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021-03-104/2010-05 14. 2. 2011. МЕРР АД за 
испитивање 
квалитета 
''Квалитет'' Ниш 

Ниш, Булевар 
Светог цара 
Константина 
82-86 

Спровођење оцењивања 
усаглашености са 
захтевима из Правилника 
о електромагнетској 
компатибилности (''Сл. 
гласник РС'', број 13/10) и 
то за следеће групе 
опреме: 
1.апарати за домаћинство 
и сличну употребу, 
електрични алати и слични 
уређаји; 
2.уређаји информационе 
технологије; 
3.аутоматски електрични 
регулатори за 
домаћинство и сличне 
употребе; 
4.хармоника струје; 
5.јавни системи 
нисконапонског напајања; 
6.електромагнетска 
компатибилност у 
стамбеном и 
комерцијалном окружењу и 
окружењу лаке индустрије; 
7.електромагнетска 
компатибилност у 
индустријском окружењу; 
8.електрични уређаји и 
опрема за мерење, 
управљање и 
лабораторијску примену; 
9.енергетски системи 
беспрекидног напајања; 
10.радио и телевизијски 
пријемници и придружени 
уређаји; 
11.електричне светиљке и 
слични уређаји; 
12.индустријски, научни и 
медицински уређаји; 
13.возила, пловила и 
машине који се погоне 
моторима са унутрашњим 
сагоревањем 

Спровођење оцењивања 
усаглашености опреме под 
редним бројем 1-9. 
обухвата: 
-преглед техничке 
документације са 
издавањем изјаве о 
усаглашености са свим 
битним захтевима из 
Прилога 1  Правилника, у 
складу са чланом 9. 
Правилника и Прилогом 3 
Правилника и 
-преглед техничке 
документације са 
издавањем Потврде о 
усаглашенсоти са свим 
битним захтевима из 
Прилога 1 Правилника, у 
складу са чланом 10. 
Правилника 
Спровођење оцењивања 
усаглашености опреме под 
редним бројем 10-13. 
обухвата: 
-преглед техничке 
документације са 
издавањем изјаве о 
усаглашености са 
битним захтевом који је 
прописан тачком 1. став 
1. подтачка 1) Прилога 1 
Правилника, у складу са 
чланом 9. Правилника и 
Прилогом 3 Правилника 
и 
-преглед техничке 
документације са 
издавањем Потврде о 
усаглашености са бтиним 
захтевом који је прописан 
тачком 1. став 1. 
подтачка 1) Прилога 1 
Правилника, у складу са 
чланом 10. Правилника 

 1.Богољуб 
Симоновић, 
дипл.инж.елек. 
генерални 
директор 

2.Тодор Микић, 
дипл.инж.елек. 
директор 
сертификације 

3. Звонимир 
Вучковић, 
сипл.инж.елек. 
руководилац 
Сектора за 
испитивање 



 021-03-144/2010-05 14. 2. 2011. МЕРР АД за 
испитивање 
квалитета 
''Квалитет'' Ниш 

Ниш, Булевар 
Светог цара 
Константина 
82-86 

Спровођење оцењивања 
усаглашености са 
захтевима из Правилника 
о електричној опреми 
намењеној за употребу у 
оквиру одређених граница 
напона (''Сл. гласник РС'', 
број 13/10) за следеће 
врсте електричне опреме: 
-апарати за домаћинство и 
слични електрични 
апарати; 
-аудио, видео и слични 
електронски апарати; 
-уређаји и опрема 
информационе 
технологије и електричне 
канцеларијске машине; 
-енергетски 
трансформатори, извори 
за напајање, пригушнице и 
слични производи; 
-електрична опрема за 
мерење, управљање и 
лабораторијско 
коришћење; 
-светиљке 
-сијалице са усијаним 
влакном; 
-спојнице за апарате за 
домаћинство; 
-машине-електрична 
опрема машина; 
-кутија и кућишта за 
електроинсталациони 
прибор за домаћинство и 
сличне фиксне електричне 
инсталације; 
-електроинсталациони 
прибор-бубнићи са 
продужним каблом за 
домаћинство и сличне 
намене 

-преглед техничке 
документације са 
издавањем изјаве о 
усаглашености са свим 
битним захтевима из 
Прилога 1 Правилника, у 
складу са чланом 10. 
Правилника и Прилогом 4 
Правилника; 
- преглед техничке 
документације са 
издавањем Потврде о 
усаглашености са свим 
битним захтевима из 
Прилога 1 Правилника, у 
складу са чланом 11. 
Правилника  

 1.Богољуб 
Симоновић, 
дипл.инж.елек. 
генерални 
директор 

2.Тодор Микић, 
дипл.инж.елек. 
директор 
сертификације 

3. Звонимир 
Вучковић, 
сипл.инж.елек. 
руководилац 
Сектора за 
испитивање 

 

 


