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уводна реч вд директора

Поштовани читаоци, 

Пред вама је ново издање билтена акредитационог тела 
србије (атс).  

недавно смо пригодно и радно прославили светски 
дан акредитације, 9. јун,  дан акредитације у републици 
србији, 28. јун, као и 21. годишњицу акредитације у 
републици србији. у оквиру ове прославе одржан је скуп 
28. јуна 2019. године у клубу посланика, који је окупио 
пријатеље акредитације и уважене представнике државних 
институција и универзитета, чланове органа и тела атс-а, 
као и драге колеге и пријатеље  из акредитационих тела 
из нашег региона: господина Мiklos Devecz-a, директора 
националног акредитационог тела Мађарске; др боштјана 
годеца, директора словенске акредитације; госпођу наташу 
несторовску спасовску, вршиоца дужности директора 
института за акредитацију републике северне Македоније 
и господина Жељка Медака, директора института за 
акредитирање босне и Херцеговине.

ова година је била посвећена оцењивачима, иако 
се пословна политика атс-а заснива на уважавању и 
укључивању свих заинтересованих страна за акредитацију 
у развој и одржавање система акредитације у републици 
србији. настојали смо да, осим укључивања у свој рад 
што већег броја стручњака, техничких експерата и 
оцењивача који су саставни део нашег система, што нам 
омогућава постизање стручности у различитим подручјима 
акредитације, подигнемо њихову компетентност у 
односу на познавање захтева релевантних стандарда за 
акредитацију тела за оцењивање усаглашености, одржаним 
многобројним радионицама, семинарима и обукама. 

интензивне промене стандарда и регулативе које су 
пред нама осим бенефита које доносе, нажалост, отварају 
пред нама и огромне јазове. Промене су током развоја 
човечанства увек постојале. специфичност 21. века, у коме 
живимо, је та да су промене све брже и брже. стратегијске 
одлуке се доносе у све краћем временском интервалу, а 
анализа ризика врти се пред нашим очима као рингишпил! 
када су промене све јаче и брже, и конфликти су све бржи 
и бржи, јачи и дубљи. управо зато, и опадају системи 
вредности. то значи да је технологија отишла напред брже 
него што су се развиле вредности човечанства. и због тога 
постоје јазови. из тог разлога, атс жели да уз помоћ својих 
оцењивача и техничких експерата задржи хуманистички 

поглед на свет, а своја оцењивања спроводи савесно и 
компетентно, са јединственим приступом управљању 
транцизионим променама, заснованом на процесу којим 
се изграђује узајамно поштовање и поверење, између 
атс-а, тимова оцењивача и самих тела за оцењивање 
усаглашености. 

током 2019. године, атс се фокусирао на неке од следећих 
активности: даље усаглашавање система менаџмента атс-а 
са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17011:2017 и другим 
обавезујућим документима међународних организација 
еа, ILaC-а и IaF-а, с обзиром да нас крајем ове године 
очекује припрема и слање целокупне документације 
система менаџмента атс-а за документационо оцењивање 
од стране вође тима колегијалних оцењивача еа како би 
се проверила усаглашеност са захтевима новог стандарда 
и међународних докумената; одржавање постојећих 
акредитација и акредитацију нових тела, одржавању 
потписаних споразума еа MLa, ILaC MRa и IaF MLa 
уз потпуну примену свих обавезујућих еа, ILaC и IaF 
докумената; писање новог предлога Закона о изменама 
и допунама закона о акредитацији и уложеном напору да 
се стручно мишљење по питању закона о акредитацији 
представи и уважи од стране релевантних чинилаца 
који учествују у креирању и имплементацији политике 
инфраструктуре квалитета у републици србији; даље 
унапређење компетентности оцењивача и експерата атс-а, 
комисија за одлучивање, као и запослених атс-а у складу са 
новим трендовима и изменама стандарда за акредитацију 
и/или оцењивање усаглашености, и развој нових врста 
акредитације и проширење активности на нове области 
оцењивања усаглашености и праћење и усаглашавање 
информационог система са новим и савременим 
технолошким решењима.

такође бих истакао још једну важну ствар, а то је нова веб - 
страница атс-a која ће на један нов, савремен и прегледан 
начин омогућити свим корисницима да дођу до жељених 
информација о чему ћете детаљније читати у нашем билтену.

С поштовањем, 
проф. др Ацо Јанићијевић,

в.д. директора АТС-а 



АкредитАцијА је додељенА 

следећим тоУ:

Контролна тела:

1.  ГАРДАЛ ДОО Ниш, Ниш - Медијана, 
Хајдук станкова 8, локал 3, 
акредитациони број: 06-228

2.  ВАТРОСРЕМ 022 ДОО Сремска 
Митровица, Сремска Митровица, 
булевар константина великог 132, 
акредитациони број: 06-229

3.  ТЕХНО ВИНЧА ДОО Београд, 
Београд, трговачка 81/8, 
акредитациони број: 06-230

4.  Добровољно ватрогасно друштво 
Смедерево, Смедерево, Ђуре салаја 
16, акредитациони број: 06-231

5.  ПРЕВИ ДОО Суботица, Суботица, 
Михаила Пупина 25, акредитациони 
број: 06-232

6.  ВАТРОБОЦЕ ДОО Сурдулица, 
Сурдулица, велибора стајића 1а, 
акредитациони број: 06-233

7.  ВАТРОСПРЕМ СЕРВИС ДОО Београд, 
Београд, слободана јовића 3, 
акредитациони број: 06-234

8.  ВАТРОСПАС ДОО Петроварадин, 
Нови Сад-Петроварадин, Павла 
јуришића-Штурма 2, акредитациони 
број: 06-235

9.  МУШИКИЋ 017 ДОО Врбас, Врбас, 
буда томовића 17, акредитациони 
број: 06-236

10.  ДОО ЕЛСАТ Чачак, Чачак, гвоздена 
Пауновића 6, акредитациони број: 
06-237

11.  ДОО ГРАНДЕКС Неготин, Неготин, 
карађорђева 146, акредитациони 
број: 06-238

12.  ДОО ВАТРОЗАШТИТА Панчево, 
Панчево, Жарка Зрењанина 96, 
акредитациони број: 06-239

13.  ЕКО-АЛАРМ ДОО Ваљево, 

Ваљево, кнез Михаилова 86-88, 
акредитациони број: 06-240

14.  Градско добровољно ватрогасно 
друштво Ниш, Ниш, војводе 
Мишића 56, акредитациони број: 
06-241

15.  OMEGA GUARD ДОО Београд, 
Београд, трг републике 5, 
акредитациони број: 06-242

16.  БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ И ЗАШТИТА 
ОД ПОЖАРА ДОО Сента, Сента, 
Максима горког 18, акредитациони 
број: 06-243

17.  ЈАКОТЕХНА ДОО Београд, Београд-
Земун, војни пут – блок I 569 ф, 
акредитациони број: 06-244

18.  ПЕТРОЛМЕТРОЛАБ ДОО, Београд, 
Житомислићка 34/10, акредитациони 
број: 06-245

19.  ДС-САН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО 
Београд, Београд-Земун, јозе 
Шћурле 12, акредитациони број: 06-
246

20.  РЕМОНТНИ ЦЕНТАР ДОО Ужице, 
Ужице, радничка 11, акредитациони 
број: 06-247

21.  ФИТИШ-ЈУ Предузеће за 
инжењеринг и производњу 
противпожарних и алармних 
система и система интерне 
телевизије, друштво са 
ограниченом одговорношћу 
Суботица, Суботица, Петра свачића 
12а, акредитациони број: 06-248

22.  СИГУРА ПЛАМ 010 ДОО ПИРОТ, 
Српских владара 188 Пирот, 
акредитациони број: 06-249

23.  BALKANS SECURITY SERVICES ДОО 
Београд, Београд-Нови Београд, 
бродарска бб, акредитациони број: 
06-250

Лабораторије за испитивање:

1.  АГРОМАРКЕТ ДОО Крагујевац, 
Служба контроле квалитета, 

АГРОМАРКЕТ ЛАБОРАТОРИЈА, 
Крагујевац, краљевачког батаљона 
235/2, акредитациони број: 01-476

2.  “Дунав“ а.д. Гроцка, Менаџмент 
производње, Лабораторија, 
Београд-Гроцка, булевар револуције 
15, акредитациони број: 01-477

3.  GEOTECHNOKIN ДОО Нови Сад, 
Лабораторија за испитивање ИБР, 
Нови Сад, аугуста цесарца 18/112, 
акредитациони број: 01-478

Лабораторије за еталонирање:

1.  ГАС ИНТЕЛА ДОО Ковин, Ковин, вука 
караџића 176, акредитациони број: 
02-073

Сертификационо тело за сертификацију 
производа:

1.  ПРОФИ ЛАБ ДОО Београд, Београд, 
веле нигринове 1, акредитациони 
број: 04-030

АкредитАцијА је УкинУтА следећим 

тоУ, нА сопствени зАхтев:

1.  ВИТЕЗ СЕРТИФИКАЦИЈА ДОО, 
Сертификација и надзор система 
менаџмента Београд, Београд-
Земун, господска 21, акредитациони 
број: 08-011

2.  Предузеће за производњу и 
трговину АLSIKO ДОО Лабораторија 
Београд, цвијићева 5, акредитациони 
број: 01-399

3.  ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, 
Сектор за руде, метале и хемију, 
Лабораторија за испитивање 
чврстих минералних горива и 
минералних сировина, Београд, 
чика Љубина 8, акредитациони број: 
01-084

4.  Министарство привреде, 
Дирекција за мере и драгоцене 
метале, Београд, Мике аласа 14, 
акредитациони број: 04-025
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током  месеца априла, маја и јуна  2019.  године  акредитационо  тело  србије  (атс)  је  донело  одлуке  о   
додели   акредитације,   односно   низ   одлука   о   одржавању   акредитације,   обнављању   акредитације,   
проширењу   обима   акредитације,   смањењу   обима   акредитације,   суспензији   акредитације,   укидању   
акредитације, итд.

нове акредитације у аПрилу, Мају и јуну 2019. године

Атс поздравља новоакредитована тела за 
оцењивање усаглашености

https://www.ats.rs/sr/vesti/2019/06/nove-akreditacije-u-mesecu-junu-2019-godine 
https://www.ats.rs/sr/vesti/2019/06/nove akreditacije-u-mesecu-maju-2019-godine 
https://www.ats.rs/sr/vesti/2019/05/nove-akreditacije-u-mesecu-aprilu-2019-godine



Поред оцењивача и запослених атс-а, свечаности су прису-
ствовали уважени представници државних институција и уни-
верзитета, чланови органа и тела атс-а, као и драге колеге и 
пријатељи  из акредитационих тела из нашег региона: госпо-
дин Miklós Devecz, директор националног акредитационог 
тела Мађарске; др боштјан годец, директор словенске акре-
дитације; госпођа наташа несторовска спасовска, вршилац 
дужности директора института за акредитацију републике 

северне Македоније и господин Жељко Медак, директор 
института за акредитирање босне и Херцеговине. они су се 
обратили присутнима, истакавши непроцењив значај и улогу 
оцењивача у систему акредитације, као и добру сарадњу изме-
ђу акредитационих тела из региона.

с обзиром да је у развоју и унапређењу акредитације важно 
учешће заинтересованих страна, присутнима се обратио др 
саша лазовић, помоћник министра у Министарству просве-
те, науке и технолошког развоја, који је истакао нераскиди-
ву везу између образовања, технолошког развоја и компе-
тентности.

в.д. директора атс-а, проф. др ацо јанићијевић, говорио је 
о активностима које је атс реализовао током 2018. године, а 
које су се односиле на: унапређење и поједностављење цело-
купне документације система менаџмента, а све у циљу успо-
стављања уређеног система менаџмента и ефикасних проце-
дура које су усаглашене са документима међународних орга-
низација еа, ILaC-а и IaF-а и новом верзијом стандарда SRPS 
ISO/IEC 17011:2018. истакао је и да су, према Плану преласка 
на ново издање стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, обављене 
све планиране активности, као и прва оцењивања према но-
вој верзији стандарда. такође, атс може да се похвали осмом 

обележавање дана акредитације

акредитационо тело србије (атс) је и ове године свечаним програмом обележило наш традиционални 
празник - дан акредитације у републици србији, који се обележава 28. јуна, када је донета прва 
одлука о акредитацији. такође је ово био и повод да се прослави и светски дан акредитације, који се 
обележава 9. јуна са овогодишњом темом која гласи: „акредитација. додавање вредности ланцима 
снабдевања“. овај свечани скуп је одржан у клубу посланика у београду на сам дан акредитације и 
био је посвећен оцењивачима који на посебан начин доприносе просперитету и препознатљивости 
атс-а у нашој земљи, као и ван ње.

Miklos Devecz др Боштјан Годец Жељко Медак
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др Саша Лазовић проф. др Ацо Јанићијевић
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врстом акредитације у систему акредитације републике 
србије, а то је акредитација провајдера за испитивање 
оспособљености према стандарду SRPS ISO/IEC 17043.

истакнуте су планиране, а делом и реализоване актив-
ности за текућу 2019. годину, а које су усмерене на:

• даље усаглашавање система менаџмента АТС-а са за-
хтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17011:2018 и другим 
обавезујућим документима међународних организација 
еа, ILaC-а и IaF-а, с обзиром да атс крајем ове године 
очекује документационо оцењивање од стране еа како 
би се проверила усаглашеност са захтевима новог стан-
дарда и међународних докумената;

• одржавање постојећих акредитација и акредитацију 
нових тела, одржавање потписаних споразума еа MLa, 
ILaC MRa и IaF MLa уз потпуну примену свих обавезују-
ћих еа, ILaC и IaF докумената;

• писање новог предлога Закона о изменама и допунама 
закона о акредитацији и уложеном напору да се стручно 
мишљење по питању закона о акредитацији представи и 
уважи од стране релевантних чинилаца који учествују у 
креирању и имплементацији политике инфраструктуре 
квалитета у републици србији;

• даље унапређење компетентности оцењивача и експе-
рата атс-а, комисија за одлучивање, као и запослених 
атс-а у складу са новим трендовима и изменама стан-
дарда за акредитацију и/или оцењивање усаглашености;

• развој нових врста акредитације и проширење актив-
ности на нове области оцењивања усаглашености и пра-
ћење и усаглашавање информационог система са новим 
и савременим технолошким решењима.

како је тежак, занимљив и поред свега, леп посао оце-
њивача истакли су весна Жупунски, др славко Муждека 
и др горан савановић, који су се обратили скупу у име 
оцењивача за лабораторије, контролна и сертификаци-
она тела.

као што је претходно поменуто, овогодишња тема 
светског дана акредитације је „додавање вредности 
ланцима снабдевања“ која говори о важности акреди-
тације и уз њу инструмената инфраструктуре квалитета 
као што су стандарди, метрологија и оцењивање уса-
глашености заједно чинећи широко прихваћене алате 
који помажу да се дâ вредност ланцима снабдевања. 
ови алати, такође, помажу у успостављању поверења и 
сигурности, омогућавајући поузданост у финалне про-
изводе и услуге и начин на који ће они бити пласирани 
на тржишту и коришћени.

др Славко Муждека др Горан СавановићВесна Жупунски
Наташа 
Несторовска Спасовска

Радмила Пивић, Миланка Миладиновић, Лана Ђукановић и Смиљана Раичевић

проф. др Ацо Јанићијевић и мр Наталија Јовичић Зарић
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овогодишња тема светског дана акредитације фокусира се 
на то како акредитација пружа додатну вредност ланцима 
снабдевања.

ланци снабдевања обезбеђују виталну улогу у испоруци 
призвода и услуга потрошачима, привреди и јавном сектору 
на благовремен, економичан и квалитетан начин.

