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 На основу члана 8. Закона о акредитацији („Сл. лист СЦГ“, бр. 44/05) и члана 13. Одлуке 
о оснивању Акредитационог тела Србије („Службени гласник РС“, бр. 96/06), пошто су се стекли 
сви законом и Правилима акредитације прописани услови и донета одлука о акредитацији, у складу 
са сертификатом о акредитацији издатим 15.07.2008. године, доносим следеће 

 

РЕШЕЊЕ 
о утврђивању обима акредитације 

Schedule of Accreditation 
Утврђује се да је организација / It is determined that: 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТ“, Лабораторија ЈКП „Пут“ 
Нови Сад, Руменачка 150а 

акредитована према стандарду / accredited according to standard: 

SRPS ISO/IEC 17025:2006 

за обављање послова испитивања у следећем обиму / for performing testing activities within the 
following scope: 

А. Скраћени обим акредитације / Short description of the scope 

- механичка испитивања тла, 
- механичка и физичка испитивања асфалта, 
- узорковање асфалта. 
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Б. Детаљан обим акредитације/Detailed scope of accreditation 

Б.1. Акредитација за испитивање 

Механичка испитивања 
Место испитивања: Лабораторија у Новом Саду, терен 

Р. Б. Предмет испитивања 
материјал / производ 

Испитивања/врсте испитивања 
коришћена техника 

Опсег мерења 
Мерна 

несигурност 
(где је примењиво) 

Метода испитивања 
(правилник, стандард, 
валидована метода) 

Одређивање модула 
стишљивости методом кружне 
плоче 

 SRPS U.B1.046:1968 

Одређивање влажности  SRPS U.B1.012:1995 

Одређивање односа влажности 
и суве запреминске масе тла 
(Прокторов опит) 

 SRPS U.B1.038:1997 

Одређивање гранулометријског 
састава  SRPS U.B1.018:2005 

1. ТЛО 

(кохерентно и 
некохерентно) 

Одређивање запреминске масе 
узорка тла без пора  SRPS U.B1.014:1988 

 
 
 
Механичка и физичка испитивања 
Место испитивања: Лабораторија у Руменци 

Р. Б. Предмет испитивања 
материјал / производ 

Испитивања/врсте испитивања 
коришћена техника 

Опсег мерења 
Мерна 

несигурност 
(где је примењиво) 

Метода испитивања 
(правилник, стандард, 
валидована метода) 

Одређивање отпорности на 
механичку деформацију 
испитивање по Maršalu 

 SRPS U.М8.090:1966 

Одређивање запреминске масе 
асфалтних узорака  SRPS U.М8.092:1966 

Одређивање привидне 
запреминске масе асфалтних 
мешавина 

 SRPS U.М8.082:1967 

Oдређивање садржаја 
битуменског везива  SRPS U.М8.105:1984 

2. 
 

 
Асфалт 

Одређивање садржаја 
гранулометријског састава 
издвојеног каменог материјала 
после екстракције 

 SRPS U.М8.102:1967 
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Б.2. Акредитација за узорковање 
 
Р. Б. Предмет узорковања 

материјал / производ Сврха узорковања Метода узорковања 
 

1. 
 

 
Асфалт 

Узимање узорака неуграђене и 
уграђене асфалтне мешавине за 
механичка и физичка 
испитивања 

SRPS U.М3.090:1961 

 
 
 
 
Ово решење важи само уз сертификат о акредитацији са акредитационим бројем 01-243 и 

заједно са њим замењује сва претходно издата решења o акредитацији под истим акредитационим 
бројем. 
 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР 
 
 

др Дејан Крњаић 


