавна 

употреба 

Chairs for 

public use 
 

 

 

 

Т 

3  

ЕN 1728:2012 

Мебел за домашна 

употреба- Седење – 

Тест методи за 

одредување на јакост 

и издржливост 

Domestic furniture-

Seating-Test methods 

for the determination 

of strength and 

durability 

  

 

 

 

 

Мебел за седење 

за домашна 

употреба 

Domestic 

furniture-Seating 

 

 

 

 

 

Т 

4 EN 12520:2015 Мебел- Јакост, 

издржливост и 

сигурност – Барања 

за мебел за седење за 

домашна употреба 

Furniture –Strength, 

durability, and safety- 

Requirements for 

domestic seating 

  

 

Мебел за седење 

за домашна 

употреба 

Domestic 

furniture-Seating 

 

 

Т 

5 ЕN 1022: 2018 Домашен мебел – 

Седење- Одредување 

на стабилност 

Domestic furniture- 

Seating- 

Determinations of 

stability 

  

 

Мебел за седење 

за домашна 

употреба 

Domestic 

furniture-Seating 

 

 

Т 

6 ЕN 15338: 

2007+A1:2010 

Оков за мебел- 

Јакост и издржливост 

на елементи на 

извлекување и нивни 

компоненти 

Hardware for 

furniture-Strength and 

durability of extension 

elements and their 

components 

  

 

 

 

Фиоки и елементи 

на извлекување 

Hardware for 

furniture 

 

 

 

 

Т 

7 ЕN 1957:2012 Домашен мебел - 

Кревети и душеци- 
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Тест методи за 

одредување на 

функционални 

карактеристики 

Domestic furniture. 

Beds and mattresses. 

Test methods for the 

determination of 

functional 

characteristics 

 

 

 

 

Кревети и душеци 

Beds and 

mattresses 

 

 

 

Т 

8 ЕN 1729-

1:2015/АС:2016 

Мебел- Столови и 

маси за образовни 

институции Дел 1 

Функционални 

димензии 

Furniture- Chairs and 

tables for educational 

institutions PART1: 

Functional dimensions 

 

  

 

 

 

Столови и маси за 

образовни 

институции 

Chairs and tables 

for educational 

institutions 

 

 

 

 

 

Т 

9 ЕN 1729-

2:2012+A1:2015 

Мебел- Столови и 

маси за образовни 

институции Дел 2 

Безбедносни услови 

и методи за 

испитување 

Furniture- Chairs and 

tables for educational 

institutions PART2: 

Safety requirements 

and test methods 

  

 

 

 

Столови и маси за 

образовни 

институции 

Chairs and tables 

for educational 

institutions 

 

 

 

 

 

Т 

10 ЕN 527-1:2011 Канцелариски мебел- 

Работни маси и 

бироа  Дел 1 

Димензии 

Office furniture 

Worktables and desks 

PART 1: Dimensions 

  

Маси и бироа за 

јавна употреба 

Worktables and 

desks 

 

Т 

11 ЕN 527-

2:2016+A1:2019 

Канцелариски мебел- 

Работни маси и 

бироа  Дел 2 

Механички 

безбедносни услови 

Office furniture 

Worktables and desks 

PART 2: Mechanical 

safety requirements 

  

 

 

Маси и бироа за 

јавна употреба 

Worktables and 

desks 

 

 

 

Т 

12 ЕN 1730:2012 Домашен мебел- 

Маси – Тест методи 

за одредување на 

јакост,  издржливост 

и стабилност 

Domestic furniture –

Tables- Test methods 

for determination of 

strength, durability, 

and stability 

 

  

 

 

Маса за домашна 

употреба 

Domestic furniture 

–Tables 

 

 

 

Т 
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13 ЕN 12521:2015 Мебел – Јакост, 

издржливост и 

безбедност –Барања 

за маси за домашна 

употреба 

Furniture- Strength, 

durability, and safety- 

Requirements for 

domestic tables 

 

  

 

 

Маса за домашна 

употреба 

Domestic furniture 

–Tables 

 

 

 

Т 

14 ЕN 581-1:2017 Мебел за надворешна 

употреба – Столови и 

маси за кампување, 

за домашна и јавна 

употреба – Дел 1: 