акредитација, и уз њу други инструменти инфраструктуре 
квалитета као што су стандарди, метрологија и оцењивање 
усаглашености, пружају широко прихваћене алате који 
помажу да се дâ вредност ланцима снабдевања. ови алати, 
такође, помажу у успостављању поверења и сигурности, 
омогућавајући поузданост у финалне производе и услуге 
и начин на који ће они бити пласирани на тржишту и 
коришћени.

као и претходних година, овај дан ће се славити широм 
света како би се указало на значај акредитације у оквиру 
великих националних догађаја и семинара и биће покривен 
у медијима, да би се пружила могућност да се истражи како 
акредитација може да помогне да се омогући безбеднији 
свет и да се подрже привреде, владе и законодавци у 

коришћењу стандарда, оцењивања усаглашености и 
акредитације који би их подржали у достизању овог циља.

све детаљније информације потражите на https://ilac.org, 
a брошуру, израђену у част прославе Међународног дана 
акредитације 2019. године, можете преузети на https://ilac.
org/?ddownload=122347 (на енглеском језику) и /uploads/
files/download/wad_2019_brosura_srpski_0.pdf (на српском 
језику).

Заједничку изјаву преседавајућих ILaC-а и IaF-а 
можете преузети на следећој адреси https://ilac.
org/?ddownload=122348 (на енглеском језику) и /uploads/
files/download/wad-zajednicko_saopstenje_2019_prevod_0.
pdf (на српском језику).

комитет за комуникације и публикације међународних 
организација за акреддитацију IaF и ILaC приредио је 
промотивни филм на тему оводишњег светског дана 
акредитације, који је овом приликом и приказан. исти се 
може погледати на следећем линку: 

светски дан акредитације 2019. године

светски дан акредитације  обележава се  9. јуна 2019. године на глобалном нивоу, као датум који су 
заједнички установили Међународни форум за акредитацију (International accreditation Forum - IaF) 
и Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory accreditation 
Cooperation - ILaC), како би јавност била боље информисана о значају акредитације.

https://www.youtube.com/watch?v=tzEp15fmQ3o&feature=yo
utu.be
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учеснике семинара је поздравио видео поруком 
председавајући Међународног форума за акредитацију (IaF), 
руководилац кинеске националне службе за акредитацију 
тела за оцењивање усаглашености (CNaS) Xiao Jianhua, 
који је истакао да је од прошле године росаккредитација 
пуноправни члан IaF-а. „Може се рећи да је у 2018. години 
завршен процес интеграције руског националног система 
акредитације у међународни акредитацијски систем. 
сигуран сам да су сви учесници у процесу имали користи: 
руски произвођачи и извозници добили су вредан алат 
способан да повећа конкурентност својих производа 
на страним тржиштима, док је међународни систем 
акредитације повећао своју сферу утицаја додајући 1/7 
светске територије и постајући на тај начин истински 
универзалан”- навео је г. Jianhua. 

алексеј Херсонцев је у свом излагању истакао да се 
национални систем акредитације у русији успешно развија. 
у регистру росаккредитације има око 9.500 акредитованих 
тела за оцењивање усаглашености, од којих су две трећине 
лабораторије за испитивање, а број контролних тела је у 

сталном порасту. Према његовим речима улога контролних 
тела треба да расте како би подржала економију и 
оцењивање усаглашености, како у обавезној тако и у 
добровољној сфери. 2018. и почетак 2019. године обележиле 
су дискусије о новим међународним стандардима ISO/IEC 
17011:2017 и ISO/IEC 17025:2017. стандард ISO/IEC 17025: 
2017 је преведен на руски језик, регистрован у фонду за 
стандарде и објављен на сајту Међународне организације 
за стандардизацију (ISO) као руска верзија. 

Проф. др ацо јанићијевић је говорио о фазама развоја 
националног система акредитације у републици 
србији, законодавству које прати национални систем 
акредитације, структури атс-а и процедурама за сарадњу 
са државним органима и међународним организацијама 
за акредитацију. Rajesh Maheshwari је говорио о индијском 
систему оцењивања усаглашености. Посебно је представио 
структуру, описао области одговорности и подручја 
деловања QCI-a, поступак интеракције са државним 
органима, а говорио је и о међународној сарадњи. 

Обележен Светски дан акредитације у москви

Проф. др ацо јанићијевић, в.д. директора акредитационог тела србије (атс) присуствовао је семинару 
поводом обележавања светског дана акредитације 2019. - “акредитација: додавање вредности 
ланцима снабдевања”, 6. јуна у Москви. семинар је отворио директор националног акредитационог 
тела русије (росаккредитација) алексеј Херсонцeв. главни говорници били су в.д. директора атс-а, 
проф. др ацо јанићијевић и директор за планирање и имплементацију пројеката савета за квалитет 
индије (Quality Council of India - QCI), Rajesh Maheshwari.

проф. др Ацо Јанићијевић Александар Литвак, Ацо Јанићијевић, Алексеј Херсонцев, Rajesh Maheshwari
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Представљамо веб-портал АТС-а

у претходном периоду тим акредитационог тела србије 
(атс) радио је на изради нове веб-странице атс-а. на 
дан акредитације који је одржан 28. јуна 2019. године у 
клубу посланика, имали смо ту част и задовољство да 
присутнима представимо нови веб-портал атс-а. како 
се технологије временом развијају и модернизују тако је 
дошло и до потребе да се сајт атс-а прилагоди модерним 
технологијама, као и новим начинима комуникације. овај 
сајт је креиран са циљем лакшег и ефикаснијег коришћења 
од стране свих корисника, како оцењивача, тела за 
оцењивање усаглашености, тако и свих заинтересованих 
страна. с обзиром на широку употребу најсавременијих 
начина комуникације, сада су доступни Twitter  и LinkedIn 
налози атс-а, с једне стране да се оствари лакша и бржа 
комуникација са заинтересованим странама, иностраним 
партнерима и са друге стране, LinkedIn, који је превасходно 
намењен оцењивачима како садашњим тако и будућим 
оцењивачима и сарадницима. такође су дати јавно на увид 
сви они документи који се тичу рада оцењивача, као и тела за 
оцењивање усаглашености. у скоријем временском периоду 
биће доступан и један од нових начина комуникације са 
оцењивачима  преко „електронског облака“ (е-cloud) атс-а.

веб-портал атс-а је, не само садржински већ и, визуелно 
унапређен, поред јасно израженог менија са поднасловима: 
о акредитацији, акредитоване организације, документа 
и о нама. у горњем десном углу између вести и контакта 
налазе се најчешћа питања у чијем делу се налазе одговори 
на питања која нам често постављају, а тичу се самог 
процеса акредитације, подношења пријаве за акредитацију, 
трошкова акредитације и слично.

оно што је, такође, ново у односу на претходни сајт јесу 
поменути Twitter  и LinkedIn налози, као и повезивање са Yo-
uTube каналом што се налази на дну веб-странице. такође, 
последње три вести налазе се у централном делу странице 
што омогућава корисницима да стално буду у току са 
најновијим дешавањима везано како за измену докумената 
тако и са осталим актуелним догађајима. све претходно 
објављене вести су архивиране и могу се наћи у делу вести 
у горњем десном углу ове странице.

у делу О акредитацији дат је сажет опис процеса 
акредитације са свим активностима које он обухвата. како се 
у поступку акредитације можемо сусрести са приговорима, 
као и жалбама, у овом делу дато је и појашњење њиховог 

значења, а оно што такође чини поступак акредитације 
јесте и прекогранична акредитација о којој се више може 
прочитати у поменутом делу.

регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености 
налази се у делу Акредитоване организације и ту се налазе 
сва акредитована тела за оцењивање усаглашености за све 

врсте акредитације, а начин претраге дат је у овом делу. о 
предностима и користима саме акредитације може се овде 
прочитати, као и о донетим одлукама о акредитацији за све 
врсте акредитација на месечном нивоу.

у делу Документа дата су сва важећа документа која 
се користе како у раду оцењивача тако и у раду тела за 
оцењивање усаглашености.

Подаци о историјату атс, делокругу рада, политици 
квалитета, телима и органима итд. налазе се у делу О нама. 

једна од новина овог сајта је да корисници могу да шаљу 
сугестије и коментаре путем електронске поште, у делу 
Контакти, уз навођење имена, презимена и броја телефона 
како бисмо били у могућности да одговоримо, односно 
контактирамо у случају потребе.

мр Наталија Јовичић Зарић
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АТС потписао билатерални споразум о сарадњи са SA

у београду је 27. јуна 2019. године 
одржан билатерални састанак између 
акредитационог тела србије (атс) 
и словенске акредитације (Sa). 
aTс је представљао проф. др ацо 
јанићијевић, в.д. директора, док је 
Sa представљао др боштјан годец 
директор Sa. директори атс-а и Sa су 
потписали билатерални споразум о 
сарадњи између два акредитациона 
тела.

Предмет будуће сарадње између два тела ће 
бити размена информација о активностима 
везаним за релевантна подручја акредитације, 
размена искустава везаних за оцењивање тела 
за оцењивање усаглашености у областима од 
интереса, организација обука за оцењиваче и 
запослене, организација заједничких састанака, 
организација посета оцењивача, посматрање 
рада оцењивача током оцењивања и сл. током 
састанка разматрани су и предлози за Програм 
сарадње двају тела у 2019. односно 2020. години.

Информација о раду органа и тела АТС у 2019. години

уПравни одбор
управни одбор (уо) је од почетка 2019. године до данас одржао 2 седнице, а једна седница је, због потребе хитности 
одлучивања, одржана тако да је одлука донесена електронским гласањем. 
на 14. седници, од 27.02.2019. године, уо је донео одлуку о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза у атс-у са 
стањем на дан 31.12.2018. године, одлуку о усвајању Финансијског извештаја атс-а за 2018. годину, одлуку о усвајању 
извештаја о раду атс-а за 2018. годину и одлуку о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији 
радних места у атс-у. 

дана 01.04.2019. године уо је електронским путем донео одлуку о критеријумима за утврђивање висине зарада, накнада и 
других примања запослених у атс-у. на 15. седници, од 16.07.2019. године, уо је извршио анализу Финансијског извештаја 
атс-а за прво полугодиште 2019. године, дао сагласност на споразум са словенском акредитацијом (Sа), упознат је о 
сарадњи са ESMa (телом уае за стандардизацију и метрологију) и о сарадњи са акредитационим телом русије. 

надЗорни одбор
од почетка 2019. године па до данас, надзорни одбор (но) одржао је 2 седнице. на 8. седници, од 19.04.2019. године, но 
је сачинио извештај о надзору над законитошћу рада и финансијском пословању атс-а за 2018. годину, који је доставио 
оснивачу, и упознат је са информацијом да је влада рс утврдила предлог измена и допуна Закона о акредитацији и да је 
исти доставила скупштини рс. на 9. седници, од 19.07.2019. године, чланови но извршили су анализу рада и финансијског 
пословања  за прво полугодиште 2019. године. 

др Боштјан Годец и проф. др. Ацо Јанићијевић

Мија Ренко, др Боштјан Годец, проф. др. Ацо Јанићијевић и мр Наталија Јовичић Зарић
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савет За акредитацију
од почетка 2019. године па до данас савет за акредитацију (са) одржао је једну седницу и то електронским путем. на тој 
10. (електронској) седници одржаној од 21. до 22.02.2019. године са је дао мишљење да се прихвати План преласка на 
ново издање стандарда SRPS EN ISO 22000:2018 – системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за сваку организацију 
у ланцу хране, и дао је мишљење да се прихвати План преласка на ново издање стандарда SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018 – 
оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – део 10: Захтеви 
за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду. 

коМисија За Жалбе

комисија за жалбе је одржала 2 седнице у циљу разрешења жалбе поднете од стране сертификационог тела а у вези донете 
одлуке о недодељивању дела обима акредитације. комисија за жалбе је, након одржаних седница, донела коначну одлуку 
у корист жалиоца, која је као таква процесуирана у атс-у. 

ПоЗив За оцењиваче

акредитационо тело србије (атс) обавештава 
заинтересоване стручњаке да се указала потреба за 
ангажовањем:

А: оцењивача за потребе оцењивања сертификационих 
тела за сертификацију система менаџмента (сертификација 
система менаџмента квалитетом, сертификација система 
менаџмента заштитом животне средине, сертификација 
система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, 
сертификација система менаџмента безбедношћу хране). 
изабрани ће бити у обавези да заврше обуку атс-а за 
оцењиваче по модулима за обуку за оцењивање према SRPS 
ISO/IEC 17021-1.

Потенцијални кандидати за оцењиваче морају да 
испуњавају, поред осталог, следеће критеријуме:

обраЗовање

високо образовање:
• на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године;

• на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године у области природно-математичких, 
друштвено-хуманистичких, медицинских или техничко-
технолошких наука.

радно искуство/опште: 

најмање четири године радног искуства у области свог 
образовања, од тога не мање од две године на пословима 
у вези са системом менаџмента квалитетом (нпр. менаџер 
квалитета, област планирања производње, услуге) / 
системом менаџмента заштитом животне средине (нпр. 
менаџер квалитета, члан тима за поступање у случају 
опасности, учесник у пројектном тиму) / системом 
менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (нпр. лице за 
безбедност и здравље на раду) које је стечено у периоду не 
дужем од пет година у односу на датум пријављивања;

односно најмање четири године радног искуства у области 
свог образовања односно у прехрамбеној индустрији 
или сличном сектору, од тога не мање од две године на 

Атмосфера са семинара, август 2018., ТМФ
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пословима обезбеђења квалитета и безбедности хране за 
област сертификације система менаџмента безбедношћу 
хране.

Предусловне обуке: завршена обука* за оцењиваче/
интерне оцењиваче, као и четири комплетне провере са 
укупно 20 дана провере које су обављене у последње три 
године.

*обука се мора састојати од најмање 40 сати, од којих је 
16 везано за методе провере и 24 за захтеве релевантног 
стандарда (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001**, односно ISO 
22000 или за захтеве неке друге шеме FSMS (IFS, BRC и сл.)).

**за ISO 45001 може бити призната и транзициона обука у 
трајању од 8 сати.

додатно: познавање прописа из области безбедности и 
здравља на раду односно релевантних прописа у области 
животне средине у одређеном кластеру односно прописа 
из одговарајуће категорије ланца хране.

Б: техничких експерата за потребе оцењивања 
лабораторија за еталонирање

Потенцијални кандидати за експерте морају да испуњавају, 
поред осталог, следеће опште критеријуме:

обраЗовање

високо образовање:
• на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године;
• на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године у области природно-математичких 
или техничко-технолошких наука.

радно искуство/опште: 

најмање четири године радног искуства у одређеној области 
која је предмет акредитације, од тога не мање од две године 
за одређену област еталонирања које је стечено у периоду 
не дужем од пет година у односу на датум пријављивања.

додатно:

- познавање метода и техника еталонирања за област-и за 
које се врши пријављивање;

- познавање прорачуна мерне несигурности за пријављен-
у/е област-и еталонирања;

- познавање домаћих и међународних стандарда и прописа 
везаних за пријављене области еталонирања.

области еталонирања од интереса су: акустика и ултразвук; 
димензије; електротехника, DC и LF односно HF; проток; 
сила; тврдоћа; влажност; маса; притисак; температура; 
време и фреквенција; запремина.

в: техничких експерата за потребе оцењивања контролних 
и сертификационих тела у следећим областима:

• оцењивање усаглашености у области ADR, ADN и RID;

• оцењивање усаглашености у области безбедности машина, 
еМс, LVD, aTEX;

• оцењивање усаглашености у области личне заштитне 
опреме;

напомена: критеријуми за техничке експерте су у складу са 
напред наведеним општим критеријумима.

кандидати за оцењиваче и техничке експерте се могу 
пријавити писаним путем подношењем попуњене Пријаве 
за оцењиваче и техничке експерте у електронској форми на 
адресу: atsocenjivaci@ats.rs.

