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у овом броју

АТС поздравља нове чланове 
породице акредитованих тела за 
оцењивање усаглашености

одржан семинар под називом 
„Акредитација и оцењивање 
усаглашености – ми смо свет“, 
11.09.2019. године

билатерална сарадња 
Србија – мађарска

Како напредује транзиција према 
новом издању стандарда SRPS 
ISO/IEC 17025:2017

Представљамо:
еа издала нови документ еа-4/23 
INF оцењивање и акредитација 
мишљења и тумачења користећи 
стандард  ISO/IEC 17025:2017

ILAC објавио нову ревидирану 
верзију смернице ILAC 
G8:09/2019 - упутство о 
правилима одлучивања и 
изјавама усаглашености

Mетрологија:
одржан XIII конгрес метролога

Стандардизација:
исс обележава 85 година 
стандардизације у републици 
србији

Извештај ЕА о функционисању
акредитације у Европи
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Поштовани читаоци, 

на крају сваке године уобичајено је да сумирамо резултате. ова 
година је била и те како значајна за рад акредитационог тела 
србије (атс), као и за читав систем инфраструктуре квалитета 
у републици србији узимајући у обзир да је за нама успешно 
обављена транзиција на нови стандард SRPS ISO/IEC 17011:2018, 
који дефинише рад самих акредитационих тела. У сврху потврде 
преласка на нову верзију стандарда, послат је извештај о 
самооцењивању европској организацији за акредитацију (еа), 
која треба да, у оквиру комитета за мултилатералне споразуме 
(еа мас), оцени извештај који документује извршене промене 
система менаџмента атс-а у складу са захтевима новог стандарда. 
како би се у свом раду континуирано ослањали на технолошке 
трендове, започели смо унапређење информационог система 
и интерактивног приступа регистру акредитованих тела за 
оцењивање усаглашености, који пружају релевантне податке свим 
корисницима путем новог унапређеног интернет портала атс-а. 
Примена захтева новог стандарда и хармонизација 
акредитационих пракси на европском и међународном нивоу 
је предуслов да атс буде и остане самостална, непрофитна, 
високопрофесионална национална институција. Примењујући 
поступке у складу са захтевима серије хармонизованих европских 
стандарда односно међународних ISO стандарда, докумената и 
упутстава међународних организација из области акредитације 
(еа, IAF и ILAC) атс недвосмислено показује да је оријентисан 
ка интегративним процесима у међународне оранизације 
водећи рачуна о националним капацитетима појединих области 
оцењивања усаглашености. Зато је и слоган овогодишњег семинара 
за акредитована тела за оцењивање усаглашености, који је 11. 
септембра окупио преко 600 представника тела, државне управе и 
привреде, носио назив „акредитација и оцењивање усаглашености 
– ми смо свет!“.
још један од важних задатака атс-а, који морам истаћи, је стално 
увећање броја компетентних тела за оцењивање усаглашености, 
доприносећи на тај начин укупном повећању капацитета и 
конкурентности српске привреде како би инфраструктура 
квалитета републике србије, у тренутку потпуне интеграције 
републике србије у еУ била спремна на партнерски однос са 
инфраструктурама квалитета осталих земаља чланица еУ. тако се 
током ове године увећао укупан број акредитованих тела за 12% у 
односу на 2018. годину и сада износи преко 650 тела. 
оно што никако не смемо да заборавимо је да су људи најважнији 
ресурс атс-а. рећи ћу сликовито да је инфраструктура квалитета 
као један велики фудбалски тим, коме је атс тренер. сваки учесник 
у систему акредитације, ради у тиму и тимски дух је карактеристика 
рада атс-а. тренер треба да поседује способност да ефикасно 
комуницира са другим члановима тима и да буде мотивисан за 
континуирано учење и напредовање. и зато је рад на перманентном 
усавршавању и одржавању компетентности стално запослених 

и екстерно ангажованих оцењивача и техничких експерата, као и 
повећање броја оцењивача и експерата за одлучивање, уз стални 
тренд повећања обука, радионица и семинара, задатак који 
изнова и изнова преиспитујемо. едукација запослених и обуке 
оцењивача и техничких експерата у 2020. години наставиће се још 
интензивније! и то кроз потпуну примену измењених критеријума 
компетентности за оцењиваче и техничке експерте са циљем 
преиспитивања регистра оцењивача и техничких експерата и 
обезбеђења његове потпуне оперативности и кроз унапређење 
система оцењивања успостављањем јединствене ”листе добре 
оцењивачке праксе” са циљем хармонизације рада оцењивача. 

такође, показивање бриге за сваког спортисту и играча, њихова 
интересовања за оно што им се дешава у животу на терену или ван 
њега, чини да се у тиму развија осећај јединства и прихваћености. 
Примена концепта анализе ризика у оцењивању тела за оцењивање 
усаглашености, доводи до тога да атс континуирано током поступка 
акредитације вреднује и прати активности тела, у циљу праћења 
задовољења критеријума акредитације. на тај начин као крајњи 
резултат унапређују се сви актери у систему инфраструктуре 
– и играчи и сам тренер! синергијом свих поменутих учесника 
у том процесу, укључујући и доносиоце прописа (релевантна 
министарства), уз уважавање партнерских односа и мишљења 
свих заинтересованих страна ствара се атмосфера међусобног 
поверења, а пре свега, поверења у услуге акредитованих тела за 
оцењивање усаглашености!
такође, аTс ће наставити активно учешће у развоју система 
инфраструктуре квалитета у републици србији и активностима 
надлежних министарстава учешћем запослених атс-а у комисијама 
за именовање, док ће представник атс-а активно учествовати 
у будућем савету за инфраструктуру квалитета који се оснива у 
оквиру министарства привреде. 
Због великог броја акредитованих лабораторија у нашем систему, 
које чине половину свих акредитованих тела, истичемо да смо 
задовољни како се одвија процес транзиције на ново издање 
стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, без обзира што се велики 
број лабораторија изјаснио да ће се оцењивање у сврху преласка 
реализовати током 2020. године. детаљан текст о томе можете 
прочитати на наредним страницама.
У складу са стратешким и програмским циљевима, као и 
политиком квалитета, активности атс-а у 2020. години, осим већ 
поменутих, биће усмерене и ка: активном учешћу у преговорима 
за придруживање еУ у оквиру преговарачке групе слободно 
кретање роба; унапређењу процеса оцењивања у циљу повећања 
његове ефикасности уз потпуну примену измењених докумената 
система менаџмента; завршетку активности проширења области 
акредитације на област која је обухваћена Законом о грађевинским 
производима и правилницима који из њега произилазе; завршетку 
активности проширења области акредитације на област која је 
обухваћена Законом о медицинским средствима; проширењу 
активности на област оцењивања усаглашености квалификованих 
услуга од поверења, као и послова везаних за примену Закона о 
заштити података о личности; континуираној примени постулата 
политике очувања непристрасности и унапређењу успостављеног 
процеса акредитације сертификационих тела за сертификацију 
система менаџмента за медицинска средства.
Желео бих да се захвалим свима са којима смо током године 
сарађивали и да Вам пожелим срећне новогодишње и божићне 
празнике: министарству привреде и другим министарствима, 
потрошачима, акредитованим телима за оцењивање усаглашености 
и њиховим удружењима, акредитационим телима из окружења, 
колегама из међународних организација за акредитацију, 
запосленима у атс-у, свим члановима Управног и надзорног 
одбора, савета за акредитацију и других тела атс-а, оцењивачима 
и техничким експертима, експертима за одлучивање, дирекцији за 
мере и драгоцене метале и институту за стандардизацију.
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УВодна реч Вд директора

С поштовањем, 
проф. др Ацо Јанићијевић,

в.д. директора АТС-а



АКрЕдИТАцИјА јЕ додЕљЕнА 
СлЕдЕћИм Тоу:

лабораторије за испитивање:

1.  ЈКП Београдски водовод и 
канализација Београд, Сектор 
за КУБВКС, Служба санитарне 
контроле воде, Београд - Макиш, 
обреновачки пут бб, акредитациони 
број: 01-479;

2.  Безбедносно - информативна 
агенција, Институт безбедности, 
Одељење за технику, Лабораторија 
за тестирање заштитне опреме, 
Београд, краљице ане бб, 
акредитациони број: 01-480;

3.  CLOVER SERBIA DOO, Сектор за 
усаглашавање и стандардизацију, 
Лабораторија, Нови Сад, 
Петроварадин, раде кончара 1, 
акредитациони број: 01-481;

4.  X-Ray Košutić-Ekoteh dozimetrija 
d.o.o., Београд, Љубе дидића 29, 
акредитациони број: 01-482;

5.  Ellis Enterprises East doo Kruševac, 
Quality laboratory, Крушевац, мике 
стојановића 15, акредитациони број: 
01-483;

6.  Пољопривредна саветодавна 
и стручна служба Крагујевац 
ДОО Крагујевац, Агрохемијска 
лабораторија – Лабораторија, 
Крагујевац, цара лазара 15, 
акредитациони број: 01-484;

7.  Пољопривредна саветодавна и 
стручна служба Краљево ДОО 
Краљево, Краљево, Зелена гора 29, 
акредитациони број: 01-485;

8.  Завод за судску медицину Ниш, 
Одељење за токсиколошку 
дијагностику и Одељење за 
идентификацију очинства, 
биолошких и других трагова, Ниш, 
булевар др Зорана Ђинђића 81, 
акредитациони број: 01-486;

9.  Универзитет у Нишу, Машински 
факултет у Нишу, Завод за 

машинско инжењерство, 
Лабораторије за испитивање, 
Ниш, александра медведева 14, 
акредитациони број: 01-487;

10.  ТЕЛЕОПТИК-ЖИРОСКОПИ 
ДОО Београд - Земун, Сектор 
техничке контроле квалитета, 
Испитна лабораторија, Оптичка 
лабораторија, Земун, Филипа 
Вишњића 31, акредитациони број: 
01-488;

11.  Предузеће за спољну и унутрашњу 
трговину Лабораторија ДОО 
Врчин, Лабораторија за 
испитивање, Врчин, београдска 
186, акредитациони број: 01-489.

Лабораторијa за еталонирање:

1.  ТЕЛЕОПТИК-ЖИРОСКОПИ ДОО 
Београд - Земун, Сектор техничке 
контроле квалитета, Метролошка 
лабораторија МЛ21, Београд 
- Земун, Филипа Вишњића 31, 
акредитациони број: 02-074.

Контролна тела:

1.  ТЕХНОСЕРВИС НС 021 ДОО, Сремска 
Каменица, Фрушкогорски пут 38, 
акредитациони број: 06-251;

2.  ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО 
ДРУШТВО „ПОЖАРЕВАЦ“, 
Пожаревац, Партизанска 3, 
акредитациони број: 06-252;

3.  ВАТРООТПОРНОСТ ДОО Шид, 
Војвођанских бригада 4, Шид, 
акредитациони број: 06-253;

4.  „М-МЕРИЈЕН” ДОО Београд, 
Београд, миријевски венац 60, 
акредитациони број: 06-254;

5. G4S SECURE SOLUTIONS ДОО 
Београд, Београд, булевар Пека 
дапчевића 32, акредитациони број: 06-
255;

6.  ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО Пирот, 
Пирот, николе Пашића 213, 
акредитациони број: 06-256;

7.  TECHNOSECTOR ДОО Крагујевац, 
Крагујевац, краља александра I 
карађорђевића 34, акредитациони 
број: 06-257;

8.  МИКРОМОТОР ДОО Београд, 
Београд, нова мокролушка 25, 
акредитациони број: 06-258;

9.  ГИРТПРО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО 
Београд, Београд, 16. октобра 17, 
акредитациони број: 06-259;

10.  НАФТАГАС – НАФТНИ СЕРВИСИ 
ДОО Нови Сад, Група сервиса за 
одржавање и тубинг центар, Погон 
за одржавање, Служба Ремонта, 
Нови Сад, Пут Шајкашког одреда 9, 
акредитациони број: 06-260;

11.  НЕО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ветерник, 
Нови Сад – Ветерник, арона 
Загорице 51, акредитациони број: 
06-261;

12.  ALARMIUS ND d.o.o. Beograd-
Rakovica, Београд - Раковица, 
јелезовачка 40, акредитациони број: 
06-262;

13.  ПЛАМЕН 014 ДОО Ваљево, 
Ваљево, косте абрашевића 7а, 
акредитациони број: 06-263;

14.  ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО 
ДРУШТВО, Кањижа, карађорђева 
41, акредитациони број: 06-264;

15.  Ватро-Превент доо Чачак, Чачак, 
булевар ослободилаца чачка 82а, 
акредитациони број: 06-265;

16.  PLAMEN SERVICE DOO, Јагодина, 
мајора тепића 19, акредитациони 
број: 06-266;

17.  Општински ватрогасни савез Бачка 
Топола, Бачка Топола, маршала 
тита 59, акредитациони број: 06-267;

 18.  АКТИВА ФИТЕП АД Београд, 
Београд – Раковица, Патријарха 
димитрија 24, акредитациони број: 
06-268

19.  ПАН АЛАРМ ДОО Футог, Нови 
Сад - Футог, Војводе бојовића 3, 
акредитациони број: 06-269;

током  претходних месеци, 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 јУлУ, аВгУстУ, сеПтембрУ  и октобрУ 2019. године

АТС поздравља новоакредитована тела за 
оцењивање усаглашености
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20.  UMT SOLUTIONS ДОО Београд, 
Београд - Врчин, авалска 46е, 
акредитациони број: 06-270;

21.  БЕОЗАШТИТА – Безбeдност и 
здравље на раду ДОО Београд, 
Београд, димитрија туцовића 
115/22, акредитациони број: 06-
271;

22.  ТРИ Т-ПЛАМ ДОО ЛЕПОСАВИЋ, 
Лепосавић, милана 
миловановића бб, акредитациони 
број: 06-272;

23.  ВАТРОСТОП ДОО Београд, 
Београд - Земун, 22. октобра 27, 
акредитациони број: 06-273;

24.  НИШ - ВАТРОСПРЕМ ДОО 
Ниш, Ниш, станоја главаша 78, 
акредитациони број: 06-274;

25.  КВМ ТЕХНИК ДОО Смедерево, 
Смедерево, Војводе симе 3, 
акредитациони број: 06-275;

26.  ВИСАН ДОО Београд, Контролно 
тело ВИСАН, Београд – 
Земун, јернеја копитара бб, 
акредитациони број: 06-276;

27.  Предузеће за услуге, 
производњу и трговину увоз 
извоз РАСЕЛ ДОО Краљево, 
Краљево, аеродромска 1/9, 
акредитациони број: 06-277

28.  СОЈАПРОТЕИН АД Бечеј, Бечеј, 
индустријска 1, акредитациони 
број: 06-278;

29.  ВАТРОИВАЛ ДОО Београд, 
Београд, гостиварска 15, 
акредитациони број: 06-279;

30.  ОРТЕЛ ДОО Чачак, Чачак,   
дунавска 19, акредитациони број:         
06-280.

Сертификационо тело за систем 
менаџмента:

1.  QUALITY CERT ДОО Београд, 
Београд, Ужичка 41, 
акредитациони број: 08-020;

2.  Институт за стандардизацију 
Србије, Београд, стевана бракуса 
2, акредитациони број: 08-021.

Сертификациона тела за 
сертификацију производа: 

1.  ДОО ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД 
Нови Сад, Нови Сад, дунавска23/I, 
акредитациони број: 04-031;

2.  ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, 
Сектор Завод Топчидер, Служба 
за сертификацију производа, 
Београд, чика Љубина 8/V, 
акредитациони број: 04-032.

Сертификационо тело за 
сертификацију особа:

1.  БСЦ Информативни центар, 
Нови Сад, булевар ослобођења 81, 
акредитациони број: 07-008.

ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:

1.  ФАМ АД Крушевац, 
Лабораторија, Крушевац, југ 
богданова 42, акредитациони број: 
01-046, на сопствени захтев.

https://www.ats.rs/sr/akreditovane-organizacije/odluke-o-akreditaciji



Проф. др Владимир Поповић, 
државни секретар у 
министарству просвете, 
науке и технолошког 
развоја и члан савета за 
акредитацију, отворио је овај 
скуп поздравивши све госте 
и са  задовољством истакао 
да је део акредитације још од 
њених почетака,  пре више 
од 20 година. овом приликом 
проф. Поповић је истакао 
да је акредитација важна 
у сваком сегменту нашег 
друштва и да представља 
систем чија правила треба 
поштовати. нагласио је и да 
је атс заузео важну позицију 

у међународним организацијама учешћем у њеним 
активностима и кроз потписане међународне споразуме. 
такође је истакао да је овај догађај прилика за стицање 
нових знања, али и прилика за размену искустава међу 

учесницима.

семинар је настављен обраћањем професора др Ацo 
Јанићијевића, в.д. директора атс-а, који је поздравио 
све присутне, као и све заинтересоване стране који су у 
протеклој години подржали рад атс-а. 

овом приликом проф. др Ацо Јанићијевић упутио је 
поздраве посебним гостима овога скупа, господину Алексеју 
Херсонцеву, руководиоцу савезне службе за акредитацију 
руске Федерације (росаккредитация) и његовој колегиници, 

акредитационо тело србије (атс) је и ове године традиционално одржало семинар за акредитована 
тела за оцењивање усаглашености, 11. септембра 2019. године,  у великој сали комбанк дворане на 
тргу николе Пашића у београду. семинару, под називом „акредитација и оцењивање усаглашености 
– ми смо свет!“, присуствовало је око 600 учесника, представника акредитованих тела за оцењивање 
усаглашености, ресорних министарстава, као и представника осталих институција, универзитета и 
факултета из наше земље.

 www.ats.rs | 6 www.ats.rs | 6

Проф. др Владимир Поповић

одржан семинар под називом „акредитација 
и оцењивање усаглашености – Mи смо свет“, 
11.09.2019. године

Проф. др Ацо Јанићијевић
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Елени Лебединској. 

