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ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

1.

Овај документ даје препоруке за исказивање обима акредитације сертификационих тела за
сертификацију производа на јединствен начин.
Документ се примењује приликом дефинисања обима акредитације подносиоца пријаве за
акредитацију и акредитованог тела за оцењивање усаглашености, што укључује и измене и
допуне додељеног обима акредитације.
Документ је намењен:
-

сертификационим телима за сертификацију производа, подносиоцима пријаве за
акредитацију и акредитованим сертификационим телима;

-

оцењивачима Акредитационог тела Србије који учествују у поступку оцењивања
сертификационих тела за сертификацију производа.

Сврха исказивања обима акредитације је да:
-

одреди области активности сертификационог тела за сертификацију производа које се
потврђују од стране Акредитационог тела Србије;

-

обезбеди корисницима услуга увид у могућности сертификације од стране
акредитованих сертификационих тела за за сертификацију производа.
РЕФЕРЕНТНА ДОКУМЕНТА, ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

2.
-

-

-

-

SRPS EN ISO/IEC 17065: 2016, Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која
сертификују производе, процесе и услуге;
SRPS ISO/IEC 17011: 2007, Оцењивање усаглашености -Општи захтеви за
акредитациона тела која акредитују тела за оцењивање усаглашености;
IAF/ILAC A5:11/2013, IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements
(Arrangements): Application of ISO/IEC 17011:2004;
АТС-УП07, Листа кодова/кључних речи за области испитивања/ еталонирања/
контролисања/ сертификације.

За потребе овог Упутства користе се термини дефинисани у наведеним референтним
документима.
3.

ИСКАЗИВАЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ

3.1

Елементи који се користе за исказивање обима акредитације

Обим акредитације треба, најмање да садржи следеће елементе:
(a) Област сертификације: наводи се у складу са одељком 3.2 овог документа;
(b) Производ/Група производа: наводе се конкретни производи/групе производа који се
сертификују
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(с) Референтна документа: наводе се документа у којима су дате шеме сертификације
производа и/или документа у којима су дати захтеви за производ (на пр. стандарди на које се
позива технички пропис који садржи захтеве за сертификацију производа), односно за
сертификацију производа. Референтна документа могу бити закони, технички прописи,
стандарди, документа која су развијена уз учешће заинтересованих страна и сл., а где је
применљиво (уколико је у референтном документу наведен поступак оцењивања
усаглашености) и:
(d) поступак оцењивања усаглашености.
Уколико се сертификација производа обавља на више локација потребно је навести и
(е) подаци о локацијама.
Наводе се све локације на којима се обављају послови из обима акредитације
сертификационог тела, уз додатак «и на терену», када је то примењиво.
Напомена 1: Сертификација на терену је сертификација на локацији клијента, односно
локацији где се налази предмет сертификације, а не на локацији сертификационог тела.
Напомена 2: Активности из процеса сертификације на терену или код корисника предмета
сертификације не спадају у кључне активности.
Подносилац пријаве за акредитацију има обавезу да искаже обим акредитације у табели,
користећи препоруке као у примерима датим у прилогу овог документа.
3.2

Области сертификације

С-01 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
С-02 Лифтови и подизни механизми
С-03 Грађевински материјали, производи и конструкције
С-04 Опрема која се користи у потенцијално експлозивној средини
С-05 Заштитна средства и опрема
С-06 Машине, постројења, опрема
С-07 Опрема под притиском
С-08 Мерни инструменти
С-09 Органска производња
С-10 Остало.
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4.

АТС-УП15

ДИСТРИБУЦИЈА ДОКУМЕНТА

Овај документ користе оцењивачи АТС-а и сертификациона тела за сертификацију
производа приликом припреме документације за подношење пријаве за акредитацију.
Запосленим оцењивачима у АТС-у документ је доступан на серверу “Juatsrv” у фолдеру
“QMS_ATS”. Осталим оцењивачима АТС-а и сертификационим телима за сертификацију
производа документ је доступан на сајту АТС-а, www.ats.rs.
5.

ПРИЛОЗИ

Прилог 1: Примери исказивања обима акредитације сертификационих тела за сертификацију
производа без навођења поступка оцењивања усаглашености
Прилог 2: Пример исказивања обима акредитације сертификационог тела за сертификацију
производа са навођењем поступка оцењивања усаглашености
6.

ОБРАСЦИ

Нема.

7.

ЛИСТА ИЗМЕНА ДОКУМЕНТА АТС-УП15
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Прилог 1: Примери исказивања обима акредитације сертификационих тела за сертификацију
производа без навођења поступка оцењивања усаглашености
Пример 1
Р. бр.

Производ/Група производа

Референтна документа

С-03 Грађевински материјали, производи и конструкције
Фракционисани камени
агрегат за бетон и асфалт

1.

Наредба о обавезном атестирању фракционисаног
каменог агрегата за бетон и асфалт
("Службени лист СФРЈ", бр. 41/87)

Опционо:
Детаљи о локацијама /адреса, телефони, е-mail/
наводе се подаци о локацији Л1
наводе се подаци о локацији Л2
...
Прилог 2: Примери исказивања обима акредитације сертификационог тела за сертификацију
производа са навођењем поступка оцењивања усаглашености
Пример 1
Р. бр.

Производ/Група производа

Поступак оцењивања
усаглашености

Референтна документа

Члан 8. став 3. тачка
2) и став 4. тачка 1)
Правилника о
безбедности машина
("Сл. гласник РС",
бр. 58/2016) преглед типа

Правилник о безбедности
машина
(„Службени гласник РС“ бр.
58/16)

С-06 Машине, постројења, опрема
1.

Ручни и преносни
електрични алати са
мотором
-кружне тестере
-рендисаљке
-равналице
Кружне тестере

SRPS EN 60745-2-5:2011

Рендисаљке

SRPS EN 60745-2-14:2011
SRPS EN 60745-2-14:2011
A2:2011

Равналице

SRPS EN 60745-2-19:2011
SRPS EN 60745-2-19:2011
/A1:2011
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Пример 2
Р. бр.

Производ/Група производа

1.

Електрична опрема
намењена за употребу у
оквиру одређених граница
напона

1.1

Група прозвода/ производ

Поступак оцењивања
усаглашености

Члан 13.
Правилника о
електричној опреми
за употребу у
оквиру одређених
граница напона
(“Сл. гласник РС”
бр.25/2016) Потврда о
усаглашености,
Прилог 3

Референтна документа

Правилник о електричној
опреми намењеној за
употребу у оквиру
одређених граница напона,
(„Сл. гласник РС“, број
25/2016)
и
Стандарди/група стандарда
који садрже захтеве за
производе под 1.1

Пример 3
Р. бр.

Производ/Група производа

Поступак оцењивања
усаглашености

1.

Опрема која може да
проузрокује
електромагнетске сметње
и/или на коју те сметње
утичу погоршавајући њене
радне карактеристике

Члан 10. Правилника
о електромагнетској
компатибилности,
(„Сл. гласник РС“,
бр. 25/2016) Потврда о
усаглашености,
Прилог 4

1.1

Група производа/производ

Референтна документа

Правилник о
електромагнетској
компатибилности („Сл.
гласник РС“, бр. 25/2016)
и
Стандарди/група стандарда
који садрже захтеве за
производе под 1.1
Уколико за групе производа /
производе не постоје
посебни стандарди навести
Опште/генеричке стандарде
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