на основу приспелих пријава, комисија за избор и праћење 
перформанси оцењивача и техничких експерата атс-a 
ће извршити избор кандидата и све остале активности 
прописане процедуром атс-Пр02 (обука, семинар, 
информативни разговор и др.).

За додатне информације можете се обратити Бранки 
Ракоњац на e-mail: 
branka.rakonjac@ats.rs или путем телефона 011/3130376.



 www.ats.rs | 13

ПРОмЕНА 
ДОКумЕНТАЦИЈЕ АТС-а 

у складу са Планом активности које су усмерене 
на усаглашавање рада атс-а са захтевима новог 
издања стандарда ISO/IEC 17011, 15. јула 2019. године 
измењено је низ докумената која се првенствено 
односе на оцењивање тела за оцењивање 
усаглашености и која су намењена за коришћење 
од стране оцењивача/експерата атс-а: АТС-ПР15, 
одлучивање о акредитацији, 5/0, 15.07.2019., 
АТС-ПР11, акредитација тела за оцењивање 
усаглашености, 6/0, 15.07.2019. и АТС-ПР12, 
оцењивање тела за оцењивање усаглашености, 4/2, 
15.07.2019.

6. маја 2019. године усвојен је документ АТС-ПР08, 
области активности атс-а. овим документом су 
утврђене врсте акредитација и области оцењивања 
усаглашености у којима атс спроводи своје 
активности. такође, измењен је документ АТС-уП36, 
општа начела непристрасности, који садржи начела 
у вези са идентификацијом, анализом и отклањањем 
ризика везаних за непристрасност и независност 
тела за оцењивање усаглашености.

Поред поменутих докумената који се користе 
у процесу оцењивања, измењена су АТС-ПА01, 
Правила акредитације. основне промене се односе 
на следеће:

•  коришћена терминологија је усаглашена са важећом 
верзијом стандарда ISO/IEC 17011;

•  јасније је дефинисан пренос акредитације (т.3.8 
Правила);

•  у делу Правила која се односе на процес 
акредитације промењен је део који се односи на 
поступак преиспитивања пријаве (т.4.2.2 Правила), 
активности након прелиминарне посете (т.4.2.4 
Правила), поступак отклањања неусаглашености 
односно забринутости (т.4.4.3 Правила) са посебним 
освртом на рок за отклањање неусаглашености, 
додатно оцењивање (т.4.4.3 Правила);

•  активности у циклусу акредитације са посебним 
освртом на редовна оцењивања у циклусу 
акредитације (т.5.2.1 Правила);

•  рокове за реализацију активности у поновном 
оцењивању (т.6.1 Правила);

• остале промене обима акредитације (т.7.3 Правила);

•  појашњење тзв. „успаваних активности“, као и начин 
на који ће реаговати атс у случају постојања истих 
(т.11.1 Правила).

такође, измењена је Пријава за акредитацију односно 
њен садржај. Пријава за акредитацију је интегрисала 
некада постојеће додатке који су егзистирали као 
посебна документа.

више на https://www.ats.rs/sr/dokumenta

ОБАВЕШТЕЊА



 www.ats.rs | 14

ПредставЉаМо:
иЗвеШтај еа и еа MLa За 2018. годину у краткиМ цртаМа

Мултилатерални споразум (MLa) са европском организацијом за акредитацију (еa)   је   уговор   који   се   потписује   
између   националних   акредитационих   тела  -  пуноправних  и  придружених  чланова  Ea  који  су  успешно  прошли  
колегијално  оцењивање  -  да  би  се  признала  једнакост,  поузданост  и  самим  тим  прихватљивост  на  европском  
тржишту,  сертификације,  верификације,  уверења  о  контролисању  и  еталонирању  и  извештаја  о  испитивању  које  
издају акредитована тела за оцењивање усаглашености.

европска организација за акредитацију (еа) је удружење легално именованих националних акредитационих тела држава 
чланица европске уније, европске асоцијације за слободну трговину (EFTa), земаља кандидата и земаља обухваћене 
политиком суседства еу. њена мисија је да обезбеди поверење у акредитоване резултате оцењивања усаглашености кроз 
хармонизовано деловање активности  акредитације као подршка европским и глобалним економијама.

2018. година успешно је завршена за Ea: потписан је 3. оквирни споразум о партнерству са европском Kомисијом (EC), а 
потом и сличан споразум са еFта у априлу 2019. године. то је доказ континуираног обнављања поверења у оно што ради 
еа и то се, наравно, дешава у одлучујућем тренутку за европу. еа извештај који резимира све активности својих чланица, 
признатих заинтересованих страна и еа секретаријата током 2018. године, дат је на  следећем линку: https://european-
accreditation.org/wp-content/uploads/2019/07/Ea-annual-report-2018.pdf.

еа  је на свом сајту  (https://european-accreditation.org/ea-mla-report-2018-has-just-been-released/) 10. априла 2019. године,  
објавила еа МLа извештај за 2018. годину, а почетком јула 2019. године и извештај о раду еа за 2018. годину (https://
european-accreditation.org/ea-report-2018-has-just-been-released/)

у извештајима су објављене следеће новине:

- нови потписник еа BLa је национално акредитационо тело белорусије (BSCa).

-  од 2017. године еа ради на томе да прошири обим еа МLа за произвођаче референтних материјала (RMP) у складу са ISO 
17034. Прво колегијално оцењивање је започело 2018. године и прва два члана еа су успешно оцењена у овој области. 
ова два ат ће заправо постати еа МLа потписници за ову област чим се покрене Ea MLa за овај обим у мају 2019. године, 
под условом да најмање три члана буду успешно оцењена до тог датума на састанку савета за мултилатералне споразуме 
(еа МаC комитета).

-  до краја 2018. године, укупан број колегијалних оцењивача еа је порастао за 29% у односу на 2017. годину. укупан број 
оцењивач дана додељених колегијалним оцењивањима порастао је за готово 30% у односу на претходну годину - што 
показује значајан пораст оцењених обима еа МLа за 2018. годину.

Ea MLa извештај пружа информације о потписницима мултилатералног споразума (Ea MLa), као и преглед кључних 
активности које су завршене 2017. године у циљу даљег развоја покривености Ea MLa и јачања функционисања еа система 
колегијалног оцењивања укључујући управљање еа оцењивачима.

чланице еа су доделиле више од 35.000 акредитација под обимима за које имају потписан Ea MLa споразум.

АКРЕДИТАЦИЈА ОБИм / АКТИвНОСТ СТАНДАРДИ

лабораторија
испитивања 

Медицинска испитивања
еталонирање

EN ISO/IEC 17025
EN ISO 15189

EN ISO/IEC 17025

сертификационих тела
сертификација производа

сертификација особа
сертификација система менаџмента

EN ISO/IEC 17065
EN ISO/IEC 17024

EN ISO/IEC 17021-1

GHG валидационих  и верификационих 
тела

валидација и
верификација

EN ISO 14065

контролних тела контролисање EN ISO/IEC 17020

Провајдера за испитивање
оспособљености

испитивање оспособљености EN ISO/IEC 17043

АКТИВНОСТИ ЕА
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вРСТА АКРЕДИТАЦИЈЕ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

еталонирање 27 28 32 32 33 32 33 33 33

испитивање 28 31 33 33 33 33 34 34 34

Медицинска испитивања 31 31 31 31

контролисање 27 29 31 32 33 32 32 33 34

сертификација система 
менаџмента 28 29 29 29 30 29 30 30 32

сертификација производа 29 29 31 31 31 31 31 31 31

сертификација особа 26 26 26 27 28 27 28 28 28

валидација
и верификација 9 25 24 25 24 24

Провајдери за испитивање 
оспособљености 15 16

број иЗдатиХ сертиФиката о акредитацији Под Ea MLa 
сПораЗуМоМ у 2018. години:

вРСТА АКРЕДИТАЦИЈЕ 2018

еталонирање 3094

испитивање 18530

Медицинска испитивања 3896

сертификација производа 1896

сертификација система менаџмента 1367

сертификација особа 644

валидација  и верификација 142

контролисање 5.528

Провајдери за испитивање оспособљености 179

укуПно 35276

акредитациона тела приступају  потписивању Ea MLa споразума тек након строгог оцењивања  њихових процеса и 
активности.

евалуацију врши тим за колегијално оцењивање коме је поверен задатак да оцени усклађеност акредитационих тела са 
захтевима наведеним у:

• Уредби (ЕЗ) бр. 765/2008;

• ISO/IEC 17011, међународно прихваћеном стандарду за акредитациона тела;

•  Релевантном стандарду за тела за оцењивање усаглашености, укључујући све додатне захтеве, нпр. оне   који су обухваћени 
релевантним документима еа и IaF/ILaC, као и онима које је издала европска комисија у  релевантном секторском 
законодавству.

од 36 пуноправних чланова, 34 је потписало MLa.

у односу на 2017. годину постоји благи пораст у броју потписника за контролисање, сертификацију система менаџмента и 
провајдера за испитивање оспособљености.

од 14 придружених чланова еа, 8 је потписало Ea MLa. BSCa, национално акредитационо тело белорусије, постало је 
потписница еа BLa у октобру 2018. године. број осталих придружених чланова за сваки обим Ea MLa остаје исти.

број ПуноПравниХ чланова еа ПотПисника Ea MLa
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број ПридруЖениХ чланица еа, које су ПотПисале Ea MLa 
кроЗ билатерални сПораЗуМ

врста акредитације 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

еталонирање 8 2 4 4 4 4 4 7 8

испитивање 8 2 4 4 4 4 4 7 8

Медицинска испитивања 1 1 2 2

контролисање 4 2 2 2 4 4 4 7 7

сертификација система 
менаџмента 3 1 2 1 2 2 2 3 4

сертификација производа 1 0 0 0 0 1 1 3 4

сертификација особа 2 1 1 1 1 1 1 2 3
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Ea MLa комитет (еа MaC)

године 2018. еа је одржала два састанка 25. и 26. априла у 
београду, у србији, и 3. и 4. октобра у будимпешти, Мађар-
ска, где су донете следеће одлуке:

у априлу 2018. године донете су следеће одлуке:

•  DАkkS, немачко акредитационо тело је постало потписник 
Ea MLa у области провајдера за испитивање оспособље-
ности чиме је повећан број потписника еа MLa за PTP  (ISO/
IEC 17043) на 16.

•  DPA, албанско акредитационо тело, постаје потписник EA 
MLa у области контролисања и сертификације система ме-
наџмента и задржава статус потписника Ea MLa у области 
испитивања.

•  АТС, Акредитационо тело Србије, задржава статус пот-
писника Ea MLa у областима еталонирање, испитивање, 
медицинско испитивање, контролисање, сертификација 
производа, сертификација система менаџмента и сертифи-
кација особа.

•  EAK, национално акредитационо тело естоније, и IPaC, на-
ционално акредитационо тело Португала, задржава статус 
потписника Ea MLa у областима еталонирање, испитива-
ње (укључујући медицинско испитивање, контролисање, 
сертификација производа, сертификација система менаџ-
мента,  сертификација особа и GHG валидација и верифи-
кација.

•  BATA, национално акредитационо тело босне и Херцегови-
не, задржава статус потписника Ea BLa у областима етало-
нирање,  испитивање и контролисање.

одлуке донете у октобру 2018:

•  IARNM (бивша IARM), акредитационо тело Републике Се-
верне Македоније задржава статус потписника  Ea MLa у 
областима еталонирање, испитивање, медицинско испи-
тивање, контролисање и сертификација производа и по-
стаје потписник Ea MLa у области сертификације система 
менаџмента.

•  BSCA, акредитационо тело Белорусије, постало је потпи-
сник Ea BLa у областима еталонирања, испитивања, серти-
фикације система менаџмента, производа и особа.

•  BAS, бугарско акредитационо тело, задржава статус пот-
писника Ea MLa у областима еталонирање, испитивање, 
медицинско испитивање, контролисање и сертификација 
производа, сертификације система менаџмента, сертифи-
кације особа и GHG валидације и верификације.

•  CYS-CYSAB, кипарско национално аредитационо тело за-
држава статус потписника Ea MLa у областима еталонира-
ње, испитивање, медицинско испитивање, контролисање.

•  LATAK, литванско акредитационо тело, задржава статус 
потписника Ea MLa у областима еталонирање, испитива-
ње, медицинско испитивање, контролисање, сертифика-
ција производа, сертификација система менаџмента, сер-
тификација особа и GHG валидације и верификације.

•  RvA, холандско акредитационо тело, задржава статус пот-
писника Ea MLa у областима еталонирање, испитивање, 
медицинско испитивање, провајдери за испитивање оспо-
собљености, контролисање, сертификација производа, 
сертификација система менаџмента, сертификација особа 
и GHG валидације и верификације.

Rva и UKaS су постали прва два члана еа која су успешно 
оцењена за акредитацију у области произвођача референт-
них материјала (RMP) према ISO 17034.

колегијално оцењивање еа се врши у складу са Ea-
2/02 M:2018: Ea Procedure for the Evaluation of a National 
accreditation Body, која је ревидирана у мају 2018. године, 
како би се ускладила са IaF/ILaC-a2:01/2018: IaF-ILaC  Multi-
Lateral  Mutual  Recognition  arrangements  (arrangements):  
Requirements  and  Procedures  for Evaluation of a Single 
accreditation Body.

комитетом је 2018. године председавао Paulo Tavares из IPaC-а (Португал), а потпредседник је била 
Daniela Ionescu RENaR (румунија) до лета. избор новог потпредседника за крај текућег мандата тј. до 
краја 2019. године још увек се обрађује унутар комитета.

АКТИВНОСТИ ЕА



 www.ats.rs | 18

Ea MaC Management Group (MG)

у 2018. години било је укупно 18 колегијалних оцењивања и 
14 извештаја о оцењивању је прегледано у априлу и октобру 
на еа MaC састанцима.

у 2018. години, тимови за оцењивање су пријавили укупно 
84 неусаглашености, 139 забринутости и 81 коментар.

до краја 2018. године извршено је  14 оцењивања 
националних акредитационих тела (нат) која ће бити 
завршена 2019. године, док је осталих 13 нат-ова планирано 
за оцењивање.

током 2018. године, 43 оцењивача су први пут овлашћена 
и 32 оцењивача су поново овлашћена на период од три 
године, тј. призната им је техничка компетенција за вршење 
еа колегијалног оцењивања у оквиру специфичне области 
акредитације.

до краја децембра 2018. године, укупно 183 евалуатора 
су овлашћена да врше колегијално оцењивање у име еа, 
разврстана су на следећи начин:

•  47 чланова тима за обуку  (+ 42% у односу на 2017.)

•  90 чланова тима (+ 17% у односу на 2017.)

•  22 заменика вође тима  (+ 83% у односу на 2017.)

•  24 вође тима (+ 20% у односу на 2017.)

једна од кључних активности стратегије еа 2025 је пројекат 
MaC комитета за реинжењеринг колегијалног оцењивања 
који је напредовао у 2018. години.

настављајући започето у 2017. години, оријентир у развоју 
Ea MLa у 2018. години је отварање пута за покретање 
области акредитације за произвођаче референтних 
материјала (RMP), који се очекује у мају 2019. године.

ревидиран међународно прихваћени стандард ISO/
IEC 17011:2017, оцењивање усаглашености - Захтеви за 
акредитациона тела која акредитују тела за оцењивање 
усаглашености, објављен је у новембру 2017. године. 

група за управљање (MG) одржала је два директна састанка пре МаC састанака, 24. априла 2018. 
године у београду, србија и 2. октобра у будимпешти, Мађарска. Поред тога је имала 6 веб-састанака. 

број  евалуатора према функцији у тиму
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колегијална оцењивања по овом стандарду врше се од 1. 
јула 2018. године.