Проф. др Ацо Јанићијевић је рекао да је ,,циљ атс-а одржавање 
успостављеног и ефикасног система акредитације, који ће 
омогућити успешно извршавање надлежности националног 
акредитационог тела, а то значи задовољење потреба 
привреде за акредитацијом у републици србији, унапређење 
система акредитације, као и успешно одржавање потписаних 
мултилатералних споразума, у оквиру еа, ILAC-а и IAF-а, 
односно обезбеђење услова да инфраструктура квалитета у 
републици србији буде конкурентна и спремна за партнерски 
однос са институцијама инфраструктуре квалитета европске 
уније и на међународном нивоу.”

Потом су представљени резултати рада атс-а из 
претходног периода, са посебним освртом на пораст броја 
акредитованих тела за оцењивање усаглашености који 
износи 620 према подацима из августа ове године. од тога 
је укупан број лабораторија за испитивање 318, контролних 
тела 181, лабораторија за еталонирање 64, медицинских 
лабораторија 14, сертификационих тела за сертификацију 
система менаџмента 15, за сертификацију производа 21, за 
сертификацију особа 6 и Пт провајдера 1.  такође се може 
запазити и пораст броја водећих и техничких оцењивача који 
износи 178, техничких експерата 205, кандидата за водеће и 

техничке оцењиваче 48 и експерата који учествују у поступку 
одлучивања 93.  Присутне је проф. Јанићијевић информисао 
о активностима које су реализоване у претходној години и то: 
обукама за водеће и техничке оцењиваче и техничке експерте, 
састанцима са акредитованим лабораторијама за испитивање 
и еталонирање са посебним освртом на активности у вези 
са транзицијом на нову верзију стандарда ISO/IEC 17025. 
Прва акредитација према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 
додељена је у децембру 2018. године.

Проф. др Ацо Јанићијевић дао је осврт и на потписане 
билатералне споразуме у 2019. години као и на учешће у 
међународним пројектима.

 Представљене су и планиране активности у новим областима 
акредитације, као што су:

• акредитација за послове контролисања/сертификације 
дечјих игралишта према националном пропису („Правилник о 
безбедности дечјих игралишта“);

• акредитација лабораторија за испитивање /контролних тела/ 
сертификационих тела у области које обухвата Закон о грађе-
винским производима и припадајући правилници;

• акредитација у области оцењивања усаглашености квалифи-
кованих услуга од поверења, SRPS EN 319 403 V2.2.2:2016 елек-
тронски потписи и инфраструктуре;

• акредитација у области оцењивања усаглашености везаних 
за примену Закона о заштити података о личности;

• акредитација сертификационих тела у области коју обухвата 
Закон о медицинским средствима;

• акредитација према SRPS EN ISO 14065 – активности које ће 
бити усаглашене са доносиоцем националног прописа у овој 
области;

• акредитација сертификационих тела за сертификацију 
система менаџмента за SRPS EN ISO 50001 – завршетак 
започетих активности, а све у складу са новом верзијом 
поменутог стандарда;

• акредитација медицинских лабораторија, за испитивања уз 
пацијента, према стандарду SRPS EN ISO 15189 и SRPS EN ISO 
22870.

У наставку, скупу су се обратили г-дин Алексеј Херсонцев 
и Елена Лебединскаја. они су говорили о искуствима у 
областима оцењивања усаглашености у којима је акредитација 
обавезна у прописима руске Федерације. 

г-дин Херсонцев је представио росаккредитация и 
функционисање система акредитације у руској Федерацији. 
истакао је да росаккредитация, као део инфраструктуре 
квалитета, има за циљ да побољша стандард живота и да 
изгради поверење између компанија, државе и друштва. 
национално акредитационо тело русије је савезно извршно 
тело односно владина организација у оквиру министарства за 
економски развој руске Федерације. У систему акредитације 
функционише и национални институт за акредитацију који 
помаже да се развију ресурси за оцењивања, као и да сe 
унапреди образовни програм за целокупно особље које 
учествује у поступку акредитације.

овом приликом, г-дин Херсонцев је истакао податак о броју 
акредитованих тела који је импозантан и то: више од 6.000 
акредитованих лабораторија за испитивање, око 2.000 служби 
за метрологију које укључују лабораторије за еталонирање, 

као и друге лабораторије 
које врше друге послове 
из области метрологије, 
преко 250 акредитованих 
контролних тела, око 100 тела 
за сертификацију система 
менаџмента и 16 провајдера за 
испитивање оспособљености. 
број сертификационих тела 
за сертификацију особа је 
веома мали јер ова врста 
акредитације није развијена 
због начина функционисања 
образовног система у руској 

Федерацији.

росаккредитация доста посвећује пажњу развоју дигиталних 
услуга, па се од прошле године, све апликације за државне 
услуге могу слати само електронским путем. сертификати о 
акредитацији се, такође, могу преузети само са личног налога. 
Уз то, росаккредитация је почела да користи електронски 
обим акредитације.

У протеклом периоду атс је радио на усклађивању целокупне 
документације система менаџмента са новим издањем 
стандарда SRPS ISO/IEC 17011:2018 (оцењивање усаглашености 
- општи захтеви за акредитациона тела која акредитују 
тела за оцењивање усаглашености), као и са измењеним 
обавезујућим документима међународних организација еа, 
ILAC-а и IAF-а. Паралелно са изменом докумената, реализоване 
су и обуке запослених. једна од новина је формирање 

Алексеј Херсонцев, Елена Лебединскаја, мр Наталија 
Јовичић Зарић и проф. др Ацо Јанићијевић
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симбола акредитације на енглеском језику које ће тела у 
наредним периоду имати прилику да користе у складу са 
Правилима атс-а за коришћење симбола акредитације. атс је 
почео и са коришћењем друштвених мрежа, Twitter, Linkedin, 
Youтube, што ће повећати ефективност комуникације са свим 
заинтересованим странама. о свему томе говорила је госпођа 
Љиљана Маркићевић, помоћник директора за одлучивање 
о акредитацији.

о слабим местима у системима менаџмента тела за 
оцењивање усаглашености која су идентификована кроз 
анализу резултата спроведених оцењивања говорила је мр 
наталија јовичић Зарић, помоћник директора за развој и 
квалитет. она је упоредила ситуацију каква је била 2012. и 
2013. године и данас. најизраженији проблеми се односе на 
управљање (корективним) мерама, реализацију интерних 
провера и преиспитивања од стране руководства, управљање 
променама особља, опреме и докумената за испитивање/
контролисање/сертификацију, преиспитивање захтева, 
уговора, као и на примену атс-Па02, Правила о учешћу 
у међулабораторијским поређењима и програмима за 
испитивање оспособљености.

о интерним проверама и преиспитивању од стране руковод-
ства, као захтевима у свим стандардима за акредитацију тела 
за оцењивање усаглашености, говорила је мр Милица Јовчић, 
руководилац одељења за акредитацију лабораторија, истичу-
ћи да су они једни од алата које тела морају да користе како би 
потврдила да су успоставила ефикасан систем менаџмента и да 
он задовољава постављене циљеве и жељене перформансе. 

Потом се присутнима обратио господин Иван Гагић, виши 
организатор предмета акредитације, који је говорио о 
ризицима у областима контролисања и сертификације, 
о томе шта они могу обухватити, о управљању ризиком, 
идентификацији и анализи ризика, вредновању и поступању 
са ризиком.

госпођа Бранка Ракоњац, виши организатор предмета акре-
дитације, говорила је о томе да ли акредитована тела за оце-
њивање усаглашености извештавају правилно о резултатима, 
када се примењује и шта изјава о усаглашености мора обухва-
тити. такође је дала осврт и на мишљења и тумачења које ла-
бораторије за испитивање и еталонирање могу приказивати 
у извештајима о испитивању односно сертификатима о етало-
нирању, као и на правилно коришћење симбола акредитације. 

о управљању компетентношћу у телима за оцењивање усагла-
шености са посебним освртом на честе промене особља и на-
чину на који тела испуњавају захтеве референтних стандарда, 
говорио је господин Александар Драгићевић, виши органи-
затор предмета акредитације.

као и претходних година, атс је наставио традицију 
организовања семинара за акредитована тела за оцењивање 
усаглашености презентујући актуелне теме из области 
акредитације. све презентације се налазе на сајту атс-а, www.
ats.rs.

на линку https://www.youtube.com/channel/UC-
9gMmaknBQuJX9LbUys1fA који води ка атс-овом YouTube 
каналу, може се погледати краћи филм о овом догађају који је 
тог дана забележило око кaмере.

Бранка РакоњацИван Гагићмр Милица Јовчићмр Наталија Јовичић Зорић Александар Драгићевић
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руководство атс-a, као и остали запослени имали су 
састанак са господином Херсонцевим који је изразио 
велико задовољство због учешћа на семинару посвећеном 
акредитованим телима. током боравка у атс-у, г-дин 
Херсонцев је представио росаккредитация и функционисање 
система акредитације у руској Федерацији. истакао је да 
росаккредитация, као део инфраструктуре квалитета руске 
Федерације, има за циљ  да побољша стандард живота и да 
изгради поверење између компанија, државе и заједнице. 
национално акредитационо тело русије је савезно 

извршно тело, односно владина организација у оквиру 
министарства за економски развој руске Федерације.  У 
систему акредитације функционише и национални институт 
за акредитацију који помаже да се развију ресурси за 
оцењивања, као и да сe унапреди образовни програм за 
целокупно особље које учествује у поступку акредитације. 
долазак г-дина Херсонцева за атс има посебан значај како 
у билатералним односима са руском Федерацијом у области 
акредитације тако и на међународном нивоу у оквиру 
међународних организација.

акредитационо тело србије имало је част и задовољство да 12.09.2019.године,  дан након семинара 
у комбанк дворани одржаног 11.09.2019. године, у својим просторијама дочека нашег цењеног госта 
из руске Федерације, господина алексеја Херсонцева, руководиоца росаккредитация.

Господин Алексеј Херсонцев у посети АТС-у

Алексеј Херсонцев, руководилац Росаккредитация и в.д. директора АТС-а, проф. др Ацо Јанићијевић

Запослени АТС-а на састанку са Алексејем Херсонцевим, руководиоцем Росаккредитация
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испред маклаб-а конференцију је званично отворила 
председница удружења, мр магдалена Трајковска 
Трпевска, а скуп су поздравили др Трпе ристоски - 
оцењивач иарсм-а, проф. др давор Звиздић, председник 
CROLAB-а, представници EUROLAB-а и EUROCAL-а, као и 
љиљана маркићевић, помоћник директора за одлучивање 
о акредитацији, у име акредитационог тела србије.

конференција је организована у циљу развоја, побољшања 
и промовисања квалитета и компетентности лабораторија 
и контролних тела кроз приказ њихових резултата, 
достигнућа, искустава и изазова приликом имплементације 
система менаџмента.

изузетно квалитетни ауторски радови представљени су 
током конференције, како путем усмених презентација тако 
и у оквиру постерске секције. 

радне сесије конференције биле су подељене према 
следећим темама:
• национални и европски законодавни оквир за обезбеђење 

квалитета;

• основни принципи и трендови развоја у лабораторијима 
за испитивање и еталонирање и контролним телима - 
колико користимо модерне технологије;

• промоција акредитације као потврде квалитета;

• промоција квалитета као слике угледа лабораторија 
за испитивање и еталонирање, контролних и 
сертификационих тела – изазови и решења;

• испитивање и контролисање у области заштите 
животне средине, индустрије и пољопривереде - улога 
лабораторија на развој економије.

Посебну пажњу је привукла сесија Промоција акредитације 
као потврда квалитета у оквиру које је одржана панел 
дискусија са темом транзиција на ново издање стандарда 
MKC EN ISO 17025:2018. кључне новине и измене у 
17025:2018 је изнела сандра костоска из иасрм и истакла 

разлике између старог и новог издања стандарда кроз 
примере потешкоћа са којима се сусрећу лабораторије у 
имплементацији новог издања стандарда као што су потреба 
за постојањем правилника о квалитету, постављење 
руководиоца квалитета, заменика и сл., а све са аспекта да 
у новом издању нема експлицитног захтева за њиховим 
постојањем.  конкретна искуства процеса транзиције 
на MKC EN ISO 17025:2018 представљена су на примеру 
лабораторије јП Водовод и канализација скопље од стране 
Александра николовског - јП Водовод и канализација 
скопље. Проф. др трпе ристоски - оцењивач иарсм-а је 
представио оно што је важно у транзицији на MKC EN ISO 
17025:2018 и која су главна запажања оцењивача.

У оквиру конференције одржан је и округли сто EUROсAL-а 
– европског удружења акредитованих лабораторија за 
еталонирање.

конференцији су присуствовали представници 
националних акредитационих тела из региона, 
представници ресорних министарстава и тела за 
оцењивање усаглашености, а након завршетка је 
констатовано да је иста веома успешно реализована 
што се огледа у великом интересовању учесника чему су 
допринеле занимљиве теме и изнета искуства из праксе. 

Потребно је посебно истаћи значај узајамне сарадње тела 
за оцењивање усаглашености кроз овај вид удружења чиме 
је омогућена лакша размена информација и искустава, 
организовањем стручних конференција, семинара, округлих 
столова у сврху стицања нових знања чиме се постиже 
унапређење квалитета рада и компетентности, а уједно 
се олакшава и поспешује сарадња тела за оцењивање 
усаглашености са телима државне управе, факултетима, 
институтима, а пре свега акредитационим телима, као и 
могућност сарадње међу телима у региону и европским 
асоцијацијама ове врсте. скупу су испред атс-а присуствовали 
љиљана маркићевић, Слађана Чумић, Иван дуганџић, 
вера Томић, Сања Здравковић и др Жељка Кесић.

У периоду од 3. до 5. октобра 2019. у охриду одржана је четврта  међународна конференција „квалитет 
и  компетентност 2019“ у организацији македонског удружења лабораторија и контролних тела 
маклаб-а

Представници АТС-а на конференцији мАКлАб-а

Представници АТС-а на МАКЛАБ-у



 www.ats.rs | 11

Први од 8 планираних састанака са оцењивачима 
акредитационог тела србије (атс) који обављају 
оцењивања лабораторија за испитивање одржан је 
29.10.2019. године. Преостали планирани састанци ће се 
реализовати током новембра и децембра 2019. године (5., 
7., 13., 15., 22., 26.11. и 5.12.) оцењивачи су сврстани у мање 
групе на основу статуса у регистру оцењивача атс-а (водећи 
и технички оцењивачи) и на основу компетентности у 
областима ипитивања, што ће омогућити разматрање 
тема непосредно везаних за одређене области у којима 
обављају оцењивања, омогућaвајући већу ефективност у 
раду и усклађивање њихових ставова.

тема ових састанака је разматрање кључних измена нове 
верзије стандарда, SRPS ISO/IEC 17025:2017 у односу на 
претходну верзију, евалуирање налаза са оцењивања према 
новој верзији стандарда која су до сада обављена и размена 
искустава са оцењивачима. оцењивачима је у уводном 
излагању презентован статус у процесу акредитације 
лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање 
према SRPS ISO/IEC 17025:2017  и план за наредни период,  
закључно са 30. јуном 2020. године, до када је предвиђено да 
се реализују сва оцењивања према новој везији стандарда. 
с обзиром да је било неопходно да се неки од захтева у 
стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 поново разматрају,  теме 

о којима се дискутовало односиле су се на ризике и прилике, 
размишљању заснованом на ризику, правилу одлучивања и 
изјави о усаглашености, као и на захтеве који се односе на 
садржај извештаја о оцењивању усаглашености.

такође, са оцењивачима су дискутована и питања о којима 
се разматрало на Workshop-у посвећеном новој верзији ISO/
IEC 17025 у оквиру састанка лабораторијског комитета EA, 
који је одржан у Варшави, 25-26. oктобра 2019. године. 

са оцењивачима је дискутовано у вези садржаја записа који 
се достављају са оцењивања, указано је на неке недостатке 
записа, а од оцењивача су тражене повратне информације у 
вези коришћења нових образаца. 

с обзиром на тенденцију еа,  као и професионалних друштава 
у европи и у свету, да се акредитационим телима омогући 
акредитација флексибилог обима, на одржаном састанку 
је презентована и политика атс-а у вези са акредитацијом 
флексибилног обима, која је исказана у упутству акредитација 
лабораторија за флексибилни обим (атс-УП28).

састанак је протекао у веома контструктивној и радној 
атмосфери. оцењивачи су износили своја искуста у вези 
оцењивања која су обавили, а затим се дискутовало по 
овим темама.

Годишњи састанци са оцењивачима

Др Љубинка Глигић и Јелена Стојановић на годишњем састанку техничких оцењивача (с лева на десно )
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Потписан акциони План за 2020. годину између 
акредитационог тела србије (атс) и националног 
акредитационог тела мађарске (NAH) 

У будимпешти је 12. и 13. новембра 2019. године одржано десето заседaње Заједничке комисије (Зк) за 
економску сарадњу између републике србије и мађарске, на коме је, између осталог, потписан акциони 
План за 2020. годину између акредитационог тела србије (атс) и националног акредитационог  тела 
мађарске (NаH). делегације су предводили ко-председници: горан кнежевић, министар привреде 
републике србије и Петер сијарто, министар спољних послова и трговине мађарске.

