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За нама је још једна успешна пословна година. У претходним 
издањима Билтена упознали смо вас са многобројним актив-
ностима Акредитационог тела Србије (АТС) током 2021. године. 
У овом броју ћемо Вам представити и део активности које је АТС 
спровео од почетка нове 2022. године.  

Нова година почела је интензивним активностима везаним за 
проширење активности рада АТС-а у области квалификованих 
услуга од поверења у оквиру стандaрда SRPS EN ISO/IEC 17065 
као и у области медицинских лабораторија према стандарду 
SRPS EN ISO 15189 и SRPS EN ISO 22870 испитивање уз пацијента 
(Point-of-care testing - POCT).

У питању су две веома важне области од великог интереса за 
здравље и безбедност људи у којима акредитација има своју 
битну улогу која доприноси поверењу у пружање ових осетљи-
вих услуга. Самим тим, а узевши у обзир значај акредитације 
медицинских лабораторија, нарочито у доба пандемије коро-
на вируса, определили смо се да тема овог броја Билтена буде: 
„Испитивање уз пацијента (Point-of-care testing - POCT)“.

У циљу проширења активности АТС-а на наведене области 
спроведене су обуке интерног и екстерног особља АТС-а који 
ће учествовати у поступку акредитације за ове области. Извр-

шена је измена односно прилагођавање већ постојећих и гене-
рисање нових докумената система менаџмeнта.

Поред наведених активности везаних за проширење дело-
круга свога рада, АТС је наставио да буде интензивно активан 
и на осталим пољима односно: организацији и спровођењу 
оцењивања тела за оцењивање усаглашености, обукама ин-
терног и екстерног особља АТС-а, измени докумената система 
менаџмента, спровођењу корективних мера и уочених побољ-
шавања везано за налазе утврђене током „колегијалног оцењи-
вања“, учешћу у међународним пројектима, комуникацији са 
државним органима, итд.

Надамо се да ћемо током 2022. године успети да реализујемо 
своје планове и циљеве како бисмо одржали и унапредили 
ниво и квалитет нашег рада и одговорили потребама тржишта 
и наших клијената.

Желимо Вам да уживате у наредним странама Билтена чији ће 
Вам садржаји, надамо се, бити занимљиви и корисни.
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УВОДНА РЕЧ ВД ДИРЕКТОРА

Срдачно, 
проф. др Ацо Јанићијевић,

в.д. директора АТС-а

Поштовани читаоци, 

проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а



ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ:

Лабораторија за испитивање:

- ЈП ЕПС Београд, Огранак РБ 
Колубара, Дирекција Центар за 
стручне послове и логистику,  
Сектор за заштиту и унапређење 
животне средине, Служба за заштиту 
и унапређење животне средине 
Огранка „Површински копови 
Барошевац“  
Београд, Балканска 13, акредитациони 
број: 01-509;

- Bechtel ENKA UK Limited,  
Ogranak Beograd Laboratorija BEJV  
Београд-Врачар, Ресавска 23, 
акредитациони број. 01-510;

- ИНСТИТУТ ЗА БЕТОН д.о.о. Беогад-
Земун, Испитивање грађевинских 
материјала и конструкција  
Београд-Земун, Угриновачки пут 31, део 
50, акредитациони број: 01-511;

- RD DIJAGNOSTIKA d.o.o.,  
BEOGRAD (BEOGRAD-NOVI BEOGRAD) 
Нови Београд, Гандијева 210, 
акредитациони број: 01-512;

Лабораторија за еталонирање:

- ECOMAKS SOLUTIONS д.о.о. Београд 
Калибрациона лабораторија  
Београд-Савски Венац, Шекспирова 
13, акредтациони број: 02-078;

Контролно тело:

- ИНСТИТУТ 1. MАЈ-ЦЕНТАР ЗА ОПРЕМУ 
ДОО НИШ  
Ниш, Булевар 12. фебруара 83, 
акредитациони број: 06-369;

Сертификационо тело за сертификацију 
особа:

- TUV Rheinland InterCert doo 
Beograd Косовска 10, Београд, 
акредитациони број: 07-012

ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ

Лабораторије за испитивање:

- APAVE VerTech d.o.o. Beograd, 
Испитна лабораторија  
Београд-Чукарица, Југословенска 
2/13 а, акредитациони број: 01-513;

- NHV-INŽENJERING d.о.о.VALJEVO 
Ваљево, Косте Абрашевић 9, 
акредитациони број: 01-514;

Контролно тело:

- LAB T3AM d.o.o. Beograd-Zemun 
Београд-Земун, Јоза Лауренчића 5, 
акредитациони број: 06-370.