као што је захтевано IaF/ILaC транзиционим планом, еа је 
успоставила посебне диспозиције за имплементацију које 
су обухваћене документом “ISO/IEC 17011:2017 транзициони 
план” који је одобрен на Ea MaC комитету 26. априла 2018. 
године у београду.

у току 2018. године, 12 нат-ова је оцењено у складу са 
захтевима новог ISO/IEC 17011:2017. у октобру 2018. године  
један потписник Ea MLa успешно је извршио прелазак са 
ISO/IEC 17011:2004 на ISO/IEC 17011:2017.

одлуке које се односе на осталих 41 потписника еа MLa, 
који су показали усклађеност са новим захтевима ISO/
IEC17011 (било путем евалуације или прегледа докумената), 
треба да буду донете пре новембра 2020. године.

вреди напоменути да је еа комитет за хоризонталну 
хармонизацију организовао радионицу посвећену 
стандарду ISO/IEC 17011, 7. марта 2018. у бриселу, белгија, 
када је 72 учесника могло да се упозна са променама које су 
направљене у верзијама стандарда из 2004. и 2017. године. 
еа оцењивачи, углавном вође тимова и заменици вође 
тима, већ су били обучени у децембру 2017. године за нови 
ISO/IEC17011: 2017.

радна група у оквиру Ea MaC комитета која је основана у 
2017. години како би сачинила предлоге који се односе на 
правни аспект безбедности и сигурности еа оцењивача када 
им је додељено колегијално оцењивање у трећим земљама 
високог ризика, треба да буде такође анализирана.

у светлу препорука правног саветника еа и након 
заједничког разматрања са еа извршним комитетом, Ea 
MaC комитет, у октобру 2018. године је одобрио нови радни 
предлог за ревизију еа-2/02: еа Процедуре за оцењивање 
националног акредитационог тела, ради укључивања 
одредби које се односе на одговорности еа и нат-ова за 
оцењиваче који врше колегијално оцењивање у (трећим) 
земљама.

у оквиру сарадње еа са IaF/ILaC-oм спроведене су следеће 
активности:

1.  проширење МRа статуса за еа као потписника за RMP за 
подручје Произвођачи референтних материјала - ISO 17034 

2. проширење MLa/МRa статуса потписника за GHG 
валидацију и  верификацију и провајдера за испитивање 
оспособљености.

након успешног оцењивања извршеног 2017. године, 
формална одлука о оцењивању еа од стране IaF/ILaC-a за 
проширење статуса потписнице  MLa/MRa на акредитацију 
тела за GHG верификацију и валидацију (ISO 14065) и 
провајдера за испитивање оспособљености (ISO/IEC17043) 
је продужена до маја 2018. године.

у складу са новом  процедуром IaF-a за оцењивање 
акредитационих тела и регионалних тела за акредитацију, 
захтев еа за проширење статуса потписника IaF MLa, 
одобрен је у априлу 2018. године на састанку IaF MLa Ma-
nagement Committee, у Франкфурту, на следеће подобласти 
система менаџмента:

• Систем менаџмента безбедношћу информација (ISMS);

• Систем менаџмента безбедношћу хране (FSMS);

•  Систем менаџмента квалитетом медицинских уређаја 
(MDMS);

• Систем менаџмента енергијом (EnMS).

Потпуно поновно оцењивање еа од стране IaF/ILaC-а, 
које укључује проширење обима за RMP почело је са 
осведочењем активности у INaB-у, ирском акредитационом 
телу и aCCREDIa-и, италијанском акредитационом телу, 
у септембру, односно новембру 2018. године. IaF/ILaC 
тим је наставио са поновним оцењивањем посетивши 
секретаријат еа у Паризу у децембру 2018. године. Поновно 
оцењивање ће бити завршено у мају 2019. године, када ће 
процес одлучивања бити оцењен током наредног састанка 
Ea MaC комитета. коначан исход поновног оцењивања еа 
очекује се у јесен 2019. године.током активности поновног 
оцењивања у 2018. години, само је једна забринутост 
покренута од стране IaF/ILaC тима за оцењивање.

Испитивање оспособљености

Валидација и верификација

Сертификација особа

Сертификација производа

Сертификација система менаџмента

Контролисање

Медицинска испитивања

Испитивање

Еталонирање

Производња референтних материјала 

број  евалуатора према врсти акредитације

2017 2018
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иЗвеШтај са 41. састанка еа Мас коМитета 
(За Мултилатералне сПораЗуМе) који је одрЖан у Мају 
2019. године у рејкјавику, исланд

током овог састанка, чији је домаћин било исландско акредитационо тело (ISaC), еа Maс комитет, који управља процесом 
колегијалних оцењивања и одлучује о потписницама мултилатералног споразума, донео је следеће одлуке: 

следећа национална акредитациона тела проширила су делокруг рада на нова подручја: 

-  EGaC, национално акредитационо тело египта, постаје потписник Ea BLa у подручју пружалаца услуге испитивања 
оспособљености, у складу са стандардом ISO/IEC 17043;

-  NaH, национално акредитационо тело Мађарске, удовољава свим релевантним захтевима да постане потписник Ea MLa 
у подручју пружалаца услуге испитивања оспособљености, у складу са стандардом ISO/IEC 17043;

-  Sa, национално акредитационо тело словеније, испуњава све релевантне услове за стицање статуса Ea MLa потписнице 
у подручју медицинских испитивања, у складу са стандардом ISO 15189;

-  SNaS, национално акредитационо тело словачке, удовољава свим релевантним захтевима да постане потписник Ea MLa 
у подручју пружалаца услуге испитивања оспособљености, у складу са стандардом ISO/IEC 17043;

-  TURKaK, национално акредитационо тело турске, постаје потписник Ea MLa у подручју валидације и верификације GHG-a, 
у складу са стандардом ISO 14065.

у периоду од 8. до 9. маја 2019. године, у рјекјавику (исланд) одржана је 41. седница комитета за 
мултилатералне споразуме европске организације за акредитацију (еа Maс). испред акредитационог 
тела србије скупу су присуствовали проф. др ацо јанићијевић, в.д. директора и мр наталија јовичић 
Зарић, помоћник директора. 

АКТИВНОСТИ ЕА
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доленаведена национална акредитациона тела, након проведеног колегијалног оцењивања, од 
стране тима Ea, задржавају статус потписника Ea MLa, односно Ea BLa: 

•  ACCREDIA, Национално акредитационо тело Италије, остаје потписник EA MLA у подручју 
еталонирања (ISO/IEC 17025), испитивања (ISO / IEC 17025), укључујући медицинска испитивања 
(ISO 15189), контролисања (ISO/IEC 17020), пружалаца услуга испитивања оспособљености 
(ISO/IEC 17043), сертификације особа (ISO/IEC 17024), сертификација производа (ISO/IEC 17065), 
сертификација система менаџмента (ISO/IEC 17021-1) и валидације и верификације (ISO 14065); 

•   BELAC, Национално акредитационо тело Белгије, и даље је EA MLA потписник у подручју 
еталонирања (ISO/IEC 17025), испитивања (ISO/IEC 17025), укључујући медицинска испитивања 
(ISO 15189), контролисања (ISO/IEC 17020), пружалаца услуга испитивања оспособљености 
(ISO/IEC 17043), сертификације особа (ISO/IEC 17024), сертификације производа (ISO/IEC 17065), 
сертификације система менаџмента (ISO/IEC 17021-1) и валидације и верификације (ISO 14065); 

•   CAI, Национално акредитационо тело Чешке Републике, остаје потписник EA MLA у подручјима 
еталонирања (ISO/IEC 17025), испитивања (ISO/IEC 17025), укључујући медицинска испитивања 
(ISO 15189), контролисања (ISO/IEC 17020), пружалаца услуга испитивања оспособљености 
(ISO/IEC 17043), сертификације особа (ISO/IEC 17024), сертификације производа (ISO/IEC 17065), 
сертификације система менаџмента (ISO/IEC 17021-1) и валидације и верификације (ISO 14065); 

•   ENAC, Национално акредитационо тело Шпаније, остаје потписник  EA MLA у подручју 
еталонирања (ISO/IEC 17025), испитивања (ISO/IEC 17025), укључујући медицинска испитивања 
(ISO 15189), контролисања (ISO/IEC 17020), пружалаца услуга испитивања оспособљености 
(ISO/IEC 17043), сертификације особа (ISO/IEC 17024), сертификације производа (ISO/IEC 17065), 
сертификације система менаџмента (ISO/IEC 17021-1) и валидације и верификације (ISO 14065); 

•    INAB, Национално акредитационо тело Ирске, остаје потписник EA MLA у подручју еталонирања 
(ISO/IEC 17025), испитивања (ISO/IEC 17025), укључујући медицинска испитивања (ISO 15189), 
контролисања (ISO/IEC 17020), сертификације производа (ISO/IEC 17065), сертификације система 
менаџмента (ISO/IEC 17021-1); 

•  ISRAC, Национално акредитационо тело Израела, остаје потписник  EA BLA у подручју 
еталонирања (ISO/IEC 17025), испитивања (ISO/IEC 17025), укључујући медицинска испитивања 
(ISO 15189) и контролисања (ISO/IEC 17020); 

•    NAB-MALTA, Национално акредитационо тело Малте, и даље је потписник EA MLA у подручју 
еталонирања (ISO/IEC 17025), испитивања (ISO/IEC 17025) и контролисања (ISO/IEC 17020). 

•    NAH, Национално акредитационо тело Мађарске, остаје потписник EA MLA у подручју 
еталонирања (ISO/IEC 17025), испитивања (ISO/IEC 17025), укључујући медицинска испитивања 
(ISO 15189), контролисања (ISO/IEC 17020), сертификације особа (ISO/IEC 17024), сертификације 
система менаџмента (ISO/IEC 17021-1) и валидације и верификације (ISO 14065). 

•  SA, Национално акредитационо тело Словеније, и даље је EA MLA потписник у подручју 
еталонирања (ISO/IEC 17025), испитивања (ISO/IEC 17025), контролисања (ISO/IEC 17020), 
сертификације особа (ISO / IEC 17024) ), сертификације производа (ISO/IEC 17065), сертификација 
система менаџмента (ISO/IEC 17021-1) и валидације и верификације (ISO 14065); 

•    SNAS, Национално акредитационо тело Словачке, остаје потписник EA MLA у подручју 
еталонирања (ISO/IEC 17025), испитивања (ISO/IEC 17025), укључујући медицинска испитивања 
(ISO 15189), контролисања (ISO/IEC 17020), пружалаца услуга испитивања оспособљености 
(ISO/IEC 17043), сертификације особа (ISO/IEC 17024), сертификације производа (ISO/IEC 17065), 
сертификације система менаџмента (ISO / IEC 17021-1) и валидације и верификације (ISO 14065); 

•  TUNAC, Национално акредитационо тело Туниса, остаје потписник EA BLA у подручју еталонирања 
(ISO/IEC 17025), испитивања (ISO/IEC 17025), контролисања (ISO/IEC 17020) и сертификације 
система менаџмента (ISO/IEC) 17021-1).

комитет за мултилатералне споразуме (еа MaC), узимајући у обзир резолуцију генералне 
скупштине Ea 2017(39)19 и одлуке донесене током 40. и 41. седнице еа MaC комитета, потврдио 
је покретање Ea MLa за акредитацију произвођача референтних материјала (EN ISO 17034) са 
следећим потписницима: UKaS, Rva, aCCREDIa, CaI, ENaC и INaB. 

Ea MaC комитет је потврдио да су aCCREDIa, BELaC, CaI, ENaC, INaB, ISRaC, SNaS, TURKaK, TUNaC 
успешно извршили транзицију са стандарда ISO/IEC 17011:2004 на ISO/IEC 17011: 2017. 

наредна седница комитета одржаће се у октобру 2019. у организацији La, националног 
акредитационог тела литваније.
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Извештај са 43. седнице Генералне скупштине EA 
одржане 22-23. 5. 2019. у Риму, Италија

констатовано је да је 13 активности из плана реализације 
стратегије еа 2025 затворено, што је добар предзнак да 
реализација дефинисаних циљева добро напредује, те је за 
очекивати да ће се све активности успешно и благовремено 
испунити. 

Поред представљања резултата радне групе за спровођење 
стратегије 2025 од стране извршног одбора, којим је 
председавао Filippo Trifiletti (aCCREDIa), и препоруке радне 
групе о најбољој локацији за секретаријат еа, генерална 
скупштина је прихватила одлуку донешену од стране 
извршног одбора да секретаријат еа остане и даље у 
Паризу.

еа Ga је, такође, усвојила предлог за ревизију Пословника 
о раду и његово прилагођавање новој структури у еа, 
договореној у новембру 2018. године, са новим извршним 
одбором и техничким управним одбором.

радна група је предложила да се овлашћења за доношење 
одлука са генералне скупштине пренесу на извршни одбор, 
технички управни одбор и техничке комитете, како би 
процес одлучивања и доношења одлука био ефикаснији без 
нарушавања принципа демократије и транспарентности 
који су дубоко укорењени у еа вредности. Предлог су 
подржали и чланови еа.

важно је напоменути да су извештаји преседавајућих 
техничких комитета и еа Мас комитета истакли и потврдили 
и да је политика једног гласа (One Voice policy) у оквиру 
еа заправо ступила на снагу и да је већ дала конкретне 
резултате на међународној сцени.

еа Ga усвојила је одлуку на предлог извршног комитета 
да обнови и потпише поново споразум о билатералној 
сарадњи (BCa) са саветом за стандарде канаде (SCC). 
Претходни споразум између обе стране потписан је у јуну 

2016. године. на основу већ потписаног CETa Ca протокола, 
овај споразум успоставља услове и процедуре сарадње 
између еа и SCC-а у вези техничке подршке активностима 
усмерених на узајамно признавање националних 
акредитационих тела и акредитованих тела за оцењивање 
усаглашености у еу и канади.

Ea Ga је обавештена да ће анкета, покренута 2018. и 
ревидирана 2019. о функционисању акредитације у европи, 
од сада бити годишње истраживање комбиновано са 
анкетом о броју издатих акредитација, чији се резултати 
иначе користе за израчунавање чланарина у еа. европска 
комисија затражила је да се резултати јавно објаве и 
буду доступни у годишњем извештају еа као средство за 
доказивање вредности акредитације на којима се заснива 
европска регулатива и политике.

усвојена је 31 резолуција, а најважније одлуке наведене су 
у наставку.

на 43. седници генералне скупштине европске организације за акредитацију (Ea Ga) организованој 
од стране aCCREDIa-e, италијанског акредитационог тела које слави своју десету годишњицу, 
учествовала су 92 представника из 45 националних акредитационих тела, европске комисије, EFTa-e, 
као и 8 представника признатих заинтересованих страна Ea. 
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еа Ga је изабрала нове чланове извршног комитета за период од 1. 1.2020. до 31.12.2021. године: Cecilie Laake, (Na) као нови 
заменик председавајућег Ea, заменила је Maria Papatzikou (ESYD) и Orbay Evrensevdi, TURKaK, нови је председник комитета 
за контролна тела (Ea IC) који је наследио Rolf Straub (SaS).

еа Ga је изабрала следеће чланове извршног комитета еа на мандат у трајању од две године почев од 1.1.2020: 

Председавајући Ea: Ignacio Pina, ENaC;

Потпредседавајућа Ea: Cecilie Laake, Na;

Председавајући савета за мултилатералне споразуме (еа Мас комитет): Paulo Tavares, IPaC;

Председавајући комитета за хоризонталну хармонизацију: Gabriel Zrenner, DakkS;

Председавајући комитета за лабораторије:  Laurent Vinson, COFRaC;

Председавајући комитета за сертификацију: Kevin Belson, UKaS;

Председавајући комитета за контролисање: Orbay Evrensevdi, TURKaK;

Председавајући комитета за комуникацију и публикације: Lucyna Olborska, PCa.