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 два тела у 2019. односно 2020. години.

Према договору са мађарском страном, дводневно заседање 
Зк одвијало се у пленуму и у оквиру радних група, а обухватило 
је анализу досадашње и предлоге за даљи развој сарадње 
у областима од обостраног интереса и то: развој пословних 
активности (трговина, инвестиције, заштита потрошача, 
сарадња привредних и трговинских комора и др.); саобраћај 
и инфраструктура; гранична контрола и гранични прелази; 
оперативна сарадња у области унутрашњих послова; енергетика 
и рударство; пољопривреда, шумарство и водопривреда; 
заштита животне средине; регионална и прекогранична 
сарадња, туризам, медицинска и фармацеутска индустрија, 
финансијска сарадња, информационе и комуникационе 
технологије, иновације и технолошки развој и сарадња у 

области рада, запошљавања и социјалних питања. Паралелно 
са заседањем, у организацији Привредне коморе србије и 
мађарске агенције за промоцију извоза одржан је Пословни 
форум србија - мађарска, који су отворили ко-председници Зк. 
Потписивање акционог Плана за 2020. годину  уследило 
је након успешно имплементираног меморандума између 
ова два акредитациона тела. У претходном периоду (током 
2018. године) одржана је радионица и билатерални сусрет 
посвећен разматрању питања у вези са преласком на новa 
издањa стандарда ISO/IEC 17025:2017 и ISO/IEC 17011:2017. 
ове активности значајно су допринеле побољшању 
даље хармонизације у примени шема акредитације и 
побољшању међусобног разумевања са акредитованим 
телима за оцењивање усаглашености. ациони план су 
потписали проф. др ацо јанићијевић, в.д. директора атс-а 
и миклош девец, директор NаH -а.

Потписивање овог акционог Плана за 2020. годину  
резултат је плодоносне и ефикасне сарадње између ова 
два акредитациона тела која утиче на ширење и других 
регионалних билатералних споразума, што доприноси и 
активностима министарстава које су усмерене на развој 
инфраструктуре квалитета у својим земљама.

Министар Горан Кнежевић, министар Петер Сијарто, проф. др Ацо Јанићијевић и Миклош Девец

билатерална сарадња србија - мађарска
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акредитационо тело србије имало је ту част и задовољство 
да буде позвано на прославу турског акредитациoног тела 
поводом обележавања двадесет година од оснивања. 
директор атс-а, проф. др ацо јанићијевић присуствовао 
је овом свечаном догађају који се одиграо 1. новембра 
2019. године у анталији.

свечаној церемонији, присуствовали су многобројни 
представници из света акредитације па су гости међусобно 
могли да поделе своја искуства и ојачају везе између 
акредитационих тела и осталих институција у циљу 
побољшања глобалне трговине. међу говорницима били су 
представници међународних институција као што су ILAC 
(међународна организација за акредитацију лабораторија) 
и IAF (међународни форум за акредитацију), као и други 
представници инфраструктуре квалитета. новопостављени 
генерални секретар TURKAK-а, госпођа G. Banu мüderri-
soğlu, својим говором отворила је ову свечаност, а потом 
се присутнима обратио и министар спољних послова 
турске, господин Mevlüt Çavuşoğlu. међу учесницима овог 
програма били су и др Andreas Steinhorst, извршни секретар 
еа (европске организације за акредитацију), затим, госпођа 
Maria Papatzikou, заменик председавајућег еа, господин 
Thomas Facklam, бивши председавајући IAF-а и EA, госпођа  
Maribel Lopez, потпредседница ILAC-а, господин Emanuele 

Riva, потпреседник IAF-а, госпођа Gonca Yilmaz Batur, заменик 
министра трговине и господин Faruk Kaymakci, заменик 
министра спољних послова и директор за послове еУ.

овом приликом гостима је представљена презентација 
пројекта и филм ,,аутоматизација процеса у обављању 
послова акредитације и пружању услуга”, а потом и 
панел ,,Улога акредитације у квалитету и безбедности 
производа - тренутне и будуће перспективе“ на коме су 
излагали и представници других акредитационих тела. 
Учесници панел дискусије били су: господин Norman Bru-
nner, председавајући IAF мLAC, AA (Aкредитационо тело 
аустрије); господин Kevin Belson, председавајући EA CC, 
UKAS (Aкредитационо тело Уједињеног краљевства); 
господин Ron Josias, председавајући AFRAC-а (афричке 
организације за акредитацији), SANAS (јужноафрички 
национални систем акредитације); господин Atakan Baştürk, 
бивши генерални секретар TURKAK-a, док је панел дискусију 
водио министар индустрије и технологије, др H. İbrahim Çe-
tin (бивши генерални секретар TURKAK-a).
челници TURKAK-a истакли су да су током двадесет година 
свог постојања изградили поверење између заинтересованих 
страна засновано на квалитету и компетентности и да су 
стекли утицај на готово све области живота, посебно у 
економској, социјалној и индустријској области.

G. Banu Мüderrisoğlu, генерални секретар TURKAK-а Алија Хајдар (БАТА), проф. др Ацо Јанићијевић (АТС) и Тихомир Бабић (HАА)

обележена 20. годишњица рада националног 
акредитационог тела турскe (TURKAK)  
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У складу са Планом преласка на ново издање стандарда, 
а који је израдила менаџмент група MAC-а (MAC MG), сва 
акредитациона тела (укључујући атс) која подлежу опцији 
б до 31.12.2019. године доставиће европској организацији 
за акредитацију (еа) извештај о самооцењивању (ILAC A3 
документ) у којем је, поред осталог, потребно описати на 
који начин акредитационо тело испуњава захтеве новог 
издања стандарда ISO/IEC 17011:2017.

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.

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.

размишљање засновано на ризику је детаљније разрађено 
у документу атс-УП38, Одређивање локација, броја дана 
оцењивања и потребних осведочења при оцењивању ТОУ, 
који је намењен за коришћење од стране запослених у 
одељењима за акредитацију. 

генерално, број дана оцењивања тоУ за одређену врсту 
акредитације, зависи од врсте оцењивања, величине тоУ, 
броја локација тоУ, као и од обима акредитације, односно 
броја/комплексности поступака оцењивања усаглашености 
за које се тражи/поседује акредитација. У документу су 
идентификовани и остали фактори ризика који могу утицати 
на број дана оцењивања, изабрану технику оцењивања 
и време између узастопних оцењивања на локацији тоУ 

(саставни део Програма оцењивања).

Усвојена су измењена Правила атс-Па04, Правила 
за коришћење симбола акредитације, позивање на 
акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника 
EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума, која се могу преузети 
са сајта атс-а, на следећој адреси:https://www.ats.rs/uploads/
attachment/dokument/7/Pravila_za_koriscenje_simbola_akredi-
tacije_ATS-PA04_4_2_20_09_2019_s.pdf

новим издањем ових правила усвојене су нове верзије 
симбола акредитације које користе акредитована тела за 
оцењивање усаглашености (видети Прилог 1 атс-Па04). 

симбол акредитације на енглеском језику и/или ILAC MRA 
знак (за лабораторије и контролна тела) се издаје на писани 
захтев акредитованог тела за оцењивање усаглашености. атс 
ће постепено замењивати додељене симболе акредитације, а 
након донешене одговарајуће одлуке о акредитацији. симбол 
акредитације ће убудуће бити достављан електронским путем 
преузимањем са одговарајућег линка.

симбол акредитације на енглеском језику и/или IAF MLA 
знак (за сертификациона тела) се издаје на писани захтев 
акредитованог тела за оцењивање усаглашености, при 
чему се права на коришћење комбинованог IAF MLA 
знака, као и обавезе које из тог права проистичу, уређују 
посебним уговором.

активности атс-а у вези транзицијe на ново 
издање стандарда ISO/IEC 17011:2017

АКТИВНОСТИ ЕА

Пример симбола акредитације на енглеском језику

Пример симбола акредитације на српском језику
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дана 30. новембра 2019. године је тачно две године од када је објављено ново (треће) издање међународног стандарда 
ISO/IEC 17025:2017. По истеку трогодишњег прелазног периода, биће важеће само акредитације према новом издању 
стандарда.

акредитационо тело србије (атс) је предузело низ активности како би омогућило свим акредитованим лабораторијама 
благовремени прелазак на акредитацију према новом издању стандарда. Прво оцењивање којим је обухваћен и прелазак 
на акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017, реализовано је крајем септембра 2018. године. сходно плану 
реализације оцењивања која обухватају и прелазак на акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 који је 
формиран на основу сопствених планова лабораторија у априлу 2018. године, атс је до краја те године очекивао око 20 
таквих оцењивања. највећи број оцењивања очекивао се током 2019. године (око 300), док је према исказаним намерама, 
око 60 лабораторија планирало прелазак за прву половину 2020. године.

међутим, од тада па до данас, на захтев лабораторија, план је више пута морао да се ажурира. иако је предузет низ 
активности на анимирању лабораторија да преласку приступе благовремено, лабораторије су максимално користиле 
могућност да до 31. јула 2019. године изаберу опцију оцењивања по старом издању стандарда и одлагале прелазак за 
наредна оцењивања. одлагање прелазака је условило значајну промену у односу на првобитно достављене планове. као 
резултат одлагања, током 2020. године реализоваће се дупло више оцењивања него што је према првобитним плановима 
лабораторија било очекивано.

са своје стране, осим низа припремних и едукативних активности, о којима су лабораторије редовно информисане, 
атс је предузео и додатне активности у циљу повећања броја оцењивача, како би био спреман да одговори на потребе 
лабораторија. Уколико не буде нових изненађења, без обзира на наведена померања првобитно планираних термина, све 
активности би требале да се заврше на време. У том смислу, веома је важно да се сва оцењивања којима ће бити обухваћен 
и прелазак на акредитацију према новом издању стандарда заврше до 30. јуна 2020. године.

Како напредује транзиција према новом 
издању стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017
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европска организација за акредитацију (еа) је 14. октобра 2019. 
године на свом сајту: https://european-accreditation.org/ објавила 
Извештај о функционисању акредитације у Европи - 2019.

Пре више од 10 година европска комисија је објавила 
Уредбу (еЗ) бр. 765/2008 којом се осигурава, у оквиру 
Заједнице, коришћење института „слободно кретање роба“ 
која испуњава одређене захтеве чиме се обезбеђује висок 
ниво заштите јавног интереса, као што су здравље и заштита 
уопште, здравље и заштита на раду, заштита потрошача, 
заштита животне средине и безбедност. истовремено, тиме 
се осигурава да слободно кретање робе није ограничено 
у већој мери од онога што је дозвољено легислативом о 
хармонизацији унутар Заједнице или било којим другим 
релевантним правилама те Заједнице.

како би се остварили ови циљеви, било је неопходно да 
се успостави општи оквир за правила и принципе везане 
за акредитацију, оцењивање усаглашености и надзор на 
тржишту. Уредба (еЗ) бр. 765/2008 пружа свеобухватни 
оквир за акредитацију и прописује принципе њеног 
функционисања и организовања на нивоу Заједнице.

Посебна вредност акредитације лежи у чињеници, да она 
обезбеђује званичну потврду о техничкој компетентности 
тела чији је задатак да оцењују усаглашеност са 
применљивим захтевима обезбеђујући висок ниво заштите 
јавног интереса.

Штавише, транспарентна акредитација би од стране 
националних државних органа требало да буде сматрана 
најпожељним средством да се докаже техничка 
компетентност тела за оцењивање усаглашености (тоУ), 
како Уредба (еЗ) бр. 765/2008 и предвиђа.

Због новог система акредитације који прописује Уредба 
(еЗ) бр. 765/2008, број европских закона који у којима се 
рефенцира акредитација и оцењивање усаглашености је 
значајно повећан. акредитација је, такође, најпожељније 
средство да се докаже компетентност тела за оцењивање 
усаглашености у трговинским уговорима са трећим 
земљама са циљем обостраног прихватања резултата 
оцењивања усаглашености чиме се заобилазе техничке 
баријере које отежавају трговину. 

акредитација је, такође, средство којим се обезбеђује 
да потрошачи (односно крајњи корисници) могу имати 
директно поверење у сертификате и извештаје које издају 
акредитована тела за оцењивање усаглашености.

европска комисија је у свом извештају о примени Уредбе 
(еЗ) бр 765/2008 потврдила да европска акредитациона 
инфраструктура креирана Уредбом (еЗ) бр. 765/2008 
обезбеђује додатну вредност, не само за европско 
јединствено тржиште, већ и за међународну трговину.

акредитација има велику подршку европске индустрије 
и заједнице за оцењивање усаглашености како би 
се обезбедило да производи задовољавају захтеве/
критеријуме који су применљиви и који су прописани. тиме 
се уклањају потешкоће за тела за оцењивање усаглашености 
и подржава се развој предузетничких активности у европи. 
Уредбом је успостављен поуздан и стабилан систем 
акредитације у свим земљама-чланицама као и у земљама-

чланицама европске асоцијације за слободну трговину 
(еФта) и у турској. 

али како је акредитација прихваћена  у европи и како је 
користе европски и национални надлежни органи као и 
власници/корисници приватних шема као најпожељније 
средство да се докаже компетентност тоУ и колико је 
снажан систем акредитације?

европска комисија је тражила од еа да обезбеди специфичне 
индикаторе, који ће пружити информације о функционисању 
акредитације у европи. ове информације ће се достављати 
редовно убудуће и оне ће допуњавати информације које 
се налазе у иззвештају ек о имплементацији Уредбе (еЗ) бр. 
765/2008.

Акредитација ТОУ

акредитација тоУ је дефинисана Уредбом (еЗ) бр. 765/2008 
и референтним међународним стандардом ISO/IEC 17011.

међународни стандард  ISO/IEC 17011:2017 Оцењивање 
усаглашености - Захтеви за акредитацију тела која 
акредитују тела за оцењивање усаглашености, дефинише 
акредитацију на следећи начин:

Атестирање тела за оцењивање усаглашености, које 
обавља трећа страна, којим се званично показује његову 
компетентност да обавља одређене послове оцењивања 
усаглашености.

активности оцењивања усаглашености које обављају тоУ 
су, на пример испитивање, еталонирање, контролисање, 
сертификација система менаџмента, особа, производа, 
процеса и услуга, пружање услуге испитивања 
оспособљености, производња референтних материјала, 
валидација и верификација.

Према Уредби (еЗ) бр. 765/2008 термин „акредитација“ 
значи потврду од стране националног акредитационог 
тела да тело за оцењивање усаглашености испуњава 
захтеве прописане хармонизованим стандардима и, где је 
примењиво, све додатне захтеве, укључујући оне прописане 
релевантним секторским шемама да би се спровела 
специфична активност оцењивања усаглашености.

Хармонизовани стандарди за акредитацију објављени су у 
службеном листу европске уније (SLEU).

национална акредитациона тела доделила су више од 2.400 
нових акредитација у 2018. години, као и више од 6.000 
обнова акредитације.

За акредитацију тоУ примењују се следећи 
хармонизовани стандарди:

EN ISO/IEC 17025:2017- Општи захтеви за компетентност 
лабораторија за испитивање и еталонирање;

EN ISO 15189:2012 - Медицинске лабораторије - Захтеви за 
квалитет и компетентност;

EN ISO/IEC 17065:2012 - Оцењивање усаглашености - Захтеви 
за тела која сертификују производе, процесе и услуге;

EN ISO/IEC 17021-1:2015 - Оцењивање усаглашености – 
Захтеви за тела која пружају проверу и сертификацију 
система менаџмента - Први део: Захтеви

ПредстаВЉамо: 
иЗВеШтај еа о ФУнкционисањУ акредитације У еВроПи

АКТИВНОСТИ ЕА



 www.ats.rs | 18

EN ISO/IEC 17024:2012 - Оцењивање усаглашености - Општи 
захтеви за тела која врше сертификацију особа;

EN ISO 14065:2013 - Гасови стаклене баште - Захтеви за 
верификациона и валидациона тела за гасове стаклене 
баште, који се користе током акредитације или других 
облика признавања;

EN ISO/IEC 17043:2010 - Општи захтеви за испитивање 
оспособљености;

EN ISO 17034:2016 - Општи захтеви за компетентност 
произвођача референтних материјала.

еа је покренула анкету у јуну/јулу 2019. године која је 
обухватила свих 50 националних акредитационих тела у 
оквиру еа (од тога су 36 тела пуноправни чанови, а њих 14 су 
придружени чланови) са циљем прикупљања информација о:

• броју издатих акредитација (до краја 2018. године),

• броју издатх акредитација у  регулисаном сектору,

• броју издатих акредитација у нерегулисаном 
(добровољном) сектору,

• броју акредитација по врсти акредитације (до краја 2018.
године),

• најважнији сектори /легислатива са највећим бројем 
акредитација,

• суспензија/повлачење акредитације,

• жалбе/приговори,

• прихватање акредитације,

• изазови,

које су коришћене за израду анализе о функционисању 
акредитације у европи.

анализа је показала следеће:

број издатих акредитација у оквиру EA MLA споразума 
наставља да расте. до краја 2018. године додељено је  35.250 
акредитација од стране националних акредитационих тела 
која припадају еа. тај број у 2017. години био је 35.100, док је 
годину дана пре тога износио 34.600.

