
 

 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Институт за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и 

развој – Нови Сад, ул. Краљевића Марка 11, 21000 Нови Сад, за спровођење оцењивања 

усаглашености производа са одговарајућим захтевима из Прилога 2 Правилника о 

опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално 

експлозивним атмосферама („Службени гласник РС”, број 10/17), и то: 

 

 

 
Oпремa (осим мотора са 

унутрашњим сагоревањем) Групе I, 

Категорија М1 и Групе II, 

Категорија 1, компоненте те 

опреме, као и сигурносни уређаји, 

управљачки уређаји и уређаји за 

регулацију те опреме у складу са 

чланом 11. Правилника 

- Преглед типа  (Прилог 3 Правилника) 

у комбинацији са: 

- Усаглашеност са типом на основу 

обезбеђивања квалитета производње 

(Прилог 4 Правилника) 

или 

- Усаглашеност са типом на основу 

верификације производа (Прилог 5 

Правилника) 

- Усаглашеност на основу појединачне 

верификације производа (Прилог 9 

Правилника) 

Члан 11. 

Правилн

ика 

Oпремa (електрична) Групе I, 

Категорија М2 и Групе II, 

Категорија 2, компоненте те 

опреме, као и сигурносни уређаји, 

управљачки уређаји и уређаји за 

регулацију те опреме у складу са 

чланом 11. Правилника 

- Преглед типа  (Прилог 3 Правилника) 

у комбинацији са: 

- Усаглашеност са типом на основу 

интерне контроле производње и 

надгледаног испитивања производа  

(Прилог 6 Правилника) 

или 

- Усаглашеност са типом на основу 

обезбеђивања квалитета производа 

(Прилог 7 Правилника) 

- Усаглашеност на основу појединачне 

верификације производа (Прилог 9 

Правилника) 

Члан 11. 

Правилн

ика 

Опрема, осим мотора са 

унутрашњим сагоревањем и 

електричне опреме, Групе I, 

Категорија M2 и Групе II, 

Категорија 2, компоненте те 

опреме, као и сигурносни уређаји, 

управљачки уређаји и уређаји за 

регулацију те опреме у складу са 

чланом 11. Правилника 

- Пријем и задржавање техничке 

документације 

Члан 11. 

Правилн

ика 



Опрема категорије М1 и 1, мотори 

са унутрашњим сагоревањем и 

електрична опрема категорије М2 

и 2 и самостални заштитни 

системи, као и уређаје и 

компоненте за ту опреме и 

заштитне системе, који се стављају 

на тржиште и/или у употребу у 

Републици Србији, а чија 

усаглашеност је оцењена уз 

учешће одговарајућег иностраног 

тела за оцењивање усаглашености 

- Потврда о усаглашености (Прилог 13 

Правилника) 

Члан 11. 

став 6. 

Правилн

ика 

 
 