изабрана су и четири додатна члана извршног комитета: 

Emanuele Riva, aCCREDIa, Jiří Růžička, CaI,  Ed Wieles, Rva и Martin Senčak, SNaS.

изабрана су и три члана комитета за надзор финансијског пословања (FOC): тодор гунчев, BaS, председавајући, Stephan 
Finke, DakkS и Jesper Høy, DaNaK.

нови чланови у извршном комитету Ea  
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Ea Ga је сагласна да комитет за сертификациона тела (Ea CC) започне са радом на изради смерница о систему управљања 
за борбу против корупције (aBMS) у складу са стандардом ISO 37001: 2016 (у оквиру ISO/IEC 17021-1), као и да комитет за 
хоризонталну хармонизацију (HHC) започне са радом на изради смерница о консултантским услугама и независности тела 
за оцењивање усаглашености према стандарду ISO/ EC 17011: 2017.

Ea Ga је потврдила резултате електронских гласања о усвајању 3 главна документа Ea: 

• Ревидирани документ EA-2/15: EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes,

•  Ревидирани документ EA-2/13: A Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation Between EA 
Members, 

• Нови EA документ EA-1/23: EA Policy to speak with “One Voice”.

Ea Ga је такође усвојила IaF-ове документе као обавезне документе за све чланове еа: 

IaF MD 5: 2019 - Determination of audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems;

IaF MD 11: 2019 - IaF Mandatory Document for the application of ISO/IEC 17021-1 for audits of Integrated Management Systems;

IaF MD 17: 2019 - Witnessing activities for the accreditation of Management Systems Certification Bodies;

IaF MD 22: 2019 - application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems 
(OH&SMS).

следећа Ea Ga одржаће се у будимпешти, Мађарска 20. и 21. новембра 2019. године у организацији NaH, мађарског 
националног акредитационог тела. 

испред акредитационог тела србије (атс) седници су присуствовали проф. др ацо јанићијевић, в.д. директора атс-а и мр 
наталија јовичић Зарић, помоћник директора.

све резолуције усвојене на 43. генералној скупштини Ea доступне су на: 

www.european-accreditation.org/page/ea-approved-resolutions

ревидирана и одобрена документа 

Ea Ga је сагласна да комитет за лабораторије (Ea LC) започне са радом на измени документа Ea-4/18: Guidance on the Level 
and Frequency of Proficiency Testing Participation, као и да секретаријат Ea започне са радом на измени документа Ea-1/17: 
Rules of Procedure.

Cecilie Laake, Na и Ignacio Pina, ENaC Daniela Ionescu, Paulo Tavares и Karine Vincent
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успостављање нове врстe акредитације – производња 
референтних материјала у оквиру ЕА мLА споразума

савет за мултилатералне споразуме европске организације 
за акредитацију (Ea MaC комитет) потврдио је 27. јуна 2019. 
године успостављање Ea MLa споразума за нову врсту 
акредитације – производња референтних материјала (Refe-
rence Material Producers (RMP)) за коју су први потписници 
следећа национална акредитациона тела: aCCREDIa 
(италија), CaI (чешка), ENaC (Шпанија), INaB (ирска), Rva 
(Холандија), TURKaK (турска) и UKaS (велика британија).

Због важне улоге референтних материјала у вези са 
преносом измерених или додељених вредности између 
испитних, аналитичких и мерних лабораторија, а у складу 
са компетенцијама произвођача референтних материјала, 
еа је одлучила да покрене нови опсег Ea MLa споразума за 
акредитацију произвођача референтних материјала.

током припрема за почетак примене новог опсега Ea MLa 
споразума, комитет за лабораторије еа (LC) организовао је 
радионицу 2017. године на тему акредитације произвођача 
референтних материјала. радионица је била базирана на 
принципу „обучи предавача” (train-the-trainer) са циљем 
преношења знања и разумевања захтева међународног 
стандарда ISO 17034:2016 General requirements for the 
competence of reference material producers (SRPS EN ISO 
17034:2017 - општи захтеви за компетентност произвођача 
референтних материјала). радионица је била изузетно 
корисна и за будуће колеге – колегијалне оцењиваче 
како би се установио хармонизован приступ у примени и 
оцењивању према стандарду ISO 17034:2016.

у складу са правилима еа, након три успешна колегијална 
оцењивања чланова еа може се успоставити нови опсег 

мултилатералног споразума. Потписници споразума су 
колегијално оцењени током 2018. и 2019. године, док је 
на седници савета за мултилатералне споразуме (Ea MaC 
комитета)  у мају ове године у рејкјавику, исланд, донета 
одлука да се додели статус потписника еа MLa споразума 
за област – акредитација произвођача референтних 
материјала за следећа национална акредитациона тела: aC-
CREDIa, CaI, ENaC, INaB, Rva, TURKaK и UKaS.

корисници референтних материјала су лабораторије за 
испитивање, провајдери за испитивање оспособљености, 
и у мањој мери, лабораторије за еталонирање са сврхом 
успостављања метролошке следљивости мерених 
резултата, валидације испитних метода и контроле 
квалитета.

до краја 2018. године било је акредитовано 57 произвођача 
референтних материјала од стране чланица еа. 

извор: http://ilac.org /www.european-accreditation.org

ПроШирење Ea MLa сПораЗуМа на област исПитивања 
осПособЉености у оквиру ILaC MRa сПораЗуМа

током маја 2019. године европска организација за 
акредитацију (еа) је постала прва регионална организација 
за акредитацију која је призната од стране ILaC-а у 
оквиру мултилатералног споразума ILaC MRa за област 
акредитације провајдера за испитивање оспособљености 
према стандарду ISO/IEC 17043.

до сада је 13 од 19 националних акредитационих тела, 
чланова еа, потписника еа MLa споразума потписало 
ILaC MRa споразум за област акредитације провајдера 
за испитивање оспособљености: BELaC (белгија), FINaS 

(Финска), CaI (чешка), DaNaK (данска), DakkS (немачка), 
EGaC (египат), EYSD (грчка), aCCREDIa (италија), Rva 
(Холандија), SNaS (слобачка), ENaC (Шпанија), TURKaK 
(турска) and UKaS (ук). то заправо значи да тренутно има 
око 135 акредитованих Пт провајдера који су покривени 
ILaC MRa споразумом.

детаљна листа потписника ILaC MRa споразума је доступна 
на адреси https://ilac.org/signatory-search/. листа се може 
претраживати према земљама потписницама и врсти 
акредитације, као и по имену или акрониму акредитационог 

МЕЂУНАРОДНЕ
АКТИВНОСТИ
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тела које је потписник ILaC MRa споразума. листа признатих 
регионалних организација у оквиру ILaC MRa споразума је, 
такође, доступна на следећој адреси https://ilac.org/ilac-mra-
and-signatories/recognised-regional-cooperation-bodies/. 

Признање Ea од стране ILaC-a значи да су мултилатерални 
споразум еа (Ea MLa) и издате акредитације од стране 
чланова еа потписника споразума признати као 
еквивалентни и да је еа MLa споразум укључен у ILaC 
MRa мултилатерални аранжман. ово формално признање 
регионалне организације за акредитацију уследило је након 
колегијалног оцењивања компетентности еа од стране 
ILaC-а да руководи активностима у оквиру мултилатералног 
споразума.

тим колегијалних оцењивача ILaC/IaF-а под вођством 
Wang Wah Wong-а је у мају 2017. године оцењивао Ea у 
вези проширења милтилатералног споразума на област 
испитивања оспособљености и верификације и валидације. 
том приликом је осведочено колегијално оцењивање 
BELaC-а (национално акредитационо тело белгије) за 
акредитацију Пт провајдера, са циљем да се оцени процес 
колегијалног оцењивања у оквиру еа и његова усаглашеност 
за захтевима IaF/ILaC-а, као и да се процени ефективност 
и адекватност система колегијалног оцењивања које 
спроводи еа. 

након оцењивања, а у складу са процедурама ILaC-а, у мају 
2018. године, структурно тело ILaC-а које доноси одлуке 
у вези мултилатералних аранжмана  (arrangement Coun-
cil) усвојило је предлог да се мултилатерални споразум 
еа уврсти у оквиру у ILaC MRa аранжман за акредитацију 
провајдера за испитивње оспособљености према стандарду 
ISO/IEC 17043.

Проширење ILaC MRa споразума и за акредитацију 
произвођача референтних материјала у оквиру еа МLа 
споразума, очекује се током јесени ове године на годишњем 

заседању ILaC-а, јер је еа већ оцењена за ову област 
приликом редовног колегијалног оцењивања током 2018. и 
2019. године. 

Ea као регионална оганизација, односно Ea MLa, је 
тренутно призната у оквиру ILaC MRa споразума за области 
еталонирања (ISO/IEC 17025), испитивања (ISO/IEC 17025), 
медицинског исптивања (ISO 15189) и контролисања (ISO/
IEC 17020). Што се тиче IaF MLa споразума Ea (еа MLa) 
је призната сертификацију производа (ISO/IEC 17065), 
сертификацију система менаџмента (ISO/IEC 17021-1), 
сертификацију особа (ISO/IEC 17024), и валидацију и 
верификацију (ISO 14065).

тренутно, ILaC се састоји из 5 регионалних тела, са 100 
потписника мултилатералног аранжмана који покривају 
103 економије и преко 87.000 акредитованих тела за 
оцењивање усаглашености (лабораторија, контролних тела, 
Пт провајдера и произвођача референтних материјала).

извор: http://ilac.org

Обим ILAC MRA споразума:

• лабораторије за еталонирање (ISO/IEC 17025)

• лабораторије за испитивање (ISO/IEC 17025)

• медицинске лабораторије (ISO 15189)

• контролна тела (ISO/IEC 17020)
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Ажурирање базе података акредитованих сертификација 
IAF-а (IAF CertSearch) https://www.iafcertsearch.org

напредак у развоју базе података акредитованих 
сертификација - IaF CertSearch  се наставља, развојем 
веб-сајта и сакупљањем свих релевантних информација 
и података. IaF CertSearch платформа је постављена 
и тренутно се ради на прикупљању података од IaF-а 
(Међународног форума за акредитацију) и акредитационих 
тела, као и података о издатим сертификацијама од стране 
сертификационих тела. 

Закључно са мајем 2019. године 62 акредитациона тела 
су активирала своје налоге у  IaF CertSearch систему и 
потхранила детаљне податке о 3.454 сертификационих 
тела. током прошлог месеца чланови IaF-а су усвојили 
процедуру за коришћење IaF CertSearch знака. у току је 
слање позива сертификационим телима која су изразила 
спремност да учествују у формирању базе података, како би 
она обавестила своје клијенте и добила њихову сагласност 
за унос података о издатим сертификацијама. IaF ће у 
послатим мејловима сертификационим телима послати и 
информације о одржавању webinar-а, који би био подршка 
сертификационим телима приликом сакупљања тражених 
података.

IaF CertSearch  је глобална база података издатих 
акредитованих сертификата IaF-а чија је улога чување и 
пружање ауторизоване услуге валидације акредитованих 
сертификата издатих широм света. историја овог пројекта 
датира још од 2014. године, а пројекат је прошао кроз 
неколико успешних етапних одобрења од стране IaF-а и 
његових чланова.

Програм је подржан од стране IaF-овог одбора за 
управљање базама података, кога сачињавају представници 
акредитационих тела, сертификационих тела и индустрије. 
у октобру 2017. године на генералној скупштини IaF-а 
већински је изгласана услуга развоја глобалне базе 
података. друштво са ограниченом одговорношћу (LLC) је 
формирано убрзо након тога, а формални уговор је потписан 
са одабраним извођачем компанијом Quality Trade у мају 
2018. године за развој и управљање базом података. развој 
је тренутно у току, база података је званично именована као 
IaF CERTSEaRCH и након објављивања ће бити доступна 
преко домена IaFCERTSEaRCH.org.

IaF CERTSEaRCH је за сада добро прихваћен широм света и 
добио је значајну подршку од владиних агенција, индустрије 
и свих нивоа акредитоване мреже (акредитациона и 
сертификациона тела). иако је ово добровољна база 
података, IaF CERTSEaRCH је добио подршку и прва 
интересовања, а план је да стартује са више од 700.000 
сертификата у бази података.

у чему је вредност IaF CERTSEaRCH базе података?

они који траже проверу веродостојности акредитованог 
сертификата система менаџмента који издаје 
сертификационо тело акредитовано од стране 
акредитационог тела члана IaF-а, тренутно су ограничени у 
тим покушајима. у неким случајевима је то скоро немогуће 
учинити или је сасвим непрактично, а недостатак ефикасних 
опција верификације омогућава злоупотребу и смањује 
вредност акредитованог сертификата.

Формирањем и одржавањем базе података IaF CERTSE-
aRCH ће се обезбедити јединствена локација свих 
акредитованих сертификата система менаџмента издатих 
од стране сертификационих тела акредитованих од 
стране акредитационих тела чланова IaF-а, из целог 
света, што ће повећати ефикасност валидације и смањити 
злоупотребу. такође, IaF CERTSEaRCH ће уздићи значај 
акредитоване сертификације, повећати видљивост за оне 
који су сертификовани и повећати вредност и интегритет 
акредитованог сертификата.

Шта је IaF CERTSEaRCH?

IaF CERTSEaRCH је алат у којем корисници могу проверити 
акредитоване сертификате у случајевима када корисник 
који жели проверу зна “име компаније / организације” 
или “ID сертификата”. корисници неће моћи да генеришу 
спискове сертификованих ентитета јер то може негативно 
утицати на пословање сертификационих тела. датуми 
сертификације неће бити видљиви, већ само индикација 
статуса сертификације. ниједно сертификационо тело или 
акредитационо тело неће моћи да види списак сертификата 
других сертификационих или акредитационих тела.

укључење у IaF CERTSEaRCH базу података од стране 
сертификационих тела је добровољно.

IaF CERTSEaRCH ће се у свом раду придржавати свих 
закона о приватности (GDPR), што подразумева да се неће 
тражити лични подаци, већ се глобална база података 
односи на податке о сертификатима система менаџмента. 
главна сврха нове платформе је да подржи интегритет 
акредитованих сертификата система менаџмента 
омогућавајући заинтересованим странама да провере 
статус акредитованих сертификата.

када је база података комлетна за коначно објављивање, IaF 
ће објавити званично саопштење, атс ће са задовољством 
проследити ту информацију. 

извор: https://www.iaf.nu/

НОВОСТИ ИЗ IAf-a
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Спајање регионалних организација 
PAC и APLAC у нову организацију APAC

Формирање нове организације има стратешки значај и 
боље ће служити члановима обе организације, с озиром 
да ће нова организација имати једнаке циљеве као 
претходне, а оперативно ће ефикасно обједити синергије 
обе организације, као и укључити све чланове, законодавце 
и заинтересоване стране. 

сви досадашњи чланови PaC-а пребачени су у 
одговарајућују категорију чланства aPaC –а, док су сви 
потписници мултилатералног споразума PaC-а аутоматски 
трансферисани у нове потписнике aPaC мултилатералног 
споразума. PaC је бројао 26 чланова потписника споразума 
о међусобном признавању система акредитације 
у неколико различитих категорија: сертификација 
производа (укључујући GLOBaLG.a.P.), сертификација 
система менаџмента квалитетом (QMS), сертификација 
система менаџмента животном средином (EMS), 

сертификација система менаџмента безбедношћу хране  
(FSMS), сертификација система менаџмента безбедношћу 
информација (ISMS), сертификација система менаџмента 
енергијом (EnMS), сертификација особа, и валидација и 
верификација (GHG).

Међународно признавање мултилатераних споразума 
PaC-а у оквиру Међународног форума за акредитацију 
- IaF је остварено формирањем aPaC-а. тела за 
оцењивање усаглашености (сертификацона тела и тела за 
валидацију&верификацију) која су акредитована од стране 
акредиационих тела, потписника  PaC MLa споразума су 
задржала свој признати међународни статус у оквиру aPaC 
MRa споразума без било какве промене.