Повећање броја додељених акредитација показује 
поверење у акредитацију, као и у сертификате и извештаје 
које издају акредитована тела за оцењивање усаглашености.

национална акредитациона тела доделила су више од 2.400 
нових акредитација у 2018. години, као и више од 6.000 
обнова акредитације. 

Акредитације у регулисаном сектору заснованом на 
европском и националном законодавству
У многим европским и националним законодавствима, 
законодавци користе акредитацију као најпожељније 
средство да покажу компетентност тоУ, као нпр. директива 
2014/68/еУ европског парламента о опреми под притиском, 

Уредба (еУ) бр. 305/2011 о грађевинским производима 
и Уредба (ек) 882/2004 о службеним контролама у 
пољопривредно-прехрамбеном сектору.

тренутно постоји више од 100 европских прописа у којима 
се референцира акредитација и оцењивање усаглашености. 

ранијих година, већина акредитација је била везана за 
нерегулисани (добровољни) сектор. међутим, европска 
комисија и национални регулатори сада све више користе 
акредитацију због новоуспостављеног европског система 
акредитације основаног Уредбом (еЗ) бр. 765/2008. 
као последица тога, национална акредитациона тела у 
оквиру еа су издала више од 20.000 акредитација у тзв. 
регулисаном сектору до краја 2018 . године. то значи да се 
број акредитација у регулисаном сектору може поредити са 
бројем акредитација у нерегулисаном сектору. 

У неким регулисаним областима, тоУ морају да буду 
именована или призната од стране надлежних државних 
органа како би обављала активности оцењивања 
усаглашености. Примери таквих регулисаних сектора су 
Правни оквир европске уније и свеобухватни економски и 
трговински споразум (CETA)  између еУ и канаде. именована 
тела су тела за оцењивање усаглашености која су званично 
одобрена од стране надлежних државних органа и 
пријављена европској комисији и осталим чланицама еУ, 
да спроводе поступак оцењивања усаглашености у складу 
са правним оквиром еУ када се захтева присуство „треће 
стране“. та тела се у законодавству еУ зову именована тела.

оцењивањем тоУ које тражи именовање се одређује да ли је оно 
технички компетентно и способно да изврши дате процедуре 
оцењивања усаглашености  и да ли оно може да покаже 
неопходан ниво независности, објективности и интегритета. 

У складу са Уредбом (еЗ) 765/08, акредитација треба да се 
сматра од стране државних органа задужених за именовање, 
као најпожељнија техничка основа за оцењивање тоУ, 
на начин да се тако смањују разлике у примењеним 
критеријумима за нотификацију.

За више информација o именованим телима може се 
погледати упутство о примени правила еУ у вези са 
производима из 2016. године под називом Плава књига 
(Blue Guide), објављеном у OJEOU C272 Volume 59.

све државе чланице еУ су одлучиле да користе акредитацију 
у сврхе именовања, али у различитој мери. У неким од тих 
држава акредитација се користи за именовање само за један 
или два хармонизована прописа на нивоу уније, због чега 
постоје свега неколико акредитованих именованих тела. 
У неким државама чланицама акредитација се користи за 
све хармонизоване прописе и сва именована тела морају 
акредитацијом да докажу своју компетентност. опште узевши, 
број акредитованих именованих тела наставља да расте.  

Земље чланице EU и EFTA (европске асоцијације за слободну 
трговину) са којима је еУ закључила споразум о узајамном 
признавању оцењивања усаглашености и споразум о 
европском оцењивању усаглашености и прихватању 
индустријских производа (PECAs)  су одредиле именована 
тела у оквиру хармонизованог правног оквира еУ.

то значи да не могу сва национална акредитациона тела 
у оквиру еа бити укључена у акредитацију именованих 
тела, односно, већином национална акредитациона тела 
земаља  које су придружене чланице еа, немају ниједно 
акредитовано именовано тело.
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такође, како би имали користи од акредитације у 
нотификационом процесу, акредитацију мора издати 
национално акредитационо тело које је потписник 
(одговарајућег) MLA споразума. било која друга 
акредитација, укључујући оне које издају земље које нису 
чланице еа, се не сматрају акредитацијама у смислу Уредбе 
(еЗ) бр. 765/2008. Уколико чланица еа (акредитационо 
тело) није потписник одговарајућег MLA споразума, земља 
чланица еУ мора да докаже да се оцењивање именованог 
тела изводи на компетентан начин, слично као у случају 
акредитације коју спроводи национално акредитационо 
тело које је чланица еа и потписник MLA споразума. 

спискови именованих тела се могу наћи на вебсајту NANDO 
електронске базе европских именованих тела на адреси: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.

Важно је нагласити да нису сва акредитована тела која 
траже именовање или овлашћивање/признавање  повезана 
са именованим  телима. У неким земљама постоје захтеви 
националних регулатора где су тоУ потребна званична 
овлашћења од стране државних органа како би обављали 
одређене активности оцењивања усаглашености под 
националним законодавством. ове акредитације су такође 
обухваћене укупним бројем акредитација – више од 7.000 у 
регулисаном сектору у сврхе именовања или овлашћивања/
признавања.

Хармонизовани правни оквир еУ не обухвата регулисани 
сектор хране за људску и животињску употребу. али, и поред 
тога, постоје различити европски и национални прописи 
који користе акредитацију и оцењивање усаглашености 
као што је, на пример, Уредба (ек) бр. 882/2004 о службеним 
контролама које се спроводе како би се проверила 
усклађеност са прописима из области хране и хране за 
животиње, као и здравља и добробити животиња.  

иако европска комисија  и национални државни органи 
наводе коришћење акредитације у прописима као 
најпожељније средство за демонстрирање компетентности 
тоУ, то још увек не значи да је акредитација обавезујућа 
за тоУ. У неколико случајева, национални државни органи 
имају своје сопствене системе за потврду комптенетности 
тоУ, иако Уредба (еЗ) 765/2008 охрабрује државне органе да 
користе акредитацију.

ипак, у многим случајевима надлежни државни органи 
преферирају да акредитација буде обавезна како би на 
хармонизован начин осигурали да су тела за оцењивање 
усаглашености компетентна. тако, на нивоу еУ, постоје 
сектори где је акредитација обавезна као нпр. еУ систем 
трговине емисијама гасова (EU-ETS) и за њега везана Уредба 
(еЗ) бр. 765/2008 за верификацију података и акредитацију 
верификатора. (за више информација погледати сајт https://
ec.europa.eu/clima/policies/ets_en). 

национална акредитациона тела су укупно издала више 
од 16.000 акредитација у регулисаним секторима, у којима 
је акредитација обавезна будући да је прописана или од 
стране ек или државних органа.

Број акредитација у нерегулисаном (добровољном) 

сектору до краја 2018. године

Уредба (еЗ) 765/2008 се примењује за акредитацију, било да 
је њена употреба обавезна или се користи добровољно, у 
односу на оцењивање усаглашености, било да је оцењивање 
усаглашености обавезно или не, и без обзира на правни 
статус тела које врши акредитацију. 

може се, дакле, рећи да је акредитација у европи увек у 
регулисаном сектору. 

акредитација није само за регулаторе и државне органе 
пожељно средство да се покаже компетентност тоУ већ и 
у тзв. нерегулисаним секторима - онима у којима не постоје 
прописи у којима се референцира на акредитацију. она је 
важна и за приватно тржиште, власнике шема, потрошаче 
и друге клијенте тоУ како би се обезбедило поверење 
у сертификате и извештаје, а коначно и у резултате 
оцењивања усаглашености.

сходно томе, у многим нерегулисаним секторима тржиште 
захтева активности оцењивања усаглашености које су 
подржане акредитацијом.

Укупан број акредитација у нерегулисаном сектору је скоро 
исти као и број акредитација у регулисаном сектору. Пре 10 
година, пре него што је Уредба (еЗ) бр. 765/2008 ступила на 
снагу, број акредитација у нерегулисаном сектору је значајно 
премашивао број акредитација у регулисаном сектору.

Број акредитација по врсти акредитације до краја 
2018.године

Укупно је издато скоро  35.000 акредитација од стране 
45 националних акредитационих тела у оквиру еУ која су 
учествовала у анкети. од тога више од пола акредитација је 
било додељено за активности испитивања, док је најмање 
акредитација додељено за активности производње 
референтних материјала (RMP).

Главни сектори/прописи

Пре много година, прве акредитације тоУ су углавном биле 
везане за испитивање и еталонирање у секторима као што су 
заштита животне средине, храна и испитивање материјала. сада 
се тоУ акредитују у скоро свим секторима и за све производе, 
укључујући процесе и услуге. нови примери су заштита 
података, сајбер безбедност и валидација и верификација 
емисије гасова са ефектом стаклене баште (GHG).
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Регулисани сектори са највећим бројем акредитација

коришћење акредитације у регулисаном сектору значајно 
варира између држава. У неким земљама њихови надлежни 
органи посежу за акредитцијом  за скоро све секторе у 
којима тоУ морају да докажу своју компетентност. У другим 
земљама њихови надлежни органи сами оцењују тоУ, уз 
негативан утицај који се јавља јер тада у таквим случајевима 
власти морају доказати да је њихово оцењивање једнако 
поуздано као акредитација од стране националних 
акредитационих тела. 

Према томе, може се десити да се надлежни органи у неким 
земљама користе акредитацију у специфичним секторима 
(законима), у којима регулатори у другим државама не 
користе акредитацију.

европска комисија и/или национални регулатори користе 
акредитацију углавном у прехрамбеном сектору (храна за људе 
и животиње), грађевинском и секторима животне средине.

Нерегулисани сектори са највећим бројем акредитација

сектор хране за људе и хране за животиње, као и сектори 
заштите животне средине и медицински/здравствени сектор 
су нерегулисани сектори са највећим бројем акредитација.  
сектор хране за људе и хране за животиње, и медицински/
здравствени сектор су, такође, сектори са највећим бројем 
акредитација у регулисаним секторима па се закључује да је 
акредитација заступљена  у оба сектора. то значи да постоји 
много тоУ (углавном лабораторија) у овим секторима који 
нуде своје услуге на тржишту, а регулисана и нерегулисана 
тржишта захтевају акредитована тоУ.

суспензија/повлачење акредитације

акредитација мора бити суспендована, повучена или 
смањена уколико тоУ не испуни захтеве акредитације 

или не испоштује правила за акредитацију или уколико 
добровољно затражи суспензију, повлачење или смањење.

дефиниције поменутих термина дате су у следећим тачкама 
стандарда ISO/IEC 17011:2017:

• смањење акредитације (ISO/IEC 17011:2017, тачка3.17 
укидање дела обима акредитације;

• дефиниција суспендовања акредитације (стандард ISO/
IEC 17011:2017, тачка 3.18) постављање привремених 
ограничења за цео обим акредитације или његов део;

• дефиниција повлачења акредитације (стандард ISO/
IEC 17011:2017, тачка 3.19)  укидање акредитације за 
целокупни обим.

У току 2018. године, укупно 687 акредитација (суспензије на 
захтев тоУ и принудне суспензије)  је било суспендовано, 
што чини око 2% од свих издатих акредитација. разлози 
принудних суспензија су углавном били:

•  недостатак техничке компетентности;

•  незатварање неусаглашености;

•  негативни резултати међулабораторијског поређења;

•  неплаћање трошкова.

може се рећи да је укупно 1% свих издатих акредитација 
принудно суспендовано у 2018. години, а више од 2% свих 
издатих акредитације је повучено, односно 941 акредитација.

Повлачење акредитације тоУ може такође бити добровољно 
од стране тоУ или принудно од стране националног 
акредитационог тела. неки од разлога за добровољно 
повлачење акредитације су:

•  спајање ТОУ и пренос акредитације;

•  банкрот;

•  економски проблеми.

разлози принудног повлачења акредитације су:

• прекорачење максималног периода суспензије;

• и даље незатварање неусаглашености;

•  негативни резултати међулабораторијског поређења;

•  неплаћање трошкова.

када се сабере број суспендованих и повучених акредитација, 
у 2018. години је суспендовано и повучено 1.628 акредитација, 
што је око 4.5% укупног броја издатих акредитација.

Приговори/жалбе

Што се тиче приговора, укупно је 39 националних 
акредитационих тела је примило 897 приговора, од чега 
њих 6 није успело да достави информације о приговорима. 
16 националних акредитационих тела је пријавило да је 328 
приговора било легитимно, а да се 317 приговора односно 
30% од укупног броја приговора односило на рад самих 
акредитационих тела. 26 националних акредитационих тела је 
пријавило да је 580 приговора било упућено на рачун рада тоУ.

Укупно је примљено 53 жалби на одлуке акредитационих 
тела у 40 акредитационих тела, од тога је 7 жалби било 
легитимно према пријави од стране 2 акредитациона тела.
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Прихватање акредитације

Сектори у којима се акредитација најчешће користи од стране европских и националних законодаваца је:

•  сектор хране за људе и хране за животиње;

•  сектор за заштиту животне средине;

•  грађевински сектор;

•  заштита производа;

•  здравство;

•  безбедност на раду;

•  законска метрологија;

•  моторна возила.

Сектори у којима државни органи не сматрају акредитацију неопходним средством за доказивањем 
компетентности:

•  здравство;

•  медицинске лабораторије;

•  прописи о медицинским уређајима и in vitro дијагностика;

•  моторна возила;

•  храна за људе и за животиње;

•  заштита животне средине;

•  железница;

•  електричне инсталације.

Поређење сектора у којима се акредитација најчешће користи или не користи уопште, показује да државни 
органи у једној земљи нпр. користе акредитацију док у истом сектору у другој земљи то не чине. Примери 
таквих сектора су здравствена заштита, храна за људе и храна за животиње и заштита животне средине.

Изазови за национална акредитациона тела

као што смо видели, акредитација се примењује у много различитих регулисаних и нерегулисаних 
сектора. нови примери за акредитацију су општа уредба о заштити података (GDPR) и Уредба о 
беспилотним летелицама (дроновима).

национална акредитациона тела морају да успоставе компетентност за све секторе како би могли да 
акредитују тоУ у тим областима, осим уколико национално акредитационо тело одлучи да не пружа 
специфичне услуге акредитације. 

област развијања нових шема за акредитацију је једна од кључних активности сваког акредитационог 
тела, па тако у складу са тачком 4.6.4 референтног стандарда (ISO/IEC 17011) национално акредитационо 
тело мора успоставити, документовати, имплементирати, и одржавати процес за развијање и проширење 
својих шема акредитације при чему ће се разматрати следеће:

а) изводљивост покретања или проширења шеме акредитације;

б) анализу своје постојеће компетентности и ресурса;

ц) приступање експертизи и ангажовање експертизе;

д) потребу за документима за примену и упутствима;

е) обуку особља акредитационог тела;

ф) примењивање или аранжмане за транзицију;

г) ставове заинтересованих страна.

највећи изазови за национална акредитациона тела у погледу акредитације Тоу за постојеће и нове 
активности/шеме су:

•  доступност квалификованих оцењивача/експерата,

•  ангажовање квалификованог (интерног) особља, 

•  дигитална трансформација процеса акредитације,

•  финансијска ограничења,

•  инострана акредитациона тела.
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Поред наведених општих изазова, национална акредитациона тела су идентификовала  следеће 
изазове:

•  постати потписник ЕА МLA споразума за одређене обиме;

• одређивање ресурса и компетентности за акредитацију тоУ за биобанке, произвођаче референтних 
материјала, провајдера за испитивање оспособљености, GDPR и Закон о сајбер безбедности;

•  Брегзит.

Из свега наведеног, закључак је следећи:

•  важно је да законодавци, привреда и потрошачи могу да верују у резултате оцењивања усаглашености.

• европски и надлежни национални државни органи користе испитивање, медицинско испитивање, 
верификацију, контролисање, еталонирање и сертификацију за бољу контролу и регулацију одређених 
области.

• тачна еталонирања, мерења и испитивања која се изводе у складу са најбољом праксом, помажу да се 
ограниче грешке и неисправност производа, као и да се унапреди контрола трошкова производње и да 
се допринесе иновативној животној средини.

• све већи број потрошача се ослања на независне доказе него на рекламирање тржишта јер њихово 
поверење расте са сазнањем да независна и компетентна трећа страна редовно евалуира и прегледа 
производе и услуге које они купују. бирање производа базирано на његовом знаку сертификације 
уверава потрошаче у квалитет производа који купују.

• имплементација Уредбе (еЗ) бр. 765/2008 јача акредитацију и даје законски оквир за пружање услуга 
акредитације широм европе како би се обухватило функционисање акредитације у корист добровољног 
оцењивања усаглашености као и оцењивања усаглашености које захтевају европски и национални закони. 

• овај извештај показује успешну примену Уредбе (еЗ) бр. 765/2008 и да је акредитација најбоље средство 
да се осигура поверење у резултате оцењивања усаглашености. 

• акредитација подржава имплементацију европских и националних закона. У свим земљама чланицама 
еа државни органи ће посегнути за акредитацијом која пружа ,,печат одобрења” којим се потврђује 
усаглашеност са стандардима и распрострањеним законским захтевима. међутим, у неким земљама 
чланицама еа употреба акредитације од стране државних органа је веома лимитирана и ограничена 
тек на неколицину националних закона. сходно томе, те државе ће се охрабрити да више користе 
акредитацију јер она не само да је најпожељније средство по мишљењу европских законодаваца већ је 
и најтранспарентније и најснажније средство да се покаже компетентност тоУ.