Општи барања за 

безбедност  

Outdoor furniture – 

Seating and tables for 

camping, domestic and 

contract use – Part 1: 

General safety 

requirements 

 Седишта и маси 

за надворешна 

употреба  

Seating and tables 

for camping, 

domestic and 

contract use 

Т 

15 ЕN 581-2:2015/AC:2016 Мебел за надворешна 

употреба – Седишта 

и столици за 

кампирање – Дел 2: 

Механичко 

безбедносни и 

методи за 

испитување на 

седишта 

Outdoor furniture – 

Seating and tables for 

camping, domestic and 

contract use – Part 2: 

Mechanical safety 

requirements and test 

methods for seating 

 Седишта и маси 

за надворешна 

употреба 

Seating and tables 

for camping, 

domestic and 

contract use 

Т 

16 ЕN 581-3:2017 Мебел за надворешна 

употреба – Столови и 

маси за кампување, 

за домашна и јавна 

употреба – Дел 3: 

Услови на механичка 

безбедност и методи 

за испитување на 

маси 

Outdoor furniture – 

Seating and tables for 

camping, domestic and 

contract use – Part 2: 

Mechanical safety 

requirements and test 

methods for tables 

 Седишта и маси 

за надворешна 

употреба  

Seating and tables 

for camping, 

domestic and 

contract use 

Т 

17 CЕN/ТR 14073-1:2004 Канцелариски мебел 

– Мебел за 

складирање – Дел 1: 

Димензии 

 Корпусен мебел 

за канцелариска 

употреба 

Т 
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Office furniture - 

Storage furniture - Part 

1: Dimensions 

Corpus furniture 

for office use 

18 ЕN 14073-2:2004 Канцелариски мебел 

– мебел за 

одложување – Дел 2: 

Безбедносни услови 

Office furniture - 

Storage furniture - Part 

2: Safety requirements 

 Корпусен мебел 

за канцелариска и 

јавна употреба 

Corpus furniture 

for office and 

public use 

Т 

19 EN 14073-3:2004 Канцелариски мебел 

– мебел за 

одложување – Дел : 

Методи за 

испитување за 

одредување на 

стабилност и јаќина 

на структурата 

Office furniture - 

Storage furniture - Part 

3: Test methods for the 

determination of 

stability and strength 

of the structure 

 Корпусен мебел 

за канцелариска и 

јавна употреба 

Corpus furniture 

for office and 

public use 

Т 

20 EN 14074:2004 Канцелариски мебел 

– Маси, бироа и 

мебел за складирање 

– Методи за 

испитување за 

одредување на јачина 

и трајност  на 

подвижните делови 

Office furniture - 

Tables and desks and 

storage furniture - Test 

methods for the 

determination of 

strength and durability 

of moving parts 

 Мебел за 

канцелариска и 

јавна употреба 

Furniture for office 

and public use 

Т 

21 ЕN 1725:1998 Куќен мебел – 

Кревети и душеци – 

Безбедносни услови 

и методи за 

испитување 

Domestic furniture - 

Beds and mattresses - 

Safety requirements 

and test methods 

 Тапациран мебел 

и душеци 

Upholstered 

furniture and 

mattresses 

Т 

22 ЕN 597-1:2015 Мебел: Процена на 

запаливоста нана 

душеците и 

тапацираните 

основина кревети: 

Дел 1: Извор на 

палење: Запалена 

цигара 

Furniture - Assessment 

of the ignitability of 

mattresses and 

 Тапациран мебел 

и душеци 

Upholstered 

furniture and 

mattresses 

Т 
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upholstered bed bases 

- Part 1: Ignition 

source smouldering 

cigarette 

23 ЕN 597-2:2015 Мебел: Процена на 

запаливоста нана 

душеците и 

тапацираните 

основина кревети: 