више информација на aPaC сајту: www.apac-accreditation.org

у јуну 2018. године, регионалне организације за акредитацију Pacific accreditation Cooperation (PaC), 
која окупља сертификациона тела, и asia Pacific Laboratory accreditation Cooperation (aPLaC), која 
окупља лабораторије, договориле су се да се њихове организације споје и да формирају asia Pacific 
accreditation Cooperation (aPaC). нова организација под називом aPaC ступила је на снагу 1. јануара 
2019. године.

АКТУЕЛНОСТИ
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Обавештења за сертификациона тела која 
сертификују системе менаџмента

главни разлог измене документа је усаглашавање са 
обавезујућим документима IaF MD 5 и IaF MD 17 у вези  
одређивања времена провере и захтева за осведочење. 

до почетка примене документа, односно до 7. маја 2020. 
године, сва сертификациона тела која сертификују систем 
менаџмента безбедношћу и здрављем на раду у обавези су 
да до тог рока упуте атс-у писану потврду да су спровели 
мере како би размотрили захтеве ревидираног документа 
и имлементирали неопходне промене у својим системима 
менаџмента.  

уколико било које сертификационо тело има неке недоумице 
и питања око увођења ревидираног обавезујућег документа 
у свој систем може се обратити свом менаџеру предмета. 

обавезујући документ IAF MD 17 Активности осведочења 
у вези акредитације сертификационих тела која 
сертификују системе менаџмента (Witnessing Activities 
for the Accreditation of Management Systems Certification 
Bodies) издат 7.  маја 2019. године, са роком примене од 
годину дана, односно од 7. маја 2020. године мора бити у 
потпуности имплементиран. 

ново издање појашњава захтеве циклуса акредитације 
током којег активности осведочења треба да се планирају 
и спроведу, и додаје захтеве за осведочење за системе 
менаџмента безбедношћу и здрављем на раду који су раније 
били имплементирани у документу IaF MD 22, као и даје 
детаљније појашњење у вези са правилима осведочења за 
почетна оцењивања  и проширења обима.

атс ће увести неопходне измене у своје упутство за 
одређивање броја дана и потребних осведочења атс-
уП38 и неопходне измене унеће у свој систем планирања 
оцењивања и осведочења, и томе ће благовремено 
обавестити сва сертификациона тела. 

обавезујући документ IAF MD 5: 2019 Одређивање 
времена провере приликом сертификације система 
менаџмента (QMS, EMS, OH&SMS) (Determination of Audit 
Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & 
Safety Management Systems) издат 7.  маја 2019. године, 
са роком примене од годину дана, односно од 7. маја 2020. 
године мора бити у потпуности имплементиран и морају га 
примењивати сва сертификациона тела. 

Oвај обавезујући документ је ажуриран како би у њега били 
укључени и захтеви у вези одређивања времена провере 
који се односе на документ IaF MD 22: 2019 Примена 
стандарда 17021-1 за сертификацију система менаџмента 
безбедношћу и здрављем на раду, тако да документ IaF MD 
5: 2019 сада покрива следеће системе менаџмента: QMS, 
EMS, OH&SMS, мада се већи број елемената из процедуре 
може користити и за друге сертификационе шеме базиране 
на стандарду ISO/IEC 17021-1. 

атс препоручује свим сертификационим телима да што 
пре размотре све новонастале промене и њихове утицаје 

на сопствене системе менаџмента, процедуре, постојећу 
компетентност и радну праксу. 

Потребно је да свако сертификационо тело до почетка 
примене, односно 7. маја 2020. године, пошаље писмену 
потврду свом менаџеру предмета да су предузели мере у 
вези разматрања нове верзије документа, као и спровели 
неопходне измене у свом систему менаџмента. ово ће 
бити предмет оцењивања тима за оцењивање приликом 
следећег редовног оцењивања од стране атс-а. 

уколико било које сертификационо тело има неке недоумице 
и питања око увођења ревидираног обавезујућег документа 
у свој систем може се обратити свом менаџеру предмета. 

обавезујући документ IAF MD 11 – Примена стандарда ISO/
IEC 17021 приликом оцењивања интегрисаних система 
менаџмента (Application of ISO/IEC 17021 for Audit of In-
tegrated Management Systems) издање 2 је првобитно 
објављен 17. јануара  2019. године и сада је поново издат 
као издање 2, али са промењеним датумом примене од 17. 
јануара 2021. године.

ново издање уводи појам „проширени приступ провере” 
(Extended Auditing Approach) као алтернативну 
методологију, која се односи само на организације које 
имају имплементиран комплетно интегрисани систем 
менаџмента, за израчунавање проверавач-дана као додатак 
у односу на постојећи стандардни приступ провери. као 
резултат ове главне промене, уведен је и одређен број 
едиторијалних измена и измена у структури документа. 

сертификациона тела која сертификују интегрисане 
системе менаџмента треба да размотре ново издање овог 
документа, као и да га инкорпорирају у своје процесе 
и процедуре до тренутка почетка примене документа, 
односно до 17. јануара 2021. године. додатно, потребно је 
обезбедити да одговарајуће особље сертификационог тела 
буде упознато са „проширеним приступом провере”, као и 
да, тамо где је релеватно, захтеви за компетентност буду 
ажурирани, дефинисани и евалуирани.

Потребно је да свако сертификационо тело до почетка 
примене, односно 17. јануара 2021. године, пошаље писмену 
потврду свом менаџеру предмета да су предузели мере у 
вези разматрања нове верзије документа, као и спровели 
неопходне измене у свом систему менаџмента.

оцењивање начина планирања и примене овог документа 
биће спроведено током планираних надзорних оцењивања, 
током 2019. и 2020. године, у седишту сертификационог 
тела, како би се обезбедило да су дате измене у документу 
имплементиране до почетка примене истог. 

уколико било које сертификационо тело има неке недоумице 
и питања око увођења ревидираног обавезујућег документа 
у свој систем може се обратити свом менаџеру предмета. 

обавезујући документ IAF MD 22: 2019 Примена стандарда 17021-1 за сертификацију система 
менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification 
of Occupational Health and Safety Management Systems) издат 7.  маја 2019. године, са роком примене 
од годину дана, односно од 7. маја 2020. године мора бити у потпуности имплементиран и морају га 
примењивати сва сертификациона тела. 

АКТУЕЛНОСТИ
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Из угла оцењивача – примена новог издања 
ISO/IEC 17025:2017, смиљана раичевић, оцењивач атс-а

од 30. новембра 2017. 
лабораторијама је на располагању 
нова верзија стандарда ISO/IEC 
17025:2017 општи захтеви за 
компетентност лабораторија за 
испитивање и лабораторија за 
еталонирање.

стандард ISO/IEC 17025 је један од 
најпознатијих и најпримењенијих 
стандарда из серије стандарда 
који се односе на оцењивање 

усаглашености. своју одрживост доказао је постојањем 
и примењивањем током осамнаест година, у готово 
неизмењеном тексту. једина измена је из 2005. године и 
односила се на увођење захтева за побољшавања, услед 
потребе усклађивања са стандардом ISO 9001:2000.

непосредно након објаљивања новог издања међународног 
стандарда ISO/IEC 17025:2017, крајем децембра 2017. 
године, институт за стандардизацију србије је објавио, 
као национални стандард, на српском језику SRPS ISO/
IEC 17025:2017, којим је од 25.12.2017. године замењен 
повучени стандард SRPS ISO/IEC 17025:2006. 

Нови стандард

Први коментари и анализе новог стандарда ISO/IEC 
17025:2017  кретали су се од тога да сем захтева који се 
односе на ризике ништа друго није ново, до мишљења 
да се захтеви значајно разликују у односу на претходну 
верзију стандарда и да је неопходно да лабораторије уложе 
велики напор да би се извршила транзиција на нову верзију 
стандарда. 

стуктура новог стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 прати 
прописану заједничку структуру са другим стандардима за 
оцењивање усаглашености (као што су ISO/IEC 17021-1, ISO/
IEC 17020, ISO/IEC 17024  и ISO/IEC 17065) и састоји се из 8 
обавезних поглавља: 1. Предмет и подручје; 2. нормативне 

референце; 3. термини и дефиниције; 4. општи захтеви; 5. 
Захтеви за структуру; 6. Захтеви за ресурсе; 7. Захтеви за 
процес  и 8. Захтеви за менаџмент. 

Поред обавезних елемената стандард садржи и 
информативне прилоге: Прилог а – Метролошка 
следљивост и Прилог б – опције система менаџмента.

у предговору самог новог стандарда ISO/IEC 17025:2017 
истакнуто је да су главне измене у односу на претходно 2. 
издање, концептуалне природе и да се односе на примену 
размишљања заснованог на ризику – што је омогућило 
одређено смањење прописаних захтева и њихово 
замењивање захтевима заснованим на перформансама; 
успостављање веће флексибилности него у претходном 
издању у захтевима за процесе, процедуре, документоване 
информације и одговорности организације; и додата је и 
дефиниција “лабораторија“.

нивои измена у оквиру сваке тачке новог стандарда 
SRPS ISO/IEC 17025:2017 у односу на 2. издање могу се 
окарактерисати као:

• Структурна измена - захтев је остао исти, али је под новим 
бројем тачке стандарда; 

• Мала измена – формулација захтева је промењена, али је 
опште гледано захтев конзистентан;

• Главна измена – измене захтевају да организација 
имплементира нову или промени постојећу праксу;

• Ново – нови захтев(и) / концепт(и) којих нема у претходној 
верзији стандарда.

главне измене, које захтевају имплементацију нове или 
промену постојеће праксе, су садржане у следећим тачкама 
стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017: 4.1 непристрасност, 5. 
Захтеви за структуру, 7.1 Преиспитивање захтева, понуда и 
уговора, 7.8 извештавање о резултатима, 7.9 Приговори и 
8.9 Преиспитивање од стране руководства (опција а).

како је Планом активности преласка на акредитацију по новом стандарду предвиђено, акредитационо 
тело србије (атс) ће од 1. августа 2019. године сва оцењивања спроводити само према новом 
стандарду  SRPS ISO/IEC 17015:2017. 

АКТУЕЛНОСТИ
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нови захтеви су дати у тачкама стандарда 8.1 Захтеви 
за систем менаџмента – опције и 8.5 Мере за бављење 
ризицима и приликама (опција а). Поред наведених тачака 
стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, нови текст је и у уводу, 
као и два нова информативна дела – Прилог а Метролошка 
следљивост и Прилог б опције система менаџмента. 
иако ови делови стандарда не садрже обавезне захтеве 
лабораторије би требало да приликом преиспитивања свог 
система менаџмента размотре и овде дате информације.

бављење ризицима је нова тема у стандарду ISO/IEC 
17025:2017. Многи сматрају да је ово једина, суштинска 
измена у ISO/IEC 17025:2017. директни захтеви за бављење 
ризицима налазе се у тачкама: 4.1 која се односи на 
непристрасност, 7.8.6.1 која се односи на давање изјаве 
о усаглашености и на примену правила одлучивања, 8.5 
која носи назив “мере за бављење ризицима и приликама”. 
индиректно, очекује се да лабораторије разматрају ризике 
који су повезани са свим лабораторијским активностима, 
тако да се бављење ризицима прошири не само на наведене 
тачке стандарда, већ и на многе друге. овај међународни 
стандард захтева да лабораторија планира и примењује 
мере које се односе на ризике и прилике. бављење ризиком 
подразумева да се обухвате утврђивање ризика и прилика, 
као и да се предузимају одговарајуће мере за бављење 
ризицима. бављење ризицима и приликама успоставља 
основу за повећавање ефективности система менаџмента, 
постизање побољшаних резултата и спречавање негативних 
ефеката. како је наглашено у уводу, лабораторија је 
одговорна за одлучивање о томе којим ризицима и 
приликама је потребно  да се бави.

ризици могу да буду, поред ризика по непристрасност, 
ризици по валидност резултата, ризици по опрему, ризици 
по корисника, финансијски ризици и друго.

размишљање засновано на ризику омогућило је 
смањивање прописаних захтева у стандарду SRPS ISO/IEC 
17025:2017 и њихово замењивање захтевима заснованим 
на перформансама.

Прелазни период

ILaC резолуцијом Ga 20.15 од новембра 2016. године за 
прелазак на акредитацију према новом издању стандарда 
одређен је прелазни период од три године од датума 
објављиања стандарда. овим је дефинисано да су од 
1.12.2020. године важеће само акредитације према издању 
стандарда ISO/IEC 17025:2017. 

у циљу испуњења дефинисаног периода преласка на нови 
стандард лабораторије су биле у обавези да до 1. марта 
2018. године,  атс доставе сопствене планове преласка на 
акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017. 

Посао припреме лабораторија за прелазак на нову верзију 
стандарда, ни у ком виду, није био мали. лабораторије 
су биле одговорне да идентификују промене у новом 
стандарду, утврде њихов утицај на свој систем менаџмента, 
и онда дефинишу и примене све потребне измене.

имајући у виду утврђен прелазни период од три године 
од датума објављивања новог стандарда, атс је у јануару 
2018. године планирао потребне активности и одговарајућа 
прилагођавања са циљем обезбеђивања правовременог 
преласка лабораторија на ново издање стандарда. у оквиру 
ових активности атс је у току априла месеца 2018. године 
одржао информативни семинар намењен лабораторијама 
са посебним освртом на најважније измене које је донео 
нови стандард https://www.ats.rs/sr/dokumenta/informativni-
materijal.

такође, лабораторијама је достављена и информација 
са инструкцијама у вези документације коју је потребно 
доставити ради преласка на акредитацију према новом 
стандарду.

крајем априла месеца 2018. године атс је спровео 
планиране обуке оцењивача и експерата за одлучивање. 
обуке су обухватале детаљан приказ свих захтева стандарда 
SRPS ISO/IEC 17025:2017 уз додатна разјашњења произашла 
из питања оцењивача.

Оцењивања према новом издању стандарда

Пратећи планиране активности и дефинисане рокове атс 
је новоформирану документацију за оцењивања према 
новом издању стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 доставио 
оцењивачима, и од 1. јула 2018. године започео оцењивања 
по новом стандарду.

у инструкцијама у вези са документацијом коју је потребно 
да лабораторије доставе ради преласка на акредитацију 
према новом стандарду, новина је обавеза лабораторије 
да достави попуњену контролну листу, уносећи податке 
о направљеним изменама у свом систему менаџмента и/
или идентификацију документације којом се доказује 
испуњеност захтева стандарда. ова новина представља 
значајно побољшање у поступку оцењивања. омогућава 
лабораторији да се боље припреми за оцењивање, још 
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једном провери сву своју документацију 
којом доказује испуњеност захтева, а тако 
и олакшава директну комуникацију са 
оцењивачима. контролна листа попуњена 
од стране лабораторије оцењивачима 
омогућава ефикаснији увид и евиденцију 
објективних доказа о измењеним и/или 
новим захтевима, као и оцену ефективности 
имплементације. 

већ у првим доступним информацијама 
и искуствима лабораторија које су у 2018. 
години започеле припреме за прелазак на 
нови стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017, јасно 
су се уочили одређени захтеви стандарда за 
које су тражена додатна разјашњења. Питања 
која су се издвојила су непристрасност, 
обезбеђивање валидности резултата, 
изјава о усаглашености, и мере за бављење 
ризицима и приликама. 

о овим као и другим захтевима стандарда 
који захтевају додатну пажњу, као што су 
поверљивост, метролошка следљивост, 
правила о учешћу у међулабораторијским 
поређењима и програмима за испитивање 
оспособљености, или извештавање о 
резултатима, атс је у марту и априлу 2019. 
године одржао обуке у оквиру планираних 
састанака са лабораторијама за испитивање 
и лабораторијама за еталонирање. 
спроведеним систематским квалитетним 
обукама о разумевању захтева новог 
стандарда атс омогућава значајно подизање 
компетентности лабораторија. 