• акредитација и оцењивање усаглашености се примењују у скоро свим секторима. ово показује да 
органи власти, привреде и потрошачи прихватају акредитацију, али она је и изазов за национална 
акредитациона тела зато што морају да утврде компетентност за сваки сектор у складу са Уредбом 
(еЗ) бр. 765/2008 и стандардом ISO/IEC 17011. Више од 35.000 акредитација су доделила национална 
акредитациона тела.

• поред  Уредбе (еЗ) бр. 765/2008, акредитација се заснива и на међународном стандарду  ISO/IEC 17011. 
Поштујући их, национална акредитациона тела примењују поуздан поступак акредитације како би 
осигурала поверење у рад акредитованих тоУ што подразумева редован надзор над тоУ и процедуре 
за жалбе и приговоре што показује снагу процеса акредитације.

• систем колегијалног еа оцењивања осигурава да национална акредитациона тела буду усаглашена са 
захтевима које прописују Уредба (еЗ) бр. 765/2008, стандард ISO/IEC 17011 и додатни захтеви регулатора, 
тржишта или секторских шема. сходно томе, само сертификати и извештаји које издају тоУ акредитована 
од стране потписница еа мLа споразума (успешно колегијално оцењена национална акредитациона 
тела од стране еа) ће бити прихваћени.
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објављен видео снимак европске организације за 
акредитацију под насловом ,,Шта ПредстаВЉа еа”

европска организација за акредитацију (еа) је на свом сајту, 
https://european-accreditation.org/,  21. октобра 2019. године, 
објавила видео снимак под насловом ,,Шта представља  еа?”.

циљ овог видео снимка, који се може погледати на следећем 
линку: https://www.youtube.com/watch?v=CohgJJ7PUHY, је 
да се широј јавности, путем једноставне поруке,  приближи 
акредитација, као и активности еа.

често, појам акредитација може звучати компликовано за 
разумевање, посебно онима који нису из света акредитације. 

такође, може деловати прилично непознато и грађанима 
који се на сваком кораку сусрећу са активностима које су на 
неки начин повезане са акредитацијом, а да тога нису свесни.

еа чврсто верује да крајњи корисници као што су 
законодавци, привредници и потрошачи треба да разумеју 
улогу акредитације и њене предности.

Захваљујући еа, акредитације и сертификати су међусобно 
хармонизовани на европском нивоу  и корисници имају 
приступ безбеднијим и квалитетнијим производима и услугама, 
од хране до играчака, од електричних апарата до аутомобила. 
Видео снимак преноси ову поруку на прави начин.

У периоду од 2. до 3. октобра 2019. године, у Вилњусу (литванија), је 
одржан 42. састанак еа мас комитета за мултилатералне споразуме. 

током овог састанка, чији је домаћин било литванско 
акредитационо тело (LA), комитет за мултилатералне споразуме EA 
(MAC), који управља процесом колективног оцењивања и одлучује 
о потписницима MLA споразума, односно BLA споразума, донео је 
следеће одлуке:

- национално акредитационо тело немачке, DAkkS, постаје 
потписник EA MLA споразума у области произвођача референтних 
материјала у складу са стандардом ISO 17034.

- национално тело грузије, GAC, постаје потписник еа BLA споразума 
у области медицинских испитивања у складу са стандардом исо 
15189.

- национално тело алжира, ALGERAC, остаје потписник EA BLA 
споразума у областима еталонирања (ISO/IEC 17025), испитивања 
(ISO/IEC 17025) и контролисања (ISO/IEC 17020).

- национално акредитационо тело грузије, GAC, остаје потписник 
EA BLA споразума у областима еталонирања (ISO/IEC 17025), 
испитивања (ISO/IEC 17025), контролисања (ISO/IEC 17020), 
сертификације особа (ISO/IEC 17024) и сертификације производа 
(ISO/IEC 17065).

- национално акредитационо тело немачке, DAkkS, остаје потписник 
EA MLA споразума у областима еталонирања (ISO/IEC 17025), 
испитивања (ISO/IEC 17025), укључујући медицинска испитивања 
(ISO 15189), контролисања  (ISO/IEC 17020), Пт провајдера (ISO/IEC 
17043), сертификације производа (ISO/IEC 17065), сертификације 
особа (ISO/IEC 17024), сертификација система менаџмента (ISO/IEC 
17021-1) и валидације и верификације (ISO 14065).

- национално акредитационо тело грузије, GAC, остаје потписник 
еа BLA споразума у областима еталонирања ISO/IEC 17025, 

испитивања ISO/IEC 17025, медицинских испитивања (ISO 15189), 
контролисања (ISO/IEC 17020), сертификације особа (ISO/IEC 17024) 
и сертификација производа (ISO/IEC 17065).

- национално акредитационо тело молдавије, MOLDAC, остаје 
потписник EA BLA споразума у областима еталонирања ISO/IEC 
17025, испитивања  ISO/IEC 17025, медицинских испитивања ISO 
15189 и сертификације система менаџмента (ISO/IEC 17021-1).

Прелазак са стандарда ISO/IEC 17011:2004 на стандард ISO/IEC 
17011:2017.

EA MAC комитет је потврдио да су национална акредитациона тела 
алжира, грузије и молдавије  (ALGERAC, GAC и MOLDAC) успешно 
завршили транзицију са стандарда ISO/IEC 17011:2004 на стандард 
ISO/IEC 17011:2017.

Реинжењеринг  процеса колегијалног оцењивања ЕА

од априла 2016.године, MAC комитет је започео дискусију на тему 
реинжењеринга процеса колегијалног оцењивања еа. менаџмент 
група MAC комитета  је припремила неколико докумената који 
ће се моћи коментарисати у предстојећем периоду. документи 
се тичу неопходне компетентности за обављање колегијалног 
оцењивања, критеријума за избор чланова MAC комитета, задатака 
секретаријата еа у односу на задатке радне групе која прегледа 
извештаје о оцењивању.

договорено је да следећа документа за дискусију буду спремна за 
следећи састанак на теме:

• имплементација механизма сакупљања повратних информације и 
претходно усвојених ставова како би колеге оцењивачи и чланови 
мас комитета били у току са проблемима о којима се дискутовало 
у претходном периоду и њиховој одлучности да се спречи њихово 
понављање.

• Увођење „on-line“ процеса одлучивања у случајевима када нема 
отворених или спорних питања. 

Што се тиче развоја упутства за процесс колегијалног оцењивања, 
оформљена је нова радна група коју чине представници 
националних акредитационих тела као чланови тима и секретаријат 
MAC комитета и која има задатак да том приликом узме у обзир 
приступ који се заснива на ризику. 

домаћин наредног MAC састанка који ће се одржати од 22. до 23. 
априла биће акредитационо тело словеније (SA).

https://european-accreditation.org/extension-of-scopes-and-new-si-
gnatories-to-the-ea-mla-decided-during-the-ea-mac-42nd-meeting/

објаВЉен Видео снимак еВроПске органиЗације 
За акредитацијУ Под наслоВом ,,Шта ПредстаВЉа еа”

иЗВеШтај са 42. састанка еа мас комитета (За мУлтилатералне 
сПораЗУме) који је одрЖан У октобрУ 2019. године У ВилњУсУ 
(литВанија)

АКТИВНОСТИ ЕА
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специфичност састанка је била радионица EA LC Workshop 
on ISO/IEC 17025:2017 Transition која је одржана првог дана 
састанка са циљем размене искуства у примени новог 
издања стандарда ISO/IEC 17025:2017 у прелазном периоду. 
менаџмент група (еа LC MG) је на основу спроведене 
анкете у оквиру чланова EA LC комитета, сачинила програм 
радионице са питањима која су идентификована као 
потешкоће с којима се акредитациона тела суочавају 
током оцењивања према новом издању стандарда ISO/IEC 
17025:2017. Питања су груписана у следеће тематске области: 
Правило одлучивања (укључујући изјаву о усаглашености 
са спецификацијом), Приступ заснован на ризику, системи 
менаџмента информацијама лабораторије (LIMS), систем 
менаџмента - опција б, Узорковање (акредитација метода 
узорковања, допринос мерној несигурности која потиче 
од узорковања, акредитација узорковања као самосталне 
активности), метролошка следљивост резултата мерења, 
обезбеђење валидности резултата (укључујући и учешће 
у Пт активностима) и обим  лабораторијских активности. 
свака од наведених тема се састојала из сета питања или 
ситуација за дискусију у којој су активно учествовали 
и представници атс-а. општи закључак је да се сва 
акредитациона тела срећу са сличним проблемима везаним 
за ново издање стандарда. други дан састанка презентовани 
су извештаји менаџмент групе EA LC комитета, радних 
група (WG), техничких мрежа (TN) и група за специфичне 
задатке (TFG) и дискутовано је о питањима која су упућена 
од стране акредитационих тела и заинтересованих страна. 

као значајне, а тренутно од интереса за атс, издвојене су 
следеће информације:

• EA LC комитет је информисан да је усвојен текст резолуције 
за CEN/TS 15675 и да ће у складу са тим бити измењен 
документ EA-1/06 EA multilateral agreement - Criteria for si-
gning - Policy and procedures for development.

• одлучено је да се нацрти докумената еа-4/02 м Evaluation 
of the Uncertainty of Measurement in Calibration, еA-4/17 м  и 
EA-4/20 G Guidance for the Assessment of Laboratories against 
EN ISO 15189 and 22870 проследе на коментарисање.

• EA LC комитет је подржао закључке групе за специфичне 
задатке (TFG) у вези EXAP стандарда и класификације 
испитивања на пожар. група ће припремити документ 
са објашњењем како да се акредитују EXAP стандарди и 
класификација испитивања на пожар.

• EA LC комиет се сагласио са финалним нацртом измене 
документа EA-4/23 (ex INF/13) The Assessment and Accredi-
tation of Opinions and Interpretations using ISO/IEC 17025:2017 
који ће бити објављен као информативни документ.

• EA LC комитет је одлучио да организује веб састанак на 
коме ће се дискутовати о питању идентификације (издања) 
метода у извештајима о испитивању. извештај ће бити 
презентован на следећем састанку комитета.

• наредни састанак EA LC комитета биће одржан од 24. до 26. марта 
2020. године у будимпешти (мађарска), у организацији NAH.

ПредстаВЉамо: 
објаВЉен Видео снимак еВроПске органиЗације За акредитацијУ 
Под наслоВом ,,Шта ПредстаВЉа еа”

одрЖан 38. састанак лабораторијског комитета еВроПске 

органиЗације За акредитацијУ (EA LC) 

састанак лабораторијског комитета европске организације за акредитацију (EA LC), 38. по реду, 
одржан је у Варшави, Пољска у периоду од 25. до 26. септембра 2019. године.
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комитет за сертификациона тела је претходно припремио 
упутство за избор стандарда за оцењивање усаглашености, 
који треба да помогне тоУ да одреде који од два стандарда 
ће изабрати и који највише одговара за дату активност 
оцењивања усаглашености: сертификација производа или 
сертификација система менаџмента. радионицу ће почетком 
2020. године организовати комитет за хоризонталну 
хармонизацију (EA HHC), а комитет за сертификациона тела 
ће посебно занимати како применити ово упутство. 

током састанка било је речи и нацрту документа у вези 
политике заштите ознаке порекла (PDO) и заштите 
географског порекла (PGI) описаних у Уредби (еЗ) бр. 
1151/2012 (члан 5). ове две норме  пружају информације 
о пореклу и карактеристикама производа дајући тако 
потрошачима одређени ниво уверавања у квалитет 
производа које купују.

комитет је такође започео ревизију докумената еа-6/04: 
ЕА Смернице о акредитацији сертификације производа 
у примарном сектору узорковањем локација и еа-3/12: 
Политика ЕА за акредитацију сертификације органске 
производње. оба документа би требало да буду спремна за 
објављивање крајем 2020. године.

донета је одлука да се формира нова радна група  
састављена од представника националних акредитационих 
тела чешке, Шпаније и европске федерације за заваривање 
са циљем да се бави шемом сертификације за особе када се 
сертификација спроводи у складу са:

• стандардом ISO 9606-x Квалификационо испитивање 
заваривача - Заваривање топљењем,

• стандардом ISO 9712 Испитивање без разарања – 
Квалификација и сертификација особља за ИБР.

Учесницима је потврђена информација да се очекује да 
стандард ISO/IEC 17029 – Оцењивање усаглашености 
– Општи принципи и услови за тела за верификацију и 
валидацију  буде објављен у октобру 2019. године.

еа секретаријат ће организовати радионицу у форми обуке 
за стандард ISO/IEC 17029 у Паризу (Француска), 28. новембра 
2019. године. друга сесија ће се одржати у току 2020. године. 

наредни састанак комитета за сертификациона тела ће се 
одржати у марту 2020. године у софији (бугарска).

https://european-accreditation.org/cc-meeting-selection-of-conformity-
assessment-standards-tfg-on-iso-9606-x-and-9712-and-iso-iec-17029/

кратак приказ са одржаних састанака комитета еа за 
сертификациона тела (EA CC) и контролна тела (EA IC) 

АКТИВНОСТИ ЕА

састанак комитета за сертификациона тела (EA CC) је одржан 3. и 4. септембра 2019. године у 
берлину. на њему је било 56 учесника из 38 националних акредитационих тела и 4 организације које 
су представљале заинтересоване стране. 
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Комитет за контролна тела Европске организације за 
акредитацију (ЕА IC) одржао је 38. састанак у периоду од 5. 
до 6. септембра 2019. године у берлину. 

брајан рид из NA, норвешког акредитационог тела, је 
именован за следећег потпредседника комитета за 
контролна тела за период 2020/2021.

Током трајања састанка разговарано је на следеће теме:

•	Хармонизација обима акредитације 

У складу са резултатима анкете спроведене за обиме 
периодичног контролисања опреме под притиском и 
лифтова, наглашене су разлике као и очигледне сличности 
у приступу акредитационих тела приликом презентације 
обима акредитације. 

У сврху хармонизације, акредитациона тела су била позвана 
да искористе ове сличности приликом представљања 
обима акредитације њихових контролних тела и да разумеју 
да остали могу да представе обим на другачији начин, али 
да ипак у њима фигурирају сличне информације. 

•	Примена стандарда ISO/IEC 17020 у области 
истраживања места злочина 

о презентацији/представљању обима акредитације се 
кратко разговарало у области истраживања места злочина 
заснованој на исходу претходно спроведене анкете.  

комитет се сложио да би успостављање хармонизације у 
овој специфичној области било корисно. оснивање радне 
групе за активности истраживања места злочина је опција 
која би могла да се реализује у 2020. години.

•	Контролисање аутомобила и одобрење типа

договорено је да неопходно да се документ EA-5/02 
ЕА-смернице за примену ISO/IEC17020 на периодично 
контролисање исправности моторних и прикључних возила 
ревидира. Предлог новог радног  задатка ће се у новембру 
2019. године дати генералној скупштини еа на усвајање. 
нацрт ревидираног документа ће бити представљен на 
састанку комитета за контролна тела европске организације 
за акредитацију у марту 2020. године. 

након свеобухватне презентације о правним захтевима и 
општим активностима одобрења типа у области моторних 
возила, чланови комитета су се сложили око формирања 
радне групе која ће се тиме бавити. оснивање исте за 
активности одобрења типа је опција за 2020. годину.

•	база података често постављаних питања Комитету за 
контролна тела 

база података често постављаних питања комитету за 
контролна тела, коју је конципирао TURKAK, национално 
акредитационо тело турске, која нуди напредну претрагу и 
накнадне опције, представљена је члановима комитета као 
радни пројекат. чланови комитета су је радо прихватили и 
пренели своју оцену њеног развијања. даље разматрање 
тога да ли ће радна верзија/нацрт ове базе података бити 
доступан јавности од стране комитета за контролна тела 
европске организације за акредитацију планирано је у току 
2020. године.

•	радионица о обимима контролних тела која спроводе 
контролисања у складу са правним захтевима и 
поступцима контролисања

другог дана састанка је одржана радионица по питању 
дефинисања подручја акредитације, детаљности процедура 

контролисања у регулисаном подручју (храна, посуде под 
притиском и лифтови), након чега су представници група 
презентовали одговоре на постављена питања.

У 2020. години комитет за контролна тела ће организовати 
радионицу другог дана састанка у Паризу, која ће се 
фокусирати на питања ,,еталонирања” и ,,верификације” 
у контролисању, као и на одређене појединости 
идентификоване у новој верзији  документа ILAC P15. 

•	Ревизија	документа	ILAC	P15

од чланова комитета за контролна тела се захтевало да 
погледају радну верзију ревидираног документа ILAC P15 и да 
пошаљу своје коментаре ILAC-у (међународној организацији 
за акредитацију лабораторија) до 11. октобра 2019. године.

Већина чланова комитета су се сложили да председник  
комитета за контролна тела европске организације за 
акредитацију   предложи  да се на састанку комитета 
за контролна тела ILAC-а, 25. октобра 2019. године, у 
Франкфурту, размотри следеће:

• да се избаци тачка 4.1.3 ц) о идентификацији ризика по 
непристрасност;

• да се избаци додатак у оквиру члана 6.1.10 о записима у 
вези са овлашћивањем;

• да се уклоне све промене које су предложене  у оквиру 
опција а и б са 15. стране зато што не дају додатну 
вредност ономе ко чита документ.

