
ПРИЛОГ II 

 

ДИЈАГРАМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ 

 

 

1. Категорије и модули су у дијаграмима означени на следећи начин: 

I = Модул А 

II = Модул А2, D1, Е1 

III = Модули B (пројекат типа) + D, B (пројекат типа) + F, B (тип производње) + Е, B (тип 

производње) + C2, H 

IV = Модули B (тип производње) + D, B (тип производње) + F, G, H1 

 

2. Сигурносни уређаји дефинисани у члану 3. тачка 4) и наведени у члану 5. став 1. тачка 4) овог 

правилника категоризовани су у категорију IV. Међутим у изузетним случајевима, сигурносни 

уређаји произведени за специфичну опрему могу да буду категоризовани у истој категорији као 

и опрема коју штите. 

3. Помоћни уређаји под притиском, дефинисани у члану 3. тачка 5) и наведени у члану 5. став 1. 

тачка 4) овог правилника, категоришу се на основу: 

- највећег дозвољеног притиска PS и 

- запремине V или називне величине DN, према потреби, и 

- групе флуида за коју је намењен. 

Одговарајући дијаграм за посуде или цевоводе мора да се употребљава за одређивање категорије 

за оцењивање усаглашености. 

Када су и запремина и називна величина у складу са алинејом 2 ове тачке, помоћни уређаји под 

притиском морају се категоризовати према оном дијаграму који га сврстава у највишу категорију. 

4. У следећим дијаграмима за оцењивање усаглашености граничне линије означавају горњу 

границу за сваку категорију. 

 



 

 

Дијаграм 1: Посуде из члана 5. став 1. тачка 1) подтачка (1) алинеја прва  

Изузетно, посуде које су намењене за нестабилне гасове, а које спадају у категорије I или II на 

основу Дијаграма 1. морају се категоризовати у категорију III. 

 



 

 

Дијаграм 2: Посуде из члана 5. став 1. тачка 1) подтачка (1) алинеја друга  

 

Изузетно, апарати за гашење пожара и боце за опрему за дисање морају се класификовати 

најмање у категорију III. 

 



 

Дијаграм 3: Посуде из члана 5. став 1. тачка 1) подтачка (2) алинеја прва 

 



 

Дијаграм 4. Посуде из члана 5. став 1. тачка 1) подтачка (2) алинеја друга 

 

Изузетно, уређаји који су намењени за производњу топле воде како је наведено у члану 5. став 3. 

овог правилника морају бити подвргнути или прегледу типа (Модул Б – пројекат типа) везано за 

њихову усаглашеност са битним захтевима из тачака 2.10, 2.11, 3.4, 5(а) и 5(г) из Прилога I или 

провери потпуног обезбеђења квалитета (Модул Х). 

 



 

Дијаграм 5: Опрема под притиском из члана 5. став 1. тачка 2) 

 

Изузетно, посуде под притиском за кување морају бити подвргнуте поступку оцењивања 

усаглашености који одговара најмање једном од модула категорије III. 

 



 

 

Дијаграм 6: Цевоводи из члана 5. став 1. тачка 3) подтачка 1) алинеја прва 

 

Изузетно, цевоводи намењени за нестабилне гасове који на основу Дијаграма 6. спадају у 

категорију I или II морају бити категоризовани у категорију III. 

 



 

Дијаграм 7: Цевоводи из члана 5. став 1. тачка 3) подтачка (1) алинеја друга 

 

Изузетно, сви цевоводи који садрже флуиде на температури већој од 350°C и који на основу 

Дијаграма 7 припадају категорији II морају бити категоризовани у категорију III. 

 



 

 

Дијаграм 8: Цевоводи из члана 5. став 1. тачка 3) подтачка (2) алинеја прва. 

 



 

 

Дијаграм 9: Цевоводи из члана 5. став 1. тачка 3) подтачка (2) алинеја друга 

 