од објављивања новог стандада ISO/IEC 
17025:2017 у новембру 2017. године прошло 
је већ више од половине трогодишњег 
прелазног периода. За период од годину 
дана, од јула 2018. до јула 2019. године број 
лабораторија за испитивање акредитованих 
по захтевима новог стандарда је 20 (или 
~ 6,4%), а лабораторија за еталонирање 8 
(или ~13%) https://www.ats.rs/sr/akreditovane-
organizacije/registar. 

како је Планом активности преласка 
на акредитацију по новом стандардау 
предвиђено атс ће од 1. августа 2019. године 
сва оцењивања спроводити само према 
новом стандарду  SRPS ISO/IEC 17015:2017. 

Познато је да нису све лабораторије исте, 
нити треба да буду исте. ниво и обим 
примене и начини испуњења одређених 
захтева новог стандарда, који сам по себи 
пружа флексибилност,  могу бити различити 
са циљем да се нађу најбоља решења за 
сваку лабораторију и њен контекст.

ова чињеница доводи до потребе 
размишљања заснованог на ризику, 
по питању уједначености  у поступку 
оцењивања.
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метрологија, наука о мерењима, присутна је у свим 
областима људског деловања, нарочито при мерењима 
у јавном интересу, у области заштите здравља, опште 
безбедности, заштите животне средине, привреди и 
транспорту. Њена достигнућа примењују се у утврђивању 
квантитета и квалитета производа и услуга, у научним 
истраживањима. Као компонента инфраструктуре 
квалитета, метрологија је веома значајна за научни 
и техничко-технолошки прогрес сваке националне 
економије [1].

трагове метрологије налазимо са траговима првих 
људских заједница и њихових насеобина. Потреба за 
дефинисањем света око нас, кроз квантификовање добара 
и парцелисањем земљишта била је од суштинског значаја 
за обезбеђивање поштене размене, наслеђа и наплату 
пореза користећи јединичне мере. Паралелно са развојем 
различитих цивилизација настајали су различити системи 
јединичних мера и принципи мерења, што је доносило 
проблеме у трговинској размени. транспарентна и поштена 
трговина употребом јединствених мера, била је неопходна 
подлога за развој цивилизација и стабилност у друштву. 

док је трговина несумњиво била покретач успостављања 
практичних и стабилних јединица мера на почетку 
цивилизације, технологија и наука су диктирале даљи 
развој мерних јединица, још од времена древних египћана. 
изградња пирамида у древном египту захтевала је 
запањујућу количину организационих вештина, познавање 
метрологије дужине и управљање пројектима [2]. да би 
осигурали да се различити камени делови пирамида, које су 
направили различити мајстори уклопе заједно, установљен 
је еталон за дужину и његов ланац следивости, све до 
Фараоновог лакта – као референтног еталона дужине. 

мЕЂуНАРОДНИ СИСТЕм ЈЕДИНИЦА КРОЗ ИСТОРИЈу

Први корак у развоју јединственог Међународног система 
јединица сматра се стварање децималног метричког 
система за време Француске револуције, када су два 
еталона од платине, килограм и метар проглашени основом 
за додељивање вредности другим еталонима за мерење 
физичких величина масе и дужине. развој децималног 
метричног система јединица наставља се 1832. године када 
гаус промовише систем као кохерентан и неопходан за 
даљи развој, представљајући мерења Земљиног магнетног 
поља. резултати ових мерења бивају изражени преко 
милиметра, грама и секунде, а касније и остале електричне 
појаве објашњава ослањајући се на децимални метрички 
систем јединица [3]. 

од 1860. године, под активним руководством Маквела 
и томпсона и британске асоцијације за напредак науке 
(BCa) кохерентан систем јединица садржи основне и 
изведене јединицe. године 1874. уводи се „сGS“ систем - 
тродимензионални кохерентни јединични систем заснован 
на три механичке јединице центиметар, грам и секунд, 
са употребом префикса од „микро“ до „мега“ како би се 
изразили децимални умношци. каснији развој физике као 
експерименталне науке био је у великој мери заснован на 
„сGS“ систему.

са даљим проучавањем електрицитета и магнетизма, 
јединице бивају нерпикладне, тако да су 1880. године BCa и 
Међународни електрични конгрес, данашња Међународна 
електротехничка комисија (IEC), одобрили међусобно 
кохерентан скуп практичних јединица укључујући и јединицу 
за електрични отпор - ом,  јединицу за  електромоторну 
силу - волт и јединицу за електричну струју - ампер.

Потписивањем Метaрске конвенције од стране србије и 
осталих замаља  оснивача, 20. маја 1875. године, основан 
је Међународни биро за тегове и мере (BIPM), успостављен 
рад генералне конференције за тегове и мере (CGPM) и 
рад извршног тела (CIPM) чиме је и започета израда нових 
међународних прототипова метра и килограма. године 
1889. прва генерална конференција за тегове и мере, 
прогласила је  међународне прототипе за метар и килограм, 
који су заједно са астрономском секундом представљали 
тродимензионални систем механичких јединица сличан 
„CGS“ систему. тако успостављен систем са метром, 
килограмом и секундом као основним јединицама скраћено 
се  називао „МкS“ [3].

године 1939. након проширења одговорности бироа 
за тегове и мере и након образовања консултативног 
комитета за електричну енергију (CCEM), предлаже се 
употреба четвородимензионалног система јединица 
заснованог на претходне три јединице укључујући и ампер, 
такозвани „МкSa“ систем, који званично 1946. године улази 
у употребу [3].

на основу међународног истраживања бироа за тегове 
и мере почев од 1948. године, на 10. седници генералне 
конференције за тегове и мере 1954. године, усваја се 
увођење ампера, келвина и канделе као основне јединице 
за електричну струју, термодинамичку температуру и 
интензитет светлости. назив Међународни систем јединица, 
са скраћеницом „SI“, усваја се на једанаестом заседању 
генералне конференције за тегове и мере 1960. године. 

Нови међународни систем јединица 
(SI) - редефиниција килограма, ампера, мола и келвина
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на 14. седници генералне конференције за тегове и мере 
1971., након дугих разговора између физичара и хемичара, 
тренутна верзија  „SI“ система завршена је додавањем мола 
као основне јединице за количину супстанције, тако да је 
укупан број основних јединица седам.

Међународни систем јединица „SI“ од успостављања 
до данас је био положан променама (три пута мењана 
дефиниција метра) са циљем да се направи најбоља 
дефиниција седам основних јединица које би биле основ 
за презентацију изведених физичких величина. недавна 
ревизија „SI“ доноси систем јединица за сва времена, за 
све људе. овом редефиницијом „SI“ система све основне 
јединице чине скуп универзалних дефиниција изражених 
преко природних константи.

мЕЂуНАРОДНИ СИСТЕм ЈЕДИНИЦА ДАНАС

светски дан метрологије, 20. мај, дан потписивања 
Метарске конвенције, прославља се у светлу најзначајнијег 
догађаја за научну и ширу зајединицу са мотом 
Међународни систем јединица – из основа бољи. ова 
тема је одабрана, јер je 16. новембра 2018. године, на 26. 
генералној конференцији за тегове и мере усвојена једна 
од најзначајнијих ревизија Међународног система јединица 
(SI) од настанка. истраживања нових метода мерења, 
укључујући и истраживањња из области квантне физике, 
чине основу за редефиницију. редефинисани SI систем 
заснива се на скупу дефиниција, од којих је свака повезана 
са законима физике, одбацујући несавршене  прототипове/
артефакте. редефинисани SI систем даје могућност за даља 
истраживања која могу допринети даљим унапређењима 
у метрологији и технологији, а све у циљу задовољења 
потреба многих корисника и достизања глобалних циљева 
заштите животне средине, иновација и смањење трошкова 
у годинама које су пред нама.    

научна заједница декларише ревизију Међународног 
система јединица (SI) као највећу револуцију у мерењу 
од настанка. овако редефинисан систем у наредним 
временима испуниће водећу идеологију метрологије, а то 
су мерне јединице за сва времена и за све људе “Pour les 
temps, pour les peuples”. 

Широм света национални метролошки институти, међу 
којима је и  дирекција за мере и драгоцене метале 
у саставу Министарства привреде, континуирано 
унапређују метрологију развијајући нове технике мерења 
унапређујући мерне несигурности у методама мерења, 
реализују националне еталоне основних и изведених 
јединица који служе за обезбеђење следивости резултата 
мерења у акредитованим, референтним, индустријским и 
другим лабораторијама и мерним местима [4]. национални 
метролошки институти учествују у међулабораторијским 
поређењима највишег нивоа у склопу рада и чланства у 
Међународном бироу за тегове и мере (BIPM), у европској 
регионалној организацији за метрологију (EURaMET) и 
другим регионалним метролошким организацијама, и 
на тај начин  осигуравају поверење и квалитет резултата 
мерења. дирекција за мере и драгоцене метале је члан и 
Међународне организације за законску метрологију (OIML), 
европске организације за законску метрологију (WELMEC) 
као и других релевантних метролошких организација 
са циљем уједначавања и усклађивања функционисања 
ефикасног метролошког система, дефинисања захтева за 
мерења и мерне инструменте са применом у скоро свим 
животним сегментима [5].

Редефиниција SI јединице за масу: килограм (kg)

откада је за међународни прототип килограма проглашен 
цилиндар израђен од платине и иридијума 1799. године, 
до данас, сва мерења масе у свету била су заснована на 

поређењу са њим. једини је био еталон коме је мерна 
несигурност била једнака нули. Заједно са њим направљено 
је неколико његових копија и распоређено по свету. 
Поређења су показала да се масе свих њих мењају током 
времена. Зашто се то догађа, остаје у домену нагађања, што 
је неприхватљива ситуација за један еталон. 

Зато се научна заједница окренула алтернативним 
начинима мерења масе, од којих су се два начина издвојила. 
Први начин је преко такозване ват баланс ваге (кибл баланс, 
у част њеног изумитеља брајана кибла) која мери масе 
тегова поредећи их са електромагнетном силом која их 
уравнотежава, а други начин је преко силицијумске сфере 
која садржи тачан број атома силицијума и служи опет као 
тег са којим се пореде масе мерених тегова.

циљ је да се маса мери са већом прецизношћу него до 
сада, а да се то уради одређивањем тачне вредности двеју 
физичких константи – Планкове константе која је потребна 
за мерење путем ват баланс ваге и авогадрове константе 
која је потребна за мерење путем силицијумске сфере.

у водећим институтима света, одређују се поменуте 
константе, Планкова и авогадрова, а у тим мерењима 
учествује маса одлазећег еталона килограма као једина 
величина која има несигурност једнаку нули. када се та 
мерења заврше, измерене константе биће фиксиране и 
помоћу њих ће се убудуће мерити масе свих ствари па и 
досадашњег еталона килограма.

Редефиниција SI јединице за електричну струју: aмпер (А)

електрична струја тече кроз „проводне артерије” у нашим 
домовима, покрећући уређаје које свакодневно користимо, 
као што су мобилни телефони, компјутери, телевизори, а 
пролази дуг пут од генерисања у електранама до наших 
утичница. већина о њој и не размишља јер је доступна, 
али, уколико би изненада нестала, живот би брзо постао 
веома тежак. 

ампер је једна од седам основних јединица SI система и 
означава јединицу за електичну струју. развој електрицитета 

сеже од старих грка, па преко 17. века, све до данас. 
дефиниција ампера се мењала кроз историју, од његове 
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реализације преко уређаја званог сребрни волтметар до 
дефиниције усвојене 1948. године по којој је био дефинисан 
као стална електрична струја која би, када би се одржавала 
у два права паралелна проводника, неограничене дужине 
и занемарљиво малог кружног пресека, који се налази 
у вакууму на међусобном растојању од једног метра, 
проузроковала међу тим проводницима силу од 0,2 µN по 
метру дужине. ова дефиниција  се заснивала на класичној 
физици из 19. века. Званично је тек 1960. године ампер 
постао седма основна јединица међународног SI система.

развој квантне физике довео је до истраживања која 
су омогућила нови приступ дефинисању ове јединице. 
ампер се редефинише тако што се усваја тачна нумеричка 
вредност елементарног наелектрисања e=1,602176634E-19 
C, где је  кулон (С=А•s), а секунда је такође дефинисана преко 
природне константе ∆VCs. 

континуирано се ради на истраживању и унапређењу 
метода за практичну реализацију, јер то захтева врло 
прецизно бројање екстремно великог броја појединачних 
електрона - SET (Single Electron Transport) метода. даљим 
радом на томе ће се, пре или касније, доћи и до његове 
практичне реализације.

у свакодневном животу, након редефиниције ампера, неће 
се ништа променити, али ће она имати утицаја на даљи развој 
науке. највеће промене ће се десити у развоју инструмената 
везаних за научна истраживања, као и у реализацији нових 
квантних еталона.

Редефиниција SI јединице за количину супстанце: мол (mol)

Мол је једна од седам основних јединица Међународног 
система јединица (SI). дефинише се као количина супстанце 
која садржи онолико елементарних честица колико има 
атома у 12 грама угљениковог изотопа C12. та количина 
елементарних честица је позната као авогадров број и 
приближно износи 6,02E23 1/mol. ова природна константа 
названа је по амадеу авогадру, адвокату и хемичару који 
је живео од краја осамнаестог до половине деветнаестог 
века. он је први изнео хипотезу да једнаке запремине гаса 
на истој температури и притиску имају исти број атома за 
било који гас. тек почетком прошлог века одлучено је да се 
број молекула у једном грам-молекулу кисеоника назове 
„авогадров број”, што је након увођења мола у SI систем  
1971. године промењено у „авогадрову константу”[8].

технички, авогадро није измислио мол. термин мол појављује 
се први пут 1902. године када је изражавао молекуларну 
тежину супстанце у грамима као скраћеница немачке речи 
за молекул.  Мол је до сада имао већ неколико дефиниција. 
до 1959. године био је дефинисан преко кисеониковог 

изотопа 16,  а  1967. године бива дефинисан преко угљеника 
12, што је и тренутна дефиниција. Међународни комитет за 
тегове и мере, 1980. године, горњу дефиницију допунио је 
објашњењем да су угљеникови атоми невезани, слободни и 
у свом основном стању [8]. 

већ 20 година, међународна заједница ради на модерној 
дефиницији мола. један од разлога редефиниције мола 
је што сада имамо много боље мерење авогадрове 
константе која је врло блиско повезана са молом. од маја 
2019. године, један мол ће садржати тачно  6,022 140 76E23 
елементарних честица. овај број је фиксна бројна вредност 
авогардове константе изражена у јединицама 1/mol и 
назива се авогадров број. Мол представља везу између 
микроскопских и макроскопских светова. колико је овај 
број велики, можемо да сагледамо ако кажемо да је то 
укупан број људских ћелија на Земљи. да је атом величине 
нара, авогадров број атома би био величине Земљине кугле 
[7,8].

нова дефиниција мола омогући ће тачнија хемијска мерења, 
нарочито код малих концентрација, што ће бити од великог 
значаја за развој иновативне технологије у будућности. на 
пример, тачнија хемијска мерења са малом несигурношћу 
пружиће могућност тачнијих мерења састава атмосфере 
у градским срединама,  односно мерење гасова  у ваздуху 
биће поузданије. тиме ће се створити предуслови за развој 
многих научних и индустријских области у којима се врше 
хемијска мерења.

Редефиниција SI јединице за темперaтуру: келвин (К)

температура је основна величина која се најчешће мери 
у природи. у нашој земљи дозвољена је употреба: келвин 
(к) и степен целзијус (°с), као основних мерних јединица 
за физичку величину температурe. Мерну јединицу келвин 
уобичајено користе научници, инжењери, професори и 
друга техничка лица, док остали користе степен целзијус 
како би квантификовали вредност одређене температуре.