ово је био последњи састанак којим је председавао  Ролф Страуб 
(национално акредитационо тело Швајцарске). он је провео 
осам година у комитету за контролна тела. наредни председник 
истог, Орбај Евренсевди (национално акредитационо тело 
турске), изразио је дубоку захвалност у име чланова комитета за 
контролна тела на сјајном раду свог претходника и користима 
које су од тога имали комитет и његови чланови.

следећи састанак комитета за контролна тела ће се одржати 
10. марта 2020. године у софији (бугарској). домаћин ће бити 
национално акредитационо тело бугарске (бас).

https://european-accreditation.org/ic-meeting-harmonization-of-sco-
pe-of-accreditation-iso-iec-17020-in-crime-scene-investigation/
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У Франкфурту је у периоду од 21. до 31. октобра 2019. године одржан заједнички 
годишњи састанак међународних организација за акредитацију. Заједничка 
генерална скупштина ових организација је донела одлуку да прихвати препоруку 
Заједничког извршног комитета о установљавању јединствене међународне 
организације за акредитацију на основу резултата истраживања спроведених у 
циљу подршке стратешким плановима IAF 2020 – 2025 и ILAC 2021 – 2025. 

Усвојене резолуције на 23. Генералној скупштини ILAC-а
Резолуција (ILAC Resolution GA 23.02)

генерална скупштина поздравља проширење ILAC MRA споразума у области акредитације провајдера за 
испитивање оспособљености према стандарду ISO/IEC 17043.

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.03)

генерална скупштина потврђује резултате електронског гласања да се прихвати следећа организација у 
својству придруженог члана: Западноафрички систем акредитације (SOAC), обала слоноваче.

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.04)

генерална скупштина усваја одлуку савета за ILAC мултилатерални споразум да се прихвати извештај о 
оцењивању и да се призна проширење у оквиру ILAC мRA споразума за следеће регинално тело:

• APAC - проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043).

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.05)

генерална скупштина поздравља нове потписнике ILAC мRA споразума за наведене врсте акредитације:

• National Centre of Accreditation (NCA), Казахстан, проширење за медицинске лабораторије (ISO 15189),

• Finnish Accreditation Service (FINAS), Финска, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• United Kingdom Accreditation Service (UKAS), Уједињено краљевство, проширење за провајдере за 
испитивање     оспособљености (ISO/IEC 17043),

• Raad voor Accreditatie (RvA), Холандија, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),

• Entidad Nacional de Acreditacion (ENAC), Шпанија, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• Czech Accreditation Institute (CAI), република чешка, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• Slovenian Accreditation (SA), Словенија, проширење за медицинске лабораторије (ISO 15189),

• Egyptian Accreditation Council (EGAC), египат, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• L’Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA), италија, проширење за провајдере за испитивање 
оспособљености (ISO/IEC 17043),

• Danish Accreditation Fund (DANAK), данска, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• Slovak National Accreditation Service (SNAS), словачка, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), немачка, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• Hellenic Accreditation System (ESYD), грчка, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/
IEC 17043),

• Belgian Accreditation Body (BELAC), белгија, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/
IEC 17043),

• Turkish Accreditation Agency (TURKAK), турска, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 

АКТУЕЛНОСТИ

Извештај са Заједничког годишњег састанка 
међународних организација за акредитацију ILAC-а и IAF-а 
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(ISO/IEC 17043),

• National Accreditation Authority (NAH), мађарска, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (SWEDAC), Шведска, проширење за 
провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),

• Emirates National Accreditation System (ENAS), Уједињени арапски емирати, испитивање (ISO/IEC 17025) и еталонирање 
(ISO/IEC 17025),

• Romanian Accreditation Association (RENAR), румунија, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• Polish Centre for Accreditation (PCA), Пољска, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc. (PJLA), САД, проширење за медицинске лабораторије (ISO 15189),

• Norwegian Accreditation (NA), норвешка, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• Pakistan National Accreditation Council (PNAC), Пакистан, проширење за контролисање (ISO/IEC 17020),

• Accreditation Office for Standards Conformity Assessment Capacity (AOSC), Вијетнам, испитивање (ISO/IEC 17025) 
и еталонирање (ISO/IEC 17025),

• Comité Francais d’Accreditation (COFRAC), Француска, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• Philippine Accreditation Bureau (PAB), Филипини, проширење за контролисање (ISO/IEC 17020) и медицинске 
лабораторије (ISO 15189),

• Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), коломбија, проширење за медицинске 
лабораторије (ISO 15189),

• Hong Kong Accreditation Service (HKAS), Hong Kong, кина, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• Association of Analytical Centers “Analitica” (AAC Analitica), руска Федерација, проширење за провајдере за 
испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),

•  American Association for Laboratory Accreditation (A2LA), сад, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• International Accreditation New Zealand (IANZ), нови Зеланд, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• ANSI National Accreditation Board (ANAB), USA, проширење за медицинске лабораторије (ISO 15189) and 
проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),

• Singapore Accreditation Council (SAC), сингапур, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL), индија, проширење за провајдере 
за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),

• Taiwan Accreditation Foundation (TAF), кинески тајпеј, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Science Technology (BLA-DSS), 
тајланд, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),

• National Accreditation Body of Indonesia (KAN), индонезија, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• Japan Accreditation Board (JAB), јапан, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS), кина, проширење за провајдере за 
испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),

• National Association of Testing Authorities, Australia (NATA), аустралија, проширење за провајдере за 
испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),

• Entidad Mexicana de acredicatión a.c. (EMA), мексико, проширење за провајдере за испитивање оспособљености 
(ISO/IEC 17043),

• Ethiopian National Accreditation Office (ENAO), Етиопија, проширење за контролисање (ISO/IEC 17020).
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Резолуција (ILAC Resolution GA 23.06)

генерална скупштина ратификује одлуку извршног комитета да призна следећу организацију за 
придруженог члана:

• Национална служба за акредитацију Гане (GhaNAS), Гана.

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.14)

генерална скупштина усваја предлог извршног комитета за измену рока плаћања за годишњу чланарину у 
ILAC–у, са 90 на 60 дана са предложеним датумом примене од 01. јануара 2021. године. 

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.15)

генерална скупштина одобрава наставак вођења ILAC секретаријата од стране NATA, аустралија, на 
двогодишњи период, од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2021. године са опцијом продужења на 
додатне две године у складу са споразумом предложеним од стране извршног комитета.

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.16)

генерална скупштина прихвата резултате студије секретаријата ILAC-а као основу за ILAC-ову позицију у 
будућим дискусијама у вези улоге секретаријата у јединственој међународној организацији за акредитацију.

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.17а)

генерална скупштина одобрава усвајање измене у формули за плаћање накнаде за чланарину, предложене 
од стране извршног комитета, узимајући у обзир начело „један глас по члану организације“ у складу са актом 
о измени и допуни одлуке о оснивању организације (аrticles of аssociation) који је усвојен резолуцијом GA 
23.17. датум примене биће јануар 2020. године.

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.19)

генерална скупштина, поступајући по препоруци извршног комитета, одобрава усвајање ревидираног 
статута ILAC-а (Bylaws, пречишћен нацрт текста бр. 11 од 14.09.2019. године, дистрибуиран члановима ILAC-а 
20. септембра 2019. године). ревидирани ILAC–ов подзаконски акт ступа на снагу даном завођења измењеног 
акта о оснивању ILAC-а (аrticles of аssociation).

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.20)

генерална скупштина подржава препоруку извршног комитета, да постави вршиoцa дужности 
председавајућег ILAC-овог комитета за маркетинг и комуникације од кандидата чије су номинације добијене 
као резултат консултација чланица, за период од годину дана који започиње у децембру 2019. године. 

Резолуција (Resolution GA 23.22)

генерална скупштина одобрава повлачење документа ILAC G11:07/2006 ILAC смернице о квалификацијама 
и компетенцијама оцењивача и техничких експерата.

извор: www.ilac.org  

Усвојене резолуције са 33. годишњег састанка Генералне скупштине IAF-a 
IAF Резолуција 2019-14 Одобрење стандарда ISO/IEC 17029:2019 као нормативног 
документа - Поступајући по препоруци техничког комитета, генерална скупштина  је донела 
одлуку да усвоји стандард ISO/IEC 17029:2019 као IAF-ов нормативни документ даном објављивања 
у листи нормативних докумената IAF-а.

IAF Резолуција 2019-15 Акредитовани сертификат се издаје само према нормативним 
документима који садрже захтеве - генерална скупштина је  поступајући по препоруци 
техничког комитета, одлучила да се акредитовани сертификат издаје само на основу докумената 
/ стандарда који садрже захтеве.

IAF Резолуција 2019-16 Повлачење IAF MD3:2008 Процедуре напредног надзора и 
ресертификацје (ASRP) - генерална скупштина је  поступајући по препоруци техничког комитета 
решила да одмах повуче обавезујући документ IAF MD 3:2008 (ASRP), издање 1, верзија 2, 
објављено 1. фебруара 2008. гoдине. 

сертификациона тела ће имати рок од годину дана од повлачења документа (31. октобар 2019. 
године да изврше захтевану промену у вези повлачења документа IAF MD3 према својим клијентима. 

IAF Резолуција 2019-17 Прелазни периоди за стандард ISO 22301:2019 - Поступајући 
по препоруци техничког комитета, генерална скупштина је донела одлуку да прелазни 
периоди за ревизију стандарда  ISO 22301 - Друштвена безбедност - Системи менаџмента 
континуитетом пословања-Захтеви, буду три године од последњег дана у месецу 
објављивања ревидиране верзије стандарда.

све сертификације према стандарду ISO 22301:2012 морају истећи или бити повучене до краја 
прелазног периода.
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У оквиру прелазног периода:

• акредитациона тела морају бити спремна да изврше транзициона оцењивања за стандард  ISO 
22301:2019 у року од шест месеци од последњег дана месеца објављивања ревидираног стандарда.

• тоУ морају са акредитационим телима да заврше транзицију на стандард ISO 22301:2019 у 
року од 18 месеци од последњег дана месеца објављивања ревидиране верзије стандарда.

• тоУ морају да престану да спроводе почетне и ресертификационе провере према 
стандарду ISO 22301:2012 у року од 18 месеци од последњег дана месеца објављивања 
ревидиране верзије стандарда

IAF Резолуција 2019-18 Прелазни периоди за стандард 14064-3:2019 - генерална скупштина, 
поступајући по препоруци техничког комитета, је одлучила да прелазни период за ревизију 
стандарда ISO 14064-3 буде 4 године, од 30. априла 2019. године. било које обавезе валидације 
и верификације гасова стаклене баште које почињу након  30. априла 2023. године,  морају бити 
изведене према стандарду ISO 14064-3:2019.

У оквиру прелазног периода:

• акредитациона тела морају да буду спремна да обаве оцењивања према стандарду ISO 14065 
користећи 14064-3:2019, за шеме оцењивања усаглашености које се позивају на стандард ISO 
14064-3, у року од 18 месеци од 30. априла 2019. године.

• у случајевима у којима локални закон/регулатива захтевају акредитовану валидацију/
верификацију која се позива на стандард ISO 14064-3:2006 и није допуњена новом верзијом 
стандарда ISO 14064-3:2019, употреба стандарда 14064-3:2006 у акредитованој валидацији/
верификацији се може проширити.

IAF Резолуција 2019-19  Прелазни периоди за стандард ISO 14065:202x – генерална скупштина, 
поступајући по препоруци техничког комитета, је одлучила да прелазни период за ревизију 
стандарда ISO 14065 мора  бити три године од датума објављивања стандарда ISO 14065:202x.

• Акредитациона тела морају бити спремна да изврше оцењивање у сврху преласка према новој 
верзији стандарда ISO 14065 у року од 12 месеци од датума објављивања. 

• Све акредитације према новој верзији стандарда ISO 14065 морају захтевати акредитацију 
према стандарду ISO/IEC 17029.

• У случајевима у којима локални закон/регулатива захтевају акредитовану валидацију/
верификацију која се позива на стандард ISO 14065:2013 и није допуњена новом верзијом 
стандарда ISO 14065, употреба стандарда ISO 14065:2013 у акредитованој валидацији/
верификацији се може проширити.

IAF Резолуција 2019-21 Проширења обима регионалне акредитационе групе IAF MLA - 
генерална скупштина је прихватила проширење MLA обима за следеће чланове регионалних 
група, у периоду од прошлог заседања генералне скупштине 2018. године:

• IAAC – Под-обим: Ниво 4: ISO 50003; 5: Под-обим: Ниво 5: ISO 50001

• APAC – Под-обим: Ниво 5: ISO 13485.

IAF Резолуција 2019-22 –  Нова акредитациона тела која су потписници IAF MLA споразума 
– генерална скупштина је прихватила пријем следећих акредитационих тела, чланова IAF-а 
потписника IAF MLA споразума, у периоду од прошлог заседања генералне скупштине 2018. године:

• MOLDAC, молдавија (EA) – главни обим: сертификација производа – ISO/IEC 17065; главни 
обим: сертификација система менаџмента  – ISO/IEC 17021-1; Под-обима: ниво 4: ISO/TS 22003, 
ISO/IEC 17021-3; Под-обими: ниво 5: ISO 22000, ISO 9001;

• LA Litvanija (EA) – главни обим: сертификација производа – ISO/IEC 17065; главни обим: 
сертификација особа – ISO/IEC 17024; главни обим: сертификација система менаџмента – ISO/
IEC 17021-1; Под-обими: ниво 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC 27006;  
Под-обими: ниво 5: ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001

IAF Резолуција 2019-23 – проширења обима IAF MLA споразума - генерална скупштина је 
прихватила проширења MLA обима следећих акредитационих тела, чланова IAF-а, у периоду од 
прошлог заседања генералне скупштине 2018. године:

• DAkkS немачка (EA) – Под-обими: ниво 5: FAMI-QS сертификациона шема;

• IARNM северна македонија (EA) – главни обим: сертификација система менаџмента - ISO/IEC 17021-
1; Под-обими: ниво 4: ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC 17021-2; Под-обими: ниво 5: ISO 9001, ISO 14001;

• ANAB сједињене америчке државе (IAAC) – Под-обим: ниво 4: ISO 50003;Под-обими: ниво 5: ISO 50001;
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• IAS  сједињене америчке државе (APAC) – Под-обими: ниво 4: GlobalG.A.P. IFA General Regulations; Под-обими: ниво 5: 
Global G.A.P. IFA CPCCs, ISO 13485;

• DSM Malezija (APAC) – Под-обим: Ниво 5: ISO 13485;

• KAN Indonezija (APAC) –Под-обими: Ниво 4: ISO/IEC 27006, ISO 50003; Под-обими: Ниво 5: ISO/IEC 27001, ISO 50001;

• OAA Аргентина (IAAC) – Под-обим: Ниво 4: ISO/TS 22003; Под-обим: Ниво 5: ISO 22000;

• SCC канадa (IAAC) – Под-обими: ниво 4: ISO/TS 22003, ISO 50003; Под-обими: ниво 5: ISO 22000, ISO 50001, ISO 13485;

• NABCB Индија (APAC) – Главни обим: Сертификација особа: - ISO/IEC 17024;

• PAB Филипини (APAC) – Под-обим: Ниво 4: ISO/TS 22003; Под-обим: Ниво 5: ISO 22000;

• SAC сингапур (APAC) – главни обим: сертификација особа: - ISO/IEC 17024; Под-обим: ниво 4: ISO/IEC 27006; Под-обими: 
ниво 5: ISO/IEC 27001, ISO 13485;

• TURKAK Турска (EA) – Главни обим: Валидација и верификација -  ISO 14065.

IAF Резолуција 2019-24 – Проширење IAF MLA под-обима на стандард ISO 45001 – генeрална скупштина је, поступајући 
по препоруци извршног комитета, подржала проширење IAF MLA споразума у оквиру главног обима  сертификације 
система менаџмента (ISO/IEC 17021-1) на стандард ISO/IEC TC 17021-10 као под-обим,  ниво 4 и стандард ISO 45001, као под-
обим, ниво 5, у складу са процедуром  IAF PL3 Policies and Procedures for the Expansion of the Scope of the IAF MLA.

IAF Резолуција 2019-25 – Проширење IAF MLA обима на стандард ISO/IEC 17029 – генерална скупштина је, поступајући 
по препоруци извршног комитета, подржала проширење IAF MLA споразума, у оквиру нивоа 2 – Валидација  и Верификација, 
на стандард ISO/IEC 17029, као нови IAF MLA ниво 3 стандард,  у складу са процедуром IAF PL3 Policies and Procedures for the 
Expansion of the Scope of the IAF MLA.

извор: www.iaf.nu

Председништво заједничке седнице ILAC-a и IAF-a
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објављено ново издање документа ILAC G27:07/2019

обавештавамо заинтересоване 
стране да је међународна 
организација за акредитацију 
лабораторија  (ILAC) у јулу 2019. године 
објавила ново издање документа ILAC 
G27: Упутство за мерења која се врше 
као део контролисања. овај документ 
обезбеђује упутство у вези мерења 

изведених као део процеса контролисања и односи се и на 
контролна тела и на акредитациона тела током поступка 
оцењивања. главни циљ овог документа је да помогне 
да се постигне валидност мерења која се врше у склопу 
процеса контролисања, а у складу са стандардом ISO/IEC 
17020. саставни део документа су и дати примери мерења 
спроведених током контролисања, за која може постојати 
потреба да се том приликом узму у обзир и захтеви 
укључени у стандарде ISO/IEC 17025 и ISO 15189.

Промене направљене у овом издању нису значајне и 
направљене су како би побољшале текст тако да одговара 
најновијој верзији стандарда ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 
17011:2017 и документа ILAC P8:03/2019 (сажетак промена 
се налази у анексу документа ILAC G27). 