Сертификационо тело за сертификацију 
производа:

- ИНСТИТУТ ВАТРОГАС ДОО НОВИ САД 
Сертификационо тело,  
Нови Сад, Булевар војводе Степе бр. 
66, акредитациони број: 04-033.

ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ

Лабораторија за еталонирање:

- ПРОИЗВОДНО, УСЛУЖНО И 
ТРГОВИНСКО ДРУШТВО НЕДЕЉКОВИЋ, 
ДОО ПРОВО Лабораторија за 
испитивање и еталонирање ПУТД 
НЕДЕЉКОВИЋ доо ПРОВО  
Прово, Карађорђева 24, 
акредитациони број: 02-079.

- GIA LAB d.o.o., Лабораторија за 
еталонирање,  
Нови Сад, Приморска 86, 
акредитациони број: 02-080.

Контролна тела:

- ЕНВИРОН доо, Београд-Чукарица, 
Чукаричка 9, акредитациони број: 
06-371;

- Центар за контролу моторних возила 
AUTO VISIT doo Београд-Вождовац 
Београд, Булевар Војводе Степе 
293/21, акредитациони број: 06-372.

АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

Лабораторија за еталонирање:

- LOTRIČ Metrologija d.o.o. Крагујевац, 
Косовска 4, акредитациони број: 02-082

Као и до сада породица акредитованих тела за оцењивање усаглашености наставила је да се шири. У 
периоду од децембра 2021. године до маја 2022. године придружили су нам се следећи чланови:

НОВЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

АТС поздравља новоакредитована  
тела за оцењивање усаглашености

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



У оквиру пројекта „ЕУ за Србију - Подршка за без-
бедније производе“ у периоду од 25. до 27. јануара 
2022. године одржана је обука на тему новог ре-
жима из Уредбе eIDAS (Electronic Identification and 
Signature) о електронској идентификацији и услугама 
од поверења за електронске трансакције. Пројекат 
„ЕУ за Србију - Подршка за безбедније производе“ 
има за циљ јачање капацитета инфраструктуре на-
ционалног квалитета и тела за тржишни надзор, као и 
унапређење примене правног оквира и спровођење 
политика усаглашених са ЕУ у области слободног 
промета робе у Републици Србији. 

У члану 34. Закона о електронском документу, елек-
тронској идентификацији и услугама од поверења у 
електронском пословању који је објављен у „Служ-
беном гласнику РС“, број 94, од 19. октобра 2017. 

године, број 52 од 24. маја 2021. године прописано 
је да оцењивање испуњености услова за пружање 
квалификованих услуга од поверења обавља тело за 
оцењивање усаглашености које је, у складу са зако-
ном којим се уређује акредитација, акредитовано за 
оцењивање усаглашености пружаоца квалификова-
них услуга од поверења и квалификованих услуга од 
поверења које они пружају. 

Из напред наведеног разлога, поменута обука је 
одржана са циљем развоја шеме оцењивања усагла-
шености у области  квалификованих услуга од пове-
рења у оквиру стандaрда SRPS EN ISO/IEC 17065. 

Предавач на поменутој обуци био је експерт, Marco 
Scognamiglio, магистар рачунарства, водећи про-
веравач за eIDAS и стандарде ISO 27001, ISO 22301, 
ISO 9001. 

Уредба eIDAS има за циљ стварање оквира за идентифи-
кацију и трансакције између земаља чланица Европске 
уније. Ова уредба утврђује услове под којима државе чла-
нице признају средства за електронску идентификацију 
за физичка и правна лица која су обухваћена системом 
електронске идентификације друге државе чланице (што 
је обухваћено Поглављем II Уредбе), успоставља правила 
за услуге од поверења (конкретно за електронске тран-
сакције), успоставља правни оквир за електронске потпи-
се, електронске печате, електронске временске жигове, 
електронска документа, услуге електронског сертификата 
за аутентификацију веб сајтова, јача поверење у трансак-
ције у Европској унији, пружа заједнички регулаторни ос-
нов за безбедну електронску интеракцију између грађана, 
привреде и јавних управа, повећава ниво безбедности 
и успешне примене електронских услуга, као и трансак-
ција електронског пословања и електронске трговине у 
Европској унији, обезбеђује правилно функционисање 
унутрашњег тржишта.