основна јединица келвин тренутно се дефинише преко 
термодинамичке температуре тројне тачке воде. За 

реализацију температуре тројне тачке воде потребан је 
артефакт - ћелија тројне тачке воде, односно конструкционо 
затворени стаклени систем у коме се изнад површине воде 
налази вакуум. специјалним техникама хлађења течним 
азотом или сувим ледом, изнутра у ћелији тројне тачке 
воде, формира се ледена облога крушколиког облика и 
водена пара изнад површине воде. у поступку хлађења 
унутар система формира се тачка у којој се додирују све 
три фазе воде. тачка у којој се додирују течна, гасовита и 
чврста фаза воде одређеног изотопског састава, дефинише 
се као тројна тачка воде, има вредност температуре 273,16 
к, односно 0,01 °с. Заправо када се мери температура у 
разним апликацијама према дефиницији која се ослања 
на тројну тачку, одређује се колико је мерена температура 
већа, односно топлија, или мања, односно хладнија у односу 
на вредност температуре тројне тачке воде [10].

редефиницијом, јединица келвин дефинише се преко 
болцманове константе k. болцманова константа представља 
количник вредности средње кинетичке енергије кретања 
честица (атома и молекула) изражену у џулима у одређеном 
систему на температури израженој у келвинима. будући да 
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је у досадашњим истраживањима вредност болцманове константе 
одређена помоћу акустичне термометрије на вредност 1,380649E-
23  ј/к са мерном несигурношћу мањом од милионитог дела, свака 
друга вредност температуре може се представити преко средње 
кинетичке енергије кретања честица и болцманове константе [9,11]. 
При већим температурама кретање честица је брже и кинетичка 
енергија је већа, док је при нижим температурама кретање честица 
система спорије и кинетичка енергија је мања. температура 
апсолутне нуле је температура од 0 к и представља најмању 
вредност температуре у природи на којој се подразумева потпуно 
мировање честица, односно кинетичка енергија таквог система је 
нула.

Приликом редефиниције келвина треба напоменути и то да 
вредност промене температуре за 1 к, односно за 1 °с, остаје иста 
и да редефиниција келвина за крајње кориснике суштински ништа 
не мења. допринос те редефиниције огледаће се у иновацијама и 
новим технологијама које предстоје, јер се на овај начин стварају 
бољи услови за даља истраживања и напредак. 

ЗАКЉуЧАК
усвојена ревизија SI 2018. године фундаментално мења дефиницију 
сваке од четири јединице: килограм, ампер, келвин и мол, употребом 
основних физичких закона на начин да се оствари њихова директна 
веза са нумеричким вредностима следећих природних константи:

• Планкове константе (h),

• Елементарног наелектрисања (е),

• Болцманове константе (k) и

• Авогадрове константе (NA), респективно.

овим се преобликује систем јединица од оног који је почивао на 
физичким артефактима до система који је заснован на основним 
константама природе чије су вредности одређене до практичних 
мерних несигуности тренутне могућности мерења истих.

коришћење природних константи омогућава да резултати мерења 
буду реализовани у широком опсегу, почев од најмањих до највећих 
вредности који су следиви и добијени помоћу нових техника мерења 
(квантна физика, физика ниских температура, нови материјали и 
др.). 

нови систем отвара нову димензију будућих истраживања. као што 
је 1967. године редефиниција секунде омогућила проналазак GPS 
навигације, очекује се да и редефиниција масе, ампера, келвина и 
мола у годинама пред нама омогућити иновације и нове технологије. 

МЕТРОЛОГИЈА

обавештење о 
покретању поступка 
међулабораторијскoг 
поређења (PT шеме) 
из области електричних 
величина, пoдoблaст 
једносмерни електрични 
напон, наизменични 
електрични напон и 
електрична отпорност

дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe 
мeтaлe ( у даљем тексту: дMдM), 
одсек за електричне величине, 
време и фреквенцију, плaнирa у 
нaрeднoм пeриoду да oргaнизуje 
мeђулaбoрaтoриjскo пoрeђeњe 
(ПT-шeму) у oблaсти електричних 
величина, пoдoблaст једносмерни 
електрични напон, наизменични 
електрични напон и електрична 
отпорност:
Eтaлoнирaњe дигиталног мултиметра.
свe зaинтeрeсoвaнe лaбoрaтoриje 
кoje жeлe дa учeствуjу у пoмeнутoм 
пoрeђeњу, ПT-шeми, мoгу свojу 
нaмeру дa искaжу нajкaсниje дo 15. 
септембра 2019. године нa eмaил: 
jasminas@dmdm.rs или 
marinapavicevic@dmdm.rs

лaбoрaтoриje учeсницe ћe снoсити 
трoшкoвe мeђулaбoрaтoриjскoг 
пoрeђeњa кao и трoшкoвe 
трaнспoртa прeдмeтa eтaлoнирaњa. 
лaбoрaтoриje су у oбaвeзи 
дa сaмe oбeзбeдe трaнспoрт 
предмета еталонирања дo нaрeднe 
лaбoрaтoриje учeсницe, a у склaду сa 
тeхничким прoтoкoлoм пoрeђeњa.

дMдM ћe, кao пилoт лaбoрaтoриja, 
нaкoн прикупљaњa приjaвa, свим 
учeсницaмa дoстaвити тeхнички 
прoтoкoл пoрeђeњa и oдрeдити 
дaтум пoчeткa нaвeдeнe aктивнoсти.

Tрoшкoви кojи сe уплaћуjу нa 
рaчун дMдM зa пoтрeбe пoрeђeњa 
изнoсићe 56.000,00 рсд.
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Председник међународног ISO техничког комитета за 
менаџмент ризиком (ISO/TC 262) Џејсон браун у јулу је 
боравио у нашој земљи, као гост предавач на стручним 
скуповима посвећеним управљању ризиком. овај врхунски 
међународни стручњак најпре је 16. јула, у Привредној 
комoри србије одржао предавање на радионици намењеној 
домаћим стручњацима у области менаџмента ризицима, 
под називом: „савремена пракса управљања безбедносним 
ризицима у компанијама“. организатори радионице били 
су институт за стандардизацију србије, центар за анализу 
ризика и управљање кризама и Привредна комора србије, 
уз партнерство са компанијом SGS и српском асоцијацијом 
менаџера корпоративне безбедности. кроз решавање 
практичних задатака, учесници – тридесетак директора и 
менаџера у приватним и јавним организацијама - могли су 
да се упознају са начинима идентификације и вредновања 
ризика, њиховом контролом, успостављањем процедура, 
идентификацијом потребних ресурса, неопходним 
компетенцијама учесника у процесу менаџмента ризицима, 
процесом надзора и провере предузетих мера за контролу 
ризика и поступањем са њима.

наредног дана,  господин браун је у институту за 
стандардизацију србије одржао уводно предавање на 
округлом столу „ризици – суочавање са будућим шансама 
и претњама“, на којем је учествовало четрдесетак чланова 
комисија за стандарде и сродна документа института за 
стандардизацију србије. то је била прилика за домаће 
стручњаке, ангажоване на активностима доношења 
националних стандарда, да размотре тему менаџмента 

ризиком кроз рад са водећим светским стручњаком из ове 
области.

ризик је неодвојиви део савременог пословања и зато је 
суочавање са њим од суштинске важности за управљање 
сваком организацијом. Међутим, оно што је пре неколико 
година важило као добра пракса данас није најпогодније 
услед нових врста ризика, па се међународни стандард 
који се односи на ову област често ревидира. институт за 
стандардизацију србије је у априлу ове године објавио ново 
двојезично издање стандарда SRPS ISO 31000, Менаџмент 
ризиком – смернице, који организацијама (без обзира на 
величину и врсту делатности) пружа заједнички приступ 
за управљање ризиком у свакој активности, укључујући и 
доношење одлука на свим нивоима.

у процесу управљања ризиком, такође, је веома важно 
разумевање улоге процене ризика, односно утврђивање 
могућности појављивања ризичних догађаја, као и 
њихових последица. како би професионалцима који се 
баве проценом ризика и свима који се баве квалитетом, 
здрављем и безбедношћу на раду олакшао упознавање 
са методама и техникама за процену ризика, институт 
организује дводневни практични семинар у овој области. 
на семинару чији је назив: „технике процене ризика у складу 
са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)” обрађују се три 
најпознатије и најкоришћеније технике за процену ризика.  
успешно је реализован два пута ове године, а с обзиром на 
то да постоји велико интересовање за ову тему, очекује се 
његово поновно одржавање на јесен.  

Џејсон Браун у Београду

СТАНДАРДИЗАЦИЈА
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унапређен Правилник о безбедности дечјих игралишта
Измењени Правилник о безбедности дечјих игралишта објављен у „Службеном гласнику РС”, број 41/19 од 11. јуна 2019. године.

у Правилнику који је ступио на снагу 18. јуна 2019. године извршене су измене појединих одредаба ради појашњења 
постојећих, а имајући у виду искуства из праксе.

које новине Правилник из јуна 2019. доноси? 

дефинисане се јасне обавезе одговорног лица за постављање игралишта; унапређене су одредбе у вези са оцењивањем 
усаглашеност и именовањем тела за оцењивање усаглашености, прецизније је дефинисана декларација о усаглашености за 
опрему и површине за ублажавње удара, као и одговорности за произвођаче; додата је нова декларација о усаглашености 
за комплетно дечје игралиште коју сачињава лице које поставља дечје игралиште, као и знак усаглашености за цело 
игралиште. 

https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/vesti/zakonodavne-novine/725/unapredjen-pravilnik-o-bezbednosti-decjih-igralista.html

Правилник о изменама правилника о врстама мерила 
која подлежу законској контроли
У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 45/19 од 21. јуна 2019. године објављен је Правилник о изменама правилника о 
врстама мерила која подлежу законској контроли.

Правилник о изменама правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли је објављен у „службеном гласнику 
рс”, број 45/19 од 21. јуна 2019. године. овај правилник ступио је на снагу 29. јуна 2019. године.

Правилником о изменама правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли су између осталог измењене 
врсте мерила која подлежу законској контроли, као и врсте мерила чије оверавање обавља дирекција за мере и драгоцене 
метале.

https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/vesti/zakonodavne-novine/727/pravilnik-o-izmenama-pravilnika-o-vrstama-merila-koja-podlezu-
zakonskoj-kontroli.html

Правилник о изменама правилника о мерилима брзине 
возила у саобраћају
У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 50/19 од 12. јула 2019. године објављен је Правилник о изменама правилника о 
мерилима брзине возила у саобраћају.

овај правилник ступио је на снагу 13. јула 2019. године.

Правилником о изменама правилника о мерилима брзине возила у саобраћају су у члану 18. став 2. Правилника о мерилима 
брзине возила у саобраћају („службени гласник рс”, бр. 119/14, 111/15 и 117/17) речи „истека рока важења тих уверења˝ 
замењене речима  „31. децембра 2020. године˝.

такође, у члану 19. речи „1. јануара 2020. године су замењене речима „1. јануара 2022. године˝.

https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/vesti/zakonodavne-novine/729/pravilnik-o-izmenama-pravilnika-o-merilima-brzine-vozila-u-saobracaju.html

Правилник о непокретним резервоарима
У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 50/19 од 12. јула 2019. године објављен је Правилник о непокретним 
резервоарима.

овај правилник ступио је на снагу 20. јула 2019. године.

Правилником о непокретним резервоарима ближе се прописују захтеви и означавање за непокретне резервоаре, 
начин утврђивања испуњености тих захтева, карактеристике опреме за утврђивање испуњености захтева, методе 
мерења,садржина образаца за резултате испитивања, односно мерења, као и начин и услови оверавања резервоара.

Положени цилиндрични резервоари, називне запремине до 100 м3, овераваће се волуметријском методом у складу са 
Правилником о метролошким условима за положене цилиндричне резервоаре („службени лист сФрј, број 26/81) најкасније 
до 31. децембра 2020. године.

https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/vesti/zakonodavne-novine/731/pravilnik-o-nepokretnim-rezervoarima.html
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НАЈАвА СЕмИНАРА

семинар за акредитована тела за оцењивање 
усаглашености
акредитационо тело србије (атс) организује једнодневни семинар за акредитоване организације у комбанк дворани 
(дом синдиката), трг николе Пашића 5а, београд, под називом „акредитација и оцењивање усаглашености – ми смо 
свет!“ у среду 11. септембра 2019. године са почетком у 10 часова.

у преподневном делу предвиђена су излагања којим ће се представити резултати рада атс-а током претходне године и 
најавити планови атс-а а наредни период.

други део семинара предвиђен је за представнике акредитованих тела за оцењивање усаглашености (тоу), током 
кога ће бити представљена анализа идентификованих слабих места у системима менаџмента тоу, као и предавање на 
тему ефективности интерних провера и преиспитивања од стране руководства. Посебно ће бити речи и о управљању 
ризицима у поступцима контролисања/сертификације. у последњем блоку намењеном свим тоу биће речи о правилном 
извештавању, као и о захтевима за компетентност везано за управљање људским ресурсима.

Пријављивање на пулту у холу комбанк дворане може се обавити од 9:30 до 9:55 часова.

Молимо акредитована тоу да своје присуство најаве до петка 6. септембра 2019. године на следећу електронску 
адресу: jelica.braunovic@ats.rs 

Особа за контакт у АТС-у је: Јелица Брауновић • Влајковићева 3 • Т: 011 3130373 / 064 8872822
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Главни и одговорни уредник
проф. др ацо јанићијевић,  
в.д. директора атс-а
уредник
јасна стојановић 
телефон: 011/ 314 86 80
факс: 011/ 313 03 74
e-mail: jasna.stojanovic@ats.rs

Издавач: акредитационо тело србије
влајковићева 3, V спрат, 11103 београд
Адреса за слање поште: 
влајковићева 3, 11000 београд 6, п. фах 92
србија
Припрема: Позитив МвП доо
светозара Марковића 15
11000 београд, србија

билтен акредитационог тела србије се од броја 15-19 објављивао искључиво у електронском издању. 
електронски билтен акредитационог тела србије налази се на интернет порталу атс-а на адреси www.аts.rs

информације, које се налазе у овом билтену, је могуће преносити под условом да буде видно наведено да је „информација преузета из билтена акредитационог тела 
србије“ и под условом да се поштују одредбе Закона о ауторским и сродним правима. атс је национално акредитационо тело, основано од стране републике србије, коме 
су поверени послови оцењивања техничке комптентности тела за оцењивање усаглашености (у складу са међународним и домаћим стандардима) која обављају услуге 
испитивања, укључујући и медицинска испитивања, еталонирања, сертификације, исипивања оспособљености и контролисања.
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2 - 3. октобар Ea Multilateral agreement Council Meeting  Vilnius, виљнус, литванија

2 – 5. октобар
4. Међународна конференција „квалитет и компетентност“, Маклаб, 

охрид, северна Македонија

21 - 30. октобар IaF/ILaC annual Meetings, Франкфурт, немачка

23 – 25. октобар
Meђунaрoдни систeм jeдиницa - из oснoвa бoљи - кoнгрес метролога, Шабац 

http://www.drustvometrologa.uns.ac.rs /index.php/kongres-metrologa-2019/

11. септембар семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености, атс, београд

3 - 4. септембaр Ea Certification Committee Meeting, берлин, немачка

5 - 6. септембар Ea Inspection Committee meeting, берлин, немачка

17 - 18. септембар Ea Horizontal Harmonization Committee Meeting, брисел, белгија

18 - 19. септембар Ea Communications and Publications Committee Meeting, софија, бугарска

24 - 26. септембар CIM 2019 – International Metrology Congress, Париз, Француска

25 – 26. септембар Ea Laboratory Committee Meeting, варшава, Пољска

септембар

октобар

КАЛЕНДАР ДОГАЂАЈА


