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ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Scope of Accreditation 
 

Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited conformity assessment body 

 

Институт за нуклеарне науке „ВИНЧА“ 
Београд, Михајла Петровића Аласа 12-14 

 
Стандард / Standard: 

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип А 
(ISO/IEC 17020:2012) 

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope 

- контролисање количине радионуклида у предметима опште употребе / inspection the 
amount of radionuclides in items of general use; 
- контролисање укупног нивоа концентрације четири тешка метала (олово, кадмијум, жива 
и хром) у материјалима амбалаже или њеним компонентама / inspection the overall 
concentration of four heavy metals (lead, cadmium, mercury and chromium) in packaging 
materials or its components . 
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Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope  

Р. 
бр. 

Предмет 
контролисања Врста контролисања 

Референтна документа 
(интерни поступци/ прописи/ 

правилници) 

K-17: Остало 

1. Предмети опште 
употребе 

Контролисање количине 
радионуклида 

 

Правилник о границама садржаја 
радионуклида у води за пиће, 
животним намирницама, сточној 
храни, лековима, предметима 
опште употребе, грађевинском 
материјалу и другој роби која се 
ставља у промет („Сл. гласник 
РС“ бр. 86/11 и 97/13) 
QU.KT.11 - Упутство за контролу 
садржаја радионуклида у 
узорцима различитог порекла 

2. Материјал амбалаже 
или њене компоненте 

Контролисање укупног 
нивоа концентрације 
четири тешка метала 
(олово, кадмијум, жива и 
хром) 

Правилник о граничној 
вредности укупног нивоа 
концентрације олова, кадмијума, 
живе и шестовалентног хрома у 
амбалажи или њеним 
компонентама, изузецима од 
примене и року за примену 
граничне вредности („Сл. 
гласник РС“, бр. 70/09) 

SRPS EN 13427:2005 
(тачке 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 и 5.2) 
SRPS EN 13428:2005 
SRPS CR 13695-1:2008 
SRPS CEN/TR 13695-2:2008 

 
 
Овај обим важи само уз Сертификат о акредитацији са акредитационим бројем 06-012./ 
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No. 06-012 
 
 
Акредитација важи до: 14.04.2019. 
Accreditation expiry date: 14.04.2019. 
 
 

в.д. ДИРЕКТОРА 
 
 

Милица Лукешевић 


	в.д. ДИРЕКТОРА