Због тога што промене нису значајне, нема специфичних 
промена или активности које се захтевају за контролна 
тела (у односу на претходно издање документа из јуна 2017. 
године).

напомињемо да овај документ не намерава и не успоставља 
никакве додатне захтеве сем оних које стандардно ISO/
IEC 17020:2012 већ прописује. једино чему документ тежи 
је тумачење тих захтева када се употребљавају у сврху 
акредитације. 

https://ilac.org/publications-and-resources/ilac-guidance-se-
ries/

Наслов новог издања документа ILAC G8:09/2019 је промењен 
како би приказао важност правила одлучивања у стандарду 
ISO/IEC 17025:2017. 

наслов претходне верзије је био ,,Упутство о извештавању 
о усклађености са спецификацијом”. нови, измењени 
наслов гласи ,,Упутство о правилима одлучивања и изјавама 
усаглашености у стандарду ISO/IEC 17025”. 

ревидирани документ је доступан на https://ilac.org/publica-
tions-and-resources/ilac-guidance-series/ 

ревидирана верзија референтног стандарда ISO/IEC 
17025:2017 прописује да лабораторија када даје изјаву о 
усаглашености са спецификацијом или стандардом, мора да 
документује правило одлучивања које примењује, узимајући 
у обзир ниво ризика (као што су лажно прихватање и лажно 
одбијање и статистичке претпоставке), који је повезан са 
правилом одлучивања и да примени правило одлучивања. 
лабораторија мора да извештава о изјави о усаглашености 
тако да се том изјавом јасно идентификује: 

а) на које се резултате изјава о усаглашености примењује; 

б) које спецификације, стандарди или њихови делови су 
испуњени или нису испуњени; 

ц) које правило одлучивања се примењује (осим ако је оно 
садржано у захтеваној спецификацији или стандарду).

документ ILAC G8:09/2019 даје општи преглед који се тиче 
правила одлучивања и усаглашености са захтевима и 
намењен је оцењивачима, лабораторијама, регулаторним 
телима и крајњим корисницима услуга тела за оцењивање 
усаглашености. документ се не бави математичким и 
статистичким детаљима унутар истог, већ упућује читаоца 
на релевантну литературу.

нови ревидирани документ даје:

а) целокупно упутство за избор одговарајућих правила 
одлучивања: и

б) упутство о састављању  потребних елемената правила 
одлучивања у случају да се не примењују ниједно објављено 
стандардно правило. 

У ревидираном издању документа ILAC G8:09/2019 се 
налазе корисне дефиниције које су везане за оцењивање 
усаглашености и спецификацију/е; осврт на захтеве 
референтног стандарда ISO/IEC 17025:2017 и општи увод у  
мерну несигурност  и ризик одлучивања. Попут докумената 
JCGM-a и EURACHEM-a о овој теми, у упутству се описује 
дефиниција појма ,,заштитни појас”, као важна стратегија 
за разматрање мерне несигурности приликом доношења 
одлука о усаглашености, као и прецизна употреба 
информација о мерној несигурности. 

За детаљније математичке поступке, документ се позива на 
JCGM 106:2012 – Процена мерених података – Улога мерне 
несигурности у оцењивању усаглашености. У том документу 
JCGM-a из 2012. године представљена су 2 различита 
правила одлучивања:

1. Правила одлучивања заснована на једноставном 
прихватању (подељени ризик) (одељак 8.2) и

2. Правила одлучивања заснована на коришћењу ,,заштитног 
појаса” (одељак 8.3).

У претходној верзији документа ILAC G8 из 2009. године 
главно правило одлучивања је било представљено уз помоћ 
коришћења ,,заштитног појаса”, а у ревидираној верзији 
документа из 2019. године правила одлучивања су описана на 
много јаснији начин.  осим општег разматрања теме, у новом 
упутству се налази и корисни дијаграм одлучивања који помаже 
да се пронађе најодговарајући избор правила одлучивања. 

извор: www.ilac.org

ILAC је објавио нову ревидирану верзију смернице ILAC 
G8:09/2019 - упутство о правилима одлучивања и изјавама 
усаглашености
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европска организација за акредитацију 
(еа) објавила је 16.10.2019. године 
документ EA-4/23 (ex INF/13) The As-

sessment and Accreditation of Opinions and Interpretations 
using ISO/IEC 17025:2017. иако информативан, документ је 
веома значајан имајући у виду да има за циљ да промовише 
хармонизацију између националних акредитационих тела у 
вези начина оцењивања мишљења и тумачења, као и како 
се акредитација мишљења и тумачења може изразити и 
саопштити потенцијалним клијентима. истовремено, документ 
даје и смернице о томе у којој мери акредитоване организације 
могу користити мишљења и тумачења. 

документ је настао као последица опсежних разговора и 
консултација радне групе коју је успоставио лабораторијски 
комитет европске организације за акредитацију (EA LC), 
а са циљем промовисања хармонизованог приступа 
широм европе, не само по питању извештавања у вези 
са мишљењима и тумачењима, већ и нивоа оцењивања 
како би се осигурало да клијенти тела за оцењивање 
усаглашености, које нуди ове акредитоване услуге, не би 
разумели мишљења и тумачења на погрешан начин. 

документ је усаглашен са захтевима новог издања 
стандарда ISO/IEC 17025:2017 општи захтеви за 
компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија 
за еталонирање који кажу:

т. 6.2.6: лабораторија мора да овласти особље да обавља 
специфичне лабораторијске активности укључујући, али се 
не ограничавајући на следеће:

b) анализирање резултата, укључујући изјаве о 
усаглашености или мишљења и тумачења;

т. 7.8.7 извештавање у вези са мишљењима и тумачењима 

7.8.7.1 када се исказују мишљења и тумачења, лабораторија 
мора да обезбеди да једино особље које је овлашћено за 
исказивање мишљења и тумачења даје одговарајућу изјаву. 
лабораторија мора да документује основу према којој су 
мишљења и тумачења дата. 

наПомена:  Важно је да се разликују мишљења и тумачења 
од изјава о контролисању и сертификацији производа, што 
је предвиђено у ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17065 и од изјава о 
усаглашености на које се позива у 7.8.6.

7.8.7.2 мишљења и тумачења исказана у извештајима 
морају да се заснивају на резултатима добијеним 
испитивањем или еталонирањем предмета и морају јасно 
да се идентификују као такви.

7.8.7.3 када се путем дијалога са корисником директно 
комуницирају мишљења и тумачења, о том дијалогу мора 
да се чува запис.

У поступцима оцењивања акредитационо тело србије (атс) 
оцењује овај захтев стандарда. 

општи принципи: ако акредитована активност 
обухвата давање мишљења и тумачења национално 
акредитационо тело је одговорно да осигура да исто 
буде оцењено у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 
17025:2017. то омогућава лабораторијама да конкуришу 

за послове широм европе, уколико је то неопходно, 
иако су акредитоване само од стране свог националног 
акредитационог тела како је описано у Уредби о захтевима 
за акредитацију и тржишни надзор (765/2008/еZ). 

атс оцењује овај захтев стандарда.

лабораторија мора документовати све аспекте који се 
односе на давање мишљења и тумачења укључујући оквир 
понуде, механизме преиспитивања уговора, особље, 
компетентности, методе за извештавање мишљења и 
тумачења и чување записа.

У поступцима оцењивања атс оцењује исказана 
мишљења и тумачења о којима је клијент извештен као 
део акредитоване активности, и о томе формира извештај 
који је део извештаја о оцењивању у оквиру процеса за 
акредитацију лабораторија. 

За сада, атс не приказује обим давања мишљења и тумачења 
у обиму акредитације који је саставни део сертификата 
о акредитацији. У прилогу б (B) документа EA-4/23 дати су 
примери како акредитационо тело може да прикаже обим 
давања мишљења и тумачења у обиму акредитације.

дефиниција: дефиниције мишљења и тумачења које се налазе 
у речницима се разликују широм европе. међутим, како би 
се осигурало да се одређени израз користи конзистентно за 
сврхе акредитације усаглашена је дефиниција која каже да 
мишљење и тумачење представља исход процеса којим се 
применљивост резултата испитивања или еталонирања може 
проширити. тај исход формулише особа/организација која 
поседује одговарајуће техничке квалификације, тако да се 
исти заснива на добијеном резултату, уз коришћење знања и 
стручне процене особе/организације у области испитивања/
еталонирања које се изводи. мишљење и тумачење треба да 
буде технички утемељено и подржано доказима.

обим употребе: стандард ISO/IEC 17025:2017 је јасан у 
својој напомени у члану 7.8.7.1 када каже да је важно да се 
разликују мишљења и тумачења од изјава о контролисању 
и сертификацији производа, што је предвиђено у ISO/IEC 
17020 и ISO/IEC 17065 и од изјава о усаглашености на које 
се позива у 7.8.6. Зато је неопходно да се осигура јасно 
дефинисан обим употребе мишљења и тумачења. основни 
критеријум који се примењује у ту сврху је да мишљење и 
тумачење изнето у извештајима о испитивању/еталонирању 
мора бити утемељено на резултатима добијеним од 
испитаног/еталонираног предмета.

акредитована лабораторија која врши испитивање/
еталонирање може, дакле, да дâ мишљење и тумачења које 
се базира на добијеним резултатима. У извештајима који 
укључују мишљење и тумачење мора недвосмислено да се 
наведе то да се мишљење и тумачење односи на одређени 
предмет који се испитује/еталонира. 

изјаве о усаглашености се не сматрају мишљењем и 
тумачењем будући да се оне темеље на недвосмисленим 
подацима и појашњене су правилима одлучивања (стандард 
ISO/IEC 17025:2017 (тачка 7.8.6)).

У прилогу а документа EA-4/23 дати су примери сценарија 

Представљамо: ЕА издала нови документ ЕА-4/23 INF 
оцењивање и акредитација мишљења и тумачења 
користећи стандард  ISO/IEC 17025:2017
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за мишљења и тумачења који потенцијално могу да буду 
прихватљиви или неприхватљиви. Важно је напоменути 
да су ти примери само смернице. могу да постоје други 
фактори који морају да се размотре како би се осигурала 
валидност датих мишљења и тумачења.

систем менаџмента: лабораторија је одговорна да 
преиспита области у којима  жели да даје мишљења и 
тумачења у извештајима о испитивању или сертификатима 
о еталонирању. Политика у вези мишљења и тумачења мора 
бити јасно наведена у документацији система менаџмента 
лабораторије. дакле, систем менаџмента лабораторије мора 
детаљно обухватити политике и релевантне процедуре 
у вези са давањем мишљења и тумачења уколико 
лабораторија укључује мишљење и тумачење у извештај 
који даје клијенту, а односи се на:

1) документа која одражавају процес који води до 
инкорпорирања мишљења и тумачења у извештаје о 
испитивању/еталонирању. 

2) критеријуме за компетентност особља овлашћеног да 
изражава мишљење и тумачење, 

3) записи о квалификацијама, искуству и обуци особља 
овлашћеног да даје мишљење и тумачење,

4) записе о интерним проверама како би показала да 
организација одлучно/снажно надгледа давање мишљења 
и тумачења.

Преиспитивање уговора: мера до које клијент може да 
захтева давање мишљења и тумачења треба да буде јасно 
дефинисана у фази преиспитивања уговора. Поступак 
преиспитивања треба да обухвати следеће:

1) потврду да је лабораторија разумела потребе и жеље 
клијента у вези давања мишљења и тумачења,

2) да клијент разуме и прихвата импликације таквог 
извештавања,

3) да лабораторија поседује неопходну компетентност за 
такво извештавање,

4) да су правни захтеви разумљиви и да је могуће усагласити 
се са њима, 

5) да се дато мишљење и тумачење не може користити 
одвојено за сертификацију производа и да су засновани на 
резултатима испитаних предмета/производа.

лабораторија мора да чува записе о преиспитивању уговора 
у складу са својим општим политикама о чувању записа.

особље: квалификације, искуство и обука особља 
укљученог у формирање мишљења и тумачења је различито 
од сектора до сектора. ипак, постоји неколико минималних 
критеријума који треба да буду одређени:

захтевају се записи о обукама са критеријумима 
компетентности одређеним за област експертизе.

да би се особље прогласило комепетентним да даје 
мишљење и тумачење, треба да постоје свеобухвани записи о 
квалификацијама којима се потврђује професионални статус 
појединца или организације. то укључује, али се не ограничава на:

1) искуство у одређеном сектору 

2) свеобухватне и ажурне записе о квалификацијама 
који детаљно објашњавају професионалне анганжмане 
појединаца,

3) записе о континуираном професионалном развоју (Conti-
nuing Professional  Development) са циљем да се из њих види 
како појединац држи корак са променама у одређеном 
сектору за који се дају мишљења и тумачења,

4) примере претходног радног искуства на захтеваном пољу 
стручности.

акредитационо тело оцењује компетентност и сам процес 
којим је обухваћено давање мишљења и тумачења. 
оцењивање мора да потврди да су процедуре система 
менаџмента у вези са тим процесом успостављене и да се 
ефективно примењују.

национална акредитациона тела морају да обезбеде да не 
дозволе телима за оцењивање усаглашености да користе 
мишљења и тумачења као замену за сертификацију 
производа. резултати самог испитивања узорка, чак и са 
датим мишљењем, не могу никад бити ваљана замена 
за оцењивање фабричке контроле производње или у 
вези са другим карактеристикама које захтева сценарио 
сертификације производа. наравно, извештај о испитивању 
може бити један од неколико улазних елемената у 
сертификацији прозвода.

https://european-accreditation.org/publications/ea-4-23-inf/

Представници делегације еУ - србија подкомитета за трговину, индустрију, царину и порезе, Зорица василева, лукреција 
Кирета и Фатих Ајдоган посетили су 16. и 17. октобра 2019. године институције инфраструктуре: министарство привреде, 
сектор за квалитет и безбедност производа, акредитационо тело србије (атс), институт за стандардизацију србије (исс) и 
дирекцију за мере и драгоцене метале (дмдм), као и поједина министарства и институције значајне за  Преговарачко поглавље 
1 (министарство здравља, агенција за безбедност саобраћаја и министарство трговине, туризма и телекомуникација), те 
акредитована и именована тела за оцењивање усаглашености.

циљ посете српским институцијама је био боље упознавање са кључним институцијама инфраструктуре квалитета у републици 
србији. испред атс-а са делегацијом еУ су разговарале мр наталија јовичић Зарић, љиљана маркићевић и јасна Стојановић.

Представници делегације еУ упознати су са радом, улогом, значајем и надлежностима атс-а као националног акредитационог 
тела у републици србији. У другом делу састанка посебно је било речи о предлогу Закона о акредитацији и његовој усаглашености 
са захтевима Уредбе (еЗ) 765/2008, који се од априла 2019. године налази у скупштинској процедури.

Посета делегације Еу институцијама  инфраструктуре 
квалитета
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У периоду од 23. до 25. oктобра, у Шапцу, у организацији 
Факултета техничких наука Универзитета у новом саду, 
дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: дмдм) 
и друштва метролога србије, одржан је XIII конгрес метролога 
који има за циљ размену информација, научних и стручних 
сазнања и побољшање квалитета у свим областима метрологије.

У име друштва метролога србије присутне је поздравио и 
обратио им се др Зоран митровић, председник Управног 
одбора тог друштва. конгрес је званично отворио др душан 
матијашевић, в.д. помоћника директора сектора за развој 
метрологије дмдм, који је презентацијом и промотивним 
филмом присутне упознао са историјатом дмдм, улогом, 
значајем, њеним местом у инфраструктури квалитета, законским 
оквиром, као и будућим правцима развоја дмдм-а и том 
приликом се посебно осврнуо на значај усвојене редефиниције 
SI јединица и допринос дмдм у њеној промоцији.

током тродневног трајања конгреса учесници и заинтересоване 
стране могли су да присуствују и учествују у раду секција и да 
се упознају са радовима из различитих области метрологије, 
који су објављени у Зборнику радова. одржана је и радионица: 
„Meђулaбoрaтoриjскa пoрeђeњa/ПT шeмe“.

на скупштини друштва метролога србије која је одржана 
првог дана поднет је извештај о досадашњем раду и 
договорена је измена његовог статута, у складу са законским 
изменама. За новог председника друштва метролога србије 
изабран је др вукан огризовић са грађевинског факултета 
у суботици Универзитета у новом саду.

дмдм je билa зaступљeнa слeдeћим рaдoвимa:

1. Влaдaн Стeпaнoвић, Славица Симић, Светлана 
Станисављевић: ефeкaт сaмoзaгрeвaњa плaтинских 
oтпoрних термометара као референце у мерним системима;

2. Срђaн рaдoш, виoлeтa Стaнкoвић, Слaвицa Симић, 
рaдeк Стрaнд: дмдм гeнeрaтoр тaчкe рoсe;

3. Слaвицa Симић, Срђан радош, давор Звиздић, данијел 
Шестан, неџадета Хоџић, Семир цоходаревић, Dubhalta-
ch Maclochlainn, Conor Fitygerald, олгица Петрушева, Тања 
вукићевић: стрaтeгиja рaзвoja мeрeњa рeлaтивнe влaжнoсти у 
eврoпским зeмљaмa у рaзвojу у oквиру EMPIR Humea прojeктa;

4. Славица Симић, владан Степановић, Светлана 
Станисављевић, Срђан радош: ревизија јединице 
температуре - келвин у новом међународном систему 
јединица SI;

5. Ивица милановић, Снежана реновица, миша маркуш, 
неда Спасојевић: Фазни шум као мера стабилности 
приликом еталонирања еталона фреквенције;

6. Снeжaнa рeнoвицa, Ивицa Mилaнoвић: рeзултaти 
билaтeрaлнoг пoрeђeњa: eтaлoнирaњe стaбилнoсти 
фрeквeнциje;

7. дрaгaнa дрaгутинoвић, душaн Пoпoвић, Mилoш бaбић, 
Снeжaнa рeнoвицa: Унaпрeђeњe систeмa дистрибуциje 
врeмeнa дмдм;

8. јелена бебић, владан Шкеровић: реализација кукове 
методе еталонирања ареометара (метода мерења на 
хидростатичкој ваги) у дмдм.