Дел 1: Извор на 

палење: Еквивалент 

на запалено шкорче 
Furniture - 

Assessment of the 

ignitability of 

mattresses and 

upholstered bed bases 

- Part 2: Ignition 

source: match flame 

equivalent 

 Тапациран мебел 

и душеци 

Upholstered 

furniture and 

mattresses 

Т 

24 ЕN 

16139:2013/АC:2013 

Мебел: Цврстина, 

трајност и 

безбедност – Барања 

за мебел за седење 

кој не е за употреба 

во домот 

Furniture - Strength, 

durability, and safety - 

Requirements for non-

domestic seating 

 Мебел за седење 

за не домашна 

употреба 

Seating furniture 

for non-domestic 

use 

Т 

25 EN 12727:2016 Мебел: Поврзани 

седишта – Методи за 

испитување, услови 

на јакост и 

издржливост 

Furniture - Ranked 

seating - Test methods 

and requirements for 

strength and durability 

 Анфитеатарски 

столици, столици 

во низа 

Amphitheatre 

chairs, row chairs 

Т 

26 ЕN 1021-1:2014 Мебел – Процена на 

запаливост на 

тапациран мебел – 

Дел 1: Извор на 

палење запалена 

цигара 

Furniture - Assessment 

of the ignitability of 

upholstered furniture - 

Part 1: Ignition source 

smouldering cigarette 

 Тапациран мебел 

Upholstered 

furniture 

Т 

27 EN 1021-2:2014 Мебел – Процена на 

запаливост на 

тапациран мебел – 

Дел 2: Извор на 

палење еквивалент 

на запалено чкорче 

Furniture - Assessment 

of the ignitability of 

upholstered furniture - 

 Тапациран мебел 

Upholstered 

furniture 

Т 
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Part 2: Ignition source 

match flame 

equivalent 

28 EN 16121:2013+A1:2017 Мебел за складирање 

надвор од домот - 

Барања за 

безбедност, јакост, 

издржливост и 

стабилност 

Non-domestic storage 

furniture - 

Requirements for 

safety, strength, 

durability, and 

stability 

 

 Корпусен мебел 

Corpus furniture 

Т 

29 EN 16122:2012/AC:2015 Мебел за складирање 

во домот и надвор од 

него – Методи за 

одредување на 

јачината, истрајноста 

и стабилноста 

Domestic and non-

domestic storage 

furniture - Test 

methods for the 

determination of 

strength, durability, 

and stability 

 

 Корпусен мебел 

Corpus furniture 

Т 

 

 

 

Класификација по подрачја за областа на тестирање (класификација според ИАРСМ Правилникот Р 15): 

Classification according to testing areas (classification according to IARNM Regulation R 15): 

 

 

Класификација по тип на производи/материјали за тестирање (класификација според ИАРСМ 

Правилникот Р 15): Classification according to types of products/materials for testing (classification according 

to IARNM Regulation R 15): 

 

3.12 Градежна столарија и производи од дрво 

 

 

 

          √ фиксен опсег 

             (fixed scope) 

 

 флексибилен опсег 

    (flexible scope) 

 

 фиксен / флексибилен опсег 

     (fixed/flexible scope) 

Напомена: Со 

„*“ се 

обележува 

флексибилнио

т опсег 

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

Degree of flexibility (according to 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 
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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 

 

I. Се попoлнува доколку телото за оцена на сообразност во својот состав има повеќе лаборатории 

 

30 

 

ЕN 1026:2016 

Прозори и врати – 

Продор на воздух – 

Тест методи 

Windows and doors – 

air permeability –Test 

methods 

  

Прозори и 

балконски врати 

Windows and 

doors 

 

Т 

31 ЕN 1027:2016 

 

 

Прозори и врати – 

Продор на вода – 

Тест методи 

Windows and doors – 

Watertightness – Test 

methods 

  

Прозори и 

балконски врати 

Windows and 

doors 

 

Т 

32 ЕN 12211:2016 Прозори и врати- 

Отпорност на удар на 

ветер- Тест методи 

Windows and doors. 

Resistance to wind 

load. Test method 

  

Прозори и 

балконски врати 

Windows and 

doors 

 

Т 

33 ЕN 947:1998 Зглобни и ротирачки 

врати – Одредување 

н аотпорност на 

вертикална 

издржливост 

 Врати 

Doors 

Т 
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Hinged or pivoted 

doors – Determination 

of resistance to 

vertical load 

34 ЕN 948:1999 Зглобни и ротирачки 

врати – Одредување 

н аотпорност на 

статичка торзија 

Hinged or pivoted 

doors – Determination 

of static torsion 

 Врати 

Doors 

Т 

35 ЕN 949:1998 Прозори и стаклени 

фасади, рати, 

ролетни капаци – 

Одрадуање на 

отпорност на 

влијание на меки и 

тешки тела кај врати 

Windows and curtain 

walling, doors, blinds, 

and shutters – 

Determination of the 

resistance to soft and 

heavy body for doors 

 Врати 

Doors 

Т 

36 ЕN 950:1999 Крила на врати – 

Одредување на 

отпорност на 

влијанието на тешки 

тела 

Door leaves- 

determination of the 

resistance body impact 

 Врати 

Doors 

Т 

37 ЕN 1627:2011 Пешачки врати, 

прозори, стаклени 

фасади, решетки и 

капаци – Отпорност 

на провала – Барања 

и класификација 

Pedestrian doorsests, 

windows, curtain 

walling, grilles, and 

shutters – Burglar 

resistance – 

Requirements and 

classification 

 Сигурносни врати 

Security doors 

Т 

38 ЕN 1628:2011+A1:2015 Пешачки врати, 

прозори, стаклени 

фасади, решетки и 

капаци – Отпорност 

на провала – Метод 

на испитување за 

одредување на 

отпорност под 

статичко 

оптоварување 

Pedestrian doorsests, 

windows, curtain 

walling, grilles, and 

shutters – Burglar 

 Сигурносни врати 

Security doors 

Т 
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resistance – Test 

method for the 

determination of 

resistance under static 

loading 

39 ЕN 1629:2011+A1:2015 Пешачки врати, 

прозори, стаклени 

фасади, решетки и 

капаци – Отпорност 

на провала – Метод 

на испитување за 

одредување на 

отпорноста под 

динамичко 

оптоварување 

Pedestrian doorsests, 

windows, curtain 

walling, grilles, and 

shutters – Burglar 

resistance – Test 

method for the 

determination of 

resistance under 

dynamic loading 

 

 

 Сигурносно врати 

Security doors 

Т 

40 ЕN 1630:2011+A1:2015 Пешачки врати, 

прозори, стаклени 

фасади, решетки и 

капаци – Отпорност 

на провала – Метод 

на испитување за 

одредување на 

отпорност на обиди 

за рачна провала 

Pedestrian doorsests, 

windows, curtain 

walling, grilles, and 

shutters – Burglar 

resistance – Test 

method for the 

determination of 

resistance to manual 

burglary attempts 

 Сигурносни врати 

Security doors 

Т 

41 EN 12179:2000 Стаклени фасади – 

Отпорност на 

притисок од ветер – 

Методи на 

испитување 

Curtain walling - 

Resistance to wind 

load - Test method 

 Стаклени фасади 

Glass facades 

Т 

42 EN 12153:2000 Стаклени фасади – 

Пропустливост на 

воздух - Методи на 

испитување 

Curtain walling - Air 

permeability - Test 

method 

 Стаклени фасади 

Glass facades 

Т 
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43 EN 12155:2000 Стаклени фасади – 

Водонепропустливос

т – Лабораториско 

испитување под 

статичен притисок 

Curtain walling - 

Watertightness - 

Laboratory test under 

static pressure 

 Стаклени фасади 

Glass facades 

Т 

44 EN ISO 10077-2:2017 Топлински 

карактеристики на 

прозорци, врати и 

капаци – Пресметка 

на пренос на топлина 

– Дел 2: Нумеричка 

метода за рамки 

Thermal performance 

of windows, doors, 

and shutters - 

Calculation of thermal 

transmittance - Part 2: 

Numerical method for 

frames 

 Рамки за прозори 

Window frames 

Т 

45 EN ISO 52022-3:2017 Енергетски 

карактеристики на 

згради – Топлински, 

сончеви и дневни 

својства на градежни 

компоненти и 

градежни елементи – 

Дел 3: Детална 

пресметковна метода 

на сончеви и дневни 

својства за уреди за 

сончева заштита со 

застаклување 

Energy performance of 

buildings - Thermal, 

solar and daylight 

properties of building 

components and 

elements - Part 3: 

Detailed calculation 

method of the solar 

and daylight 

characteristics for 

solar protection 

devices combined with 

glazing 

 Стакла 

Glasses 

Т 
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