9. борис рамач, Прeдраг Ђурић, драган Пантић, југослав 
Секулић: Eтaлoнирaњe aутoмaтских вaгa у динaмичком 
начину рада;

10. Слoбoдaн Зeлeникa, Гoрдaнa Стeфaнoвић, нeбojшa 
Стaнкoвић: мeрeњe прeдњe шупљинe лaбoрaтoриjскoг 
етaлoн микрoфoнa бeскoнтaктнoм мeтoдoм;

11. Кaтaринa бaњaнaц, Mилeнa Mилoшeвић, Jaсминa 
Зукaн бaнoвић и Jeлeнa бeбић: испитивaњe хoмoгeнoсти 
сертификованих раствора етанола у води у дмдм;

12. лукa Гaжeвић, Кaтaринa бaњaнaц, Aнитa Сaлтирoв 
и Jeлeнa бeбић: Успoстaвљaњe мeтoдe зa зaкoнску 
мeтрoлoшку кoнтрoлу aнaлизaтoрa зa мeрeњe сaдржaja 
прoтeинa у житу у дмдм;

13. др Mлaдeн Mирић, биљaнa Aрсић: Хeмoмeтриja кao 
oруђe у прoцeсу прoизвoдњe у мeтaлургиjи;

14. др бранка раданов: Знaчaj дaљeг рaзвoja мeтрoлoшкoг 
систeмa сa aспeктa рaзвoja мeтрoлoгиje у свeту.

МЕТРОЛОГИЈА

одржан XIII Конгрес метролога

Славица Симић и Драган Пантић током радионице посвећеној међулабораторијским поређењима/ PT шемама

Борис Лаштро док представља редефиницију килограма
и Зорица Јоксимовић, генерални секретар Друштва метролога Србије
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институт за стандардизацију србије је 1. новембра примио обавештење од комитета за односе са 
чланицама и мониторинг европских организација за стандардизацију CEN и CENELEC да је извештај 
о испуњености критеријума за пуноправно чланство у овим организацијама у потпуности позитивно 
оцењен. 

као пуноправни члан европских организација за стандардизацију CEN и CENELEC, институт за стандардизацију србије има обавезу 
да сваке три године спроводи проверу усаглашености са критеријумима за чланство у овим организацијама, и то у складу са 
захтевима из CEN-CENELEC Guide 22:2018. ова обавеза односи се на све пуноправне чланице ових организација и треба да осигура 
поверење и одрживост система европске стандардизације. институт је, након опсежних припрема, спровео један од модела 
провере наведених у упутству, тзв. самооцењивање у комбинацији са сертификацијом према ISO 9001, с обзиром на то да од 2010. 
године има имплементиран интегрисан систем менаџмента према SRPS ISO 9001 и SRPS ISO/IEC 27001. 

доказивање испуњености услова подразумевало је и припрему документованих доказа за 128 захтева из наведеног упутства. 
независна провера ових доказа извршена је  у склопу провере интегрисаног система менаџмента института почетком јула и 
извештај сертификационог тела заједно са комплетном документацијом упућени су комитету за односе са чланицама и мониторинг.

СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Институт и даље у потпуности 
испуњава услове за чланство у CEN-у и CENELEC-у

ИСС-у додељен сертификат о акредитацији
након опсежне припреме института за стандардизацију србије (исс) и спроведеног поступка осведочења, 
акредитационо тело србије доделило је средином октобра институту акредитацију за обављање послова 
сертификације система менаџмента квалитетом, и то у следећим областима: грађевинарство, здравство, образовање, 
машинство, инжењерске активности и производња хране.

иако се институт, као правни наследник савезног завода за стандардизацију, сматра зачетником послова сертификације 
које је обављао у периоду oд 1993. до 2008. године, те самим тим има и богато искуство и капацитете за обављање ових 
послова, ово је први пут да ће институт те послове обављати уз право коришћења симбола акредитације. добијање 
овог сертификата доказ је компетентности, професионалности и непристрасности института у обављању послова 
сертификације система менаџмента квалитетом.

Више о томе сазнајте контактирањем сертификационог тела исс-а путем следећег линка: 

https://www.iss.rs/rs/button_130.html

85 година стандардизације

институт за стандардизацију србије 26. септембра свечано је обележио 
јубилеј стандардизације на овим просторима, дан института и светски 
дан стандарда.

„У намери да се производима људског рада одреде границе по форми и 
квалитету, на техничком факултету у београду, 16. септембра 1934. године 
основана је стручно-саветодавна организација, југословенски комитет за 
нормализацију”, објавила је „Политика” 17. септембра давне 1934. године. 
иако, према неким подацима, стандардизација на овом тлу вуче корене 
још с почетка 15. века, овај чланак из „Политике” сведочанство је првог 
организованијег приступа стандардизацији на овим просторима. 

од тада до данас прошло је пуних 85 година и то је био повод да 
институт за стандардизацију србије, у присуству представника 
европских и међународних организација за стандардизацију, 
представника тела за стандардизацију из суседних земаља, као и 
представника министарства привреде и других бројних званица, 26. 
септембра у београду свечано обележи 85 година стандардизације на 
овим просторима, дан института за стандардизацију србије и светски 
дан стандарда.

отварајући свечаност, помоћник министра привреде, александар 
старчевић, истакао је да је стандардизација ослонац привредног и 
технолошког развоја друштва, а да примена стандарда омогућава и 
подстиче развој свих оних који желе да иду у корак са временом.

• О значају Института најбоље говоре три ствари. Прво – 85 година 
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дуга традиција и искуство, друго – признање да је институт 
равноправан партнер у стандардизацији на међународном и 
европском нивоу, а треће – непрестана тежња ове институције 
да се развија и унапређује свој рад – истакао је старчевић.

Подсећајући на оснивање југословенског комитета за 
нормализацију 1934. године на техничком факултету у 
београду, као и на историјат тела надлежних за послове 
стандардизације током протеклих 85 година, директор 
института за стандардизацију србије, татјана бојанић, 
нагласила је да је 1963. године Завод за стандардизацију 
југославије располагао са 3.600 националних стандарда из 
разних области, а да данас институт располаже са више од 
30.000 српских стандарда.

како је она истакла, за ових 85 година променило се много 
тога, али је једно остало исто – настојање да се услови 
живота, производи људског рада и управљање побољшају 
и олакшају уз помоћ стандарда.

честитајући јубилеј запосленима и сарадницима института, 
председник Управног одбора института за стандардизацију 
србије, душан рафаиловић, истакао је да институт својим 
пословањем у потпуности оправдава своју више од 85 
година дугу традицију, да стабилно функционише у овом 
тренутку припремајући се тако озбиљно и осмишљено за 
своју будућност.

• Овакви догађаји увек су прилика да се истакну и успеси које 
је једна организација постигла. не желим да истичем ниједан 
посебно, али морам да нагласим оно што представља 
окосницу садашњег пословања института: развој националне 
стандардизације са тежњом да се у што већој мери укључи у 
европске и међународне токове, отвореност за сарадњу са 
онима којима су стандарди највише потребни и који активно 
учествују у њиховом доношењу – са привредом и органима 
управе, затим усмереност ка подизању нивоа знања о 
стандардизацији кроз различите видове едукације, развој 
нових услуга и делатности које институту могу да помогну 
да обезбеди одрживост, као и улагање у сопствене ресурсе – 
нагласио је рафаиловић.

институт је на овој свечаности имао посебну част да угости 
и директора европских организација за стандардизацију 
CEN и CENELEC, елену сантјаго сид и генералног секретара 
међународне организације за стандардизацију ISO, 

серхија мухику. они су се такође овом приликом 
обратили присутнима.

• Иако најмлађа пуноправна чланица европске заједнице 
за стандардизацију, институт за стандардизацију србије 
је показао импресиван напредак. ово је једна успешна 
прича и учешће српских експерата у заседањима европских 
техничких комитета потврђује техничку експертизу српских 
стручњака, што све доприноси заједничком тржишту – 
истакла је у свом обрађању елена сантјаго, напомињући да 
јој је велико задовољство што је први пут гост и института 
за стандардизацију србије и београда.

богату историју стандардизације на овим просторима 
нагласио је у обраћању присутнима и генерални секретар 
ISO-а, серхио мухика, захваљујући којој институт има и 
будућност која обећава. он је нагласио да је сарадња ISO-а 
и исс-а дуготрајна и успешна и да је исс члан велике 
међународне породице.

• ИСС је, заправо, ISO у Србији и у том смислу ISO је у 
сигурним рукама – истакао је мухика.

У овако богатој историји стандардизације на овим 
просторима област у којој су стандарди све време играли 
најважнију улогу јесте грађевинарство и у том циљу је горан 
Петровић, из института имс, током свечаности говорио о 
неким од примера градње из прошлог века којима је наша 
земља завредела пажњу светске јавности и који су постали 
пример градње за 21. век. Потом је јелена Вахт, у име 
компаније „GTC Serbia”, присутнима представила и објекте 
по којима србија иде у корак са светом, а то је зелена 
градња, што је апсолутни императив за будућност.

како је овом приликом прослављен и светски дан 
стандарда, снежана лилић из одељења за електротехнику, 
телекомуникације и информационе технологије 
исс-а, говорила је о видео-технологијама, које су тема 
овогодишњег светског дана стандарда, а потом се, у складу 
са темом, укључила и уживо са свечаности на званичну Face-
book страницу института за стандардизацију србије.

иначе, институт је овај јубилеј обележио под мотом  „Живети 
као сав нормалан свет”, чији је циљ да се шира јавност 
упозна са важношћу примене стандарда. 
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У оквиру чешког програма за развој сарадње под називом 
„Подршка унапређењу и развоју сектора инфраструктуре 
квалитета србије”, а у сарадњи са чешком канцеларијом 
за стандарде, метрологију и испитивање (ÚNMZ), институт 
за стандардизацију србије реализовао је низ активности 
релевантних за област грађевинарства. једна од њих је израда 
студије „Преглед сектора грађевинске индустрије србије који 
је обухваћен европском уредбом (еУ) 305/2011 и очекивани 
утицај на индустрију”, чија је израда започета уз координацију 
и консултације са министарством привреде и министарством 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

главни циљ који je овом студијом требало да буде постигнут 
јесте израда експертизе о стању капацитета у србији у 
области грађевинских производа и њиховог јачања у 
области инфраструктуре квалитета и имплементације 
европског законодавства и стандарда, посебно са циљем 
проширења тржишта за пласман ових производа.

ова студија може бити од велике користи, пре свега, 
државним органима који су у обавези да у ограниченом 
временском року израде подзаконске акте и започну са 

њиховом применом у пракси, као и привредним друштвима 
и предузетницима јер даје јасну слику стања грађевинског 
сектора у србији, као и потенцијалне ризике, прилике 
и могуће правце развоја. Поред тога, студија може бити 
интересантна телима за оцењивање усаглашености и 
уопште свима онима на које се Закон о грађевинским 
производима и подзаконски акти директно или индиректно 
односе и примењују. аутор студије је домаћи експерт дејана 
милинковић, а подаци исказани у овој студији званични су 
подаци, прибављени од агенције за привредне регистре и 
републичког завода за статистику.

 студија је доступна јавности и може се преузети на српском 
и енглеском језику на следећим линковима:

https://www.iss.rs/images/upload/news/2019/studija/pre-
gled_sektora_graevinske_industrije_srbije.pdf

https://www.iss.rs/images/upload/news/2019/studija/the_
overview_of_the_serbian_construction_industry_sector.pdf

извор: www.iss.rs 

објављена студија о стању грађевинског сектора у Србији

ISO анкета о броју издатих сертификата у 2018. години

најновији резултати анкете, коју спроводи међународне организације за стандардизацију - ISO, za 
2018. годину који показују процену броја валидних сертификата почев од 31. децембра 2018. године.  
обим анкете је овај пут проширен како би обухватио и 2 додатна стандарда: ISO 45001:2018, системи 
менаџмента безбедношћу и здрављем на раду - Захтеви са упутством за коришћење и ISO 37001:2016,  
системи менаџмента против мита - Захтеви са упутством за коришћење, што значи да је анкета 
обухватила укупно 12 ISO стандарда система менаџмента. 

Упитник, путем кога су се сакупљали подаци, је ове године био измењен како би анализирао 3 различита сета података:

• број валидних сертификата,

• број сектора по државама које су сертификати обухватили, и

• број локација по држави које су сертификати обухватили.

Уз ове промене, и флуктуације у подацима које су неки провајдери пријавили, међународна организација за стандардизацију 
је одлучила да објави резултате 2018. години у одвојеном приказу у односу на прошлогодишње резултате, јер би поређење 
две врсте резултата могло да завара кориснике. 

Уместо тога, број сертификата и број локација су представљени за сваки стандард понаособ чиме се обезбеђује 
свеобухватнији преглед ситуације.

У тексту испод погледајте детаље и ISO тумачење:

Анкета Међународне организације за стандардизацију (ISO) о сертификацијама стандардима система менаџмента 
за 2018. годину – тумачење

анкета о броју спроведених сертификација, коју спроводи ISO, је годишња анкета о броју валидних сертификација према 
ISO стандардима система менаџмента широм света. Податке пружају акредитована сертификациона тела. 
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детаљни резултати за сваки стандард су доступни на сајту међународне организације за стандардизацију. број сертификата 
и број локација за сваки стандард су приказани један поред другог како би дали свеобухватнији преглед стања. дефиниција 
„сертификата“ је следећа: документ које сертификационо тело издаје онда када клијент покаже усаглашеност са стандардом, док 
је ,,локација”: стална локација на којој организација врши своју делатност или пружа услугу. 

Тумачење резултата за 2018. годину

Укупан број валидних сертификата био је мањи у односу на број из 2017. године. разлози смањења су везани за учешће у анкети 
и могу се поделити у три категорије:

• нека велика сертификациона тела су у претходним анкетама пријавила број сертификата који је укључивао број локација. У овој 
анкети, поделили су број сертификата и број локација што је довело до значајног смањења у броју пријављених сертификата; 

• подаци које су пријавила нека велика сертификациона тела варирају од године до године;

• нека сертификациона тела су прилагодила начин пријављивања броја сектора, које њихови сертификати обухватају, тако што 
су раздвојили два питања у упитнику у анкети (а она су била повезана у претходним анкетама што је довело до забуне у случају 
сертификата са већим бројем сектора);

• нека сертификациона тела која су важна на тржишту у одређеним земљама нису учествовала. 

Због претходно наведених разлога, ISO је одлучио да објави резултате за 2018. годину без претходних резултата. Уз одређена 
прилагођавања од стране пружаоца података у вези са бројем сертификата, локација и сектора, поређење цифара у случају 
броја валидних сертификата са претходном анкетом не би довело до тачних закључака. Зато ниво валидних сертификата у 2018.
години боље приказује стање на тржишту.  

извор: www.iso.org

Стандарди Укупан број валидних сертификата Укупан број локација

ISO 9001:2015 878 664 1 180 965

ISO 14001:2015 307 059 447 547

ISO IEC 27001:2013 31 910 59 934

ISO 22000:2005&2018 32 120 36 105

ISO 45001:2018 14 607 14 607

ISO 13485:2003&2016 19 472 24 123

ISO 50001:2011 18 059 46 770

ISO 20000-1:2011 5 308 7 225

ISO 22301:2012 1 506 5 282

ISO 28000:2007 617 666

ISO 39001:2012 547 1 422

ISO 37001:2016 389 1 541

Резултати 
табела испод показује укупан број валидних сертификата и укупан број локација за сваки стандард који анкета обухвата. 
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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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Свим оцењивачима и техничким експертима, члановима тела и органа Акредитационог 
тела Србије (АТС), представницима министарстава и струковним удружењима, запосленима 
у АТС-у и акредитованим телима за оцењивање усаглашености, као и представницима свих 

институција које сарађују са нама честитамo новогодишње и божићне празнике са жељом да и 
убудуће успешно остварујемо наше циљеве у даљем развоју система акредитације. 

АТС се још једном захваљује свим партнерима у систему инфраструктуре квалитета у 
Републици Србији на досадашњој сарадњи. Наш циљ и у следећој години остаје посвећеност 

развоју модерног система акредитације који одговара захтевима привреде и у потпуности је 
усаглашен са међународним документима и стандардима. 

Уверени смо да ћемо у 2020. години постићи успешне резултате јер само заједно, тимским 
радом и међусобном сарадњом уз уважавање мишљења свих заинтересованих страна у систему 
инфракструктуре квалитета, можемо да допринесемо да се акредитација развија на добробит 

целокупне друштвене заједнице.

У име свих запослених у АТС-у желимo вам срећну Нову годину у којој ћемо сви бити бољи и 
успешнији!

с поштовањем, акредитационо тело србије