Почетак процеса увођења уредбе eIDAS је септембар 2014. 
године, а од 01. јула 2016. године eIDAS уредба замењује 
Директиву о електронском потпису уз напомену да сер-
тификати издати физичким лицима под Директивом о 
електронском потпису важили су до истека, а пружиоцима 
услуге сертификације дозвољен је временски рок од јед-
не године да поднесу Извештај о процени усаглашености. 
Након усклађивања они ће се сматрати квалификованим 
пружаоцима услуга поверења (Trust Service Providers) у ок-
виру нове eIDAS регулативе.

eIDAS регулатива има примену у многим секторима као 
што су електронско здравство, електронске набавке, 
електронско образовање, електронска пријава пореза, 
електронски уговори, електронско банкарство.

eIDAS признаје електронске потписе као правно оба-
везујуће и препознаје различите нивое електронског пот-
писа: електронски потпис, напредни електронски потпис 
и квалификовани електронски потпис.
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Обука за примену eIDAS уредбе
(Electronic Identification and Signature)

Учесници обуке
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Током одржане обуке учесници су упознати са уредбом 
о електронској идентификацији,  аутентикацији и потпи-
су (eIDAS), дефиницијом и условима услуге од поверења, 
квалификацијом и надзором, обавезама пружалаца ква-
лификованих услуга од поверења, одлукама комисије о 
eIDAS-у: 2015/806, 2015/1505, 2015/1506, 2016/650, учес-
ницима из инфраструктуре јавних кључева (PKI), обаве-
зама регистрационог тела, обавезама сертификационог 
тела, дигиталним сертификатима, форматима и струк-
тури RFC 5280, RFC 6960, RFC 3647, животним циклусом 
дигиталног сертификата, средствима и форматом пот-
писа, ETSI стандардима и њиховом повезаношћу са уп-
рављањем и контролом квалификованих услуга ETSI EN 
319 401, ETSI EN 319 411-1 и 411-2, ETSI EN 319 421 и 422, 
ETSI EN 319 403 V2.2.2, ETSI TS 119 403 (делови -1, -2 и -3), 
смерницама европске агенције за безбедност мрежа и 
информација (ENISA).

Чланом 34. Закона о електронском документу, електронској 
идентификацији и услугама од поверења у електронском 
пословању („Службени гласник РС“, број 94 од 19. октобра 
2017, број 52 од 24. маја 2021. године) предвиђено је да 
оцењивање испуњености услова за пружање квалификова-
них услуга од поверења обавља тело за оцењивање усагла-
шености које је, у складу са законом којим се уређује акреди-
тација, акредитовано за оцењивање усаглашености пружао-
ца квалификованих услуга од поверења и квалификованих 
услуга од поверења које они пружају. Министарство тргови-
не, туризма и телекомуникације врши оцењивање усаглаше-
ности из члана 34. овог закона до акредитације првог тела за 
оцењивање усаглашености, у складу са прописима.

Обуци су поред представника АТС-а присуствовали потен-
цијални оцењивачи и експерти у овој области као и пред-
ставници Министарства трговине, туризма и телекомуни-
кација и Дирекције за мере и драгоцене метале.

Обука за примену eIDAS уредбе (Electronic Identification and Signature)



 www.ats.rs | 7

АТС У СТУДИЈСКОЈ ПОСЕТИ  
ЛАБОРАТОРИЈАМА ТУРСКОГ ИНСТИТУТА  
ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ (TSE)

У организацији пројекта „ЕУ за енергетско означавање и 
екодизајн“ (EU4Energy Labelling and Ecodesign) 2. и 3. фе-
бруара 2022. године организована је студијска посета ла-
бораторијама Турског института за стандардизацију (TSE).

Сврха поменутог пројекта у оквиру кога је реализована сту-
дијска посета је да помогне Министарству рударства и енер-
гетике Републике Србије у примени техничких прописа који 
се односе на енергетску ефикасност и екодизајн производа 
повезаних са енергијом путем јачања капацитета за спро-
вођење тржишног надзора и оцењивања усаглашености, 
као и подизања свести о користима енергетске ефикасности 
и видљивости енергетског означавања производа. 

Циљ студијске посете био је упознавање заинтересо-
ваних страна које учествују у пројекту са ресурсима за 
оцењивање усаглашености производа повезаних са 
енергијом, у погледу њихове енергетске ефикасности 
у земљи која је успешно имплементирала ЕУ прописе у 
предметној области. 

У студијској посети су поред представника пројектног 
тима учествовали представници АТС-а Министарства ру-
дарства и енергетике Републике Србије, Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација Републике Ср-
бије, Привредне коморе Србије као и тела за оцењивање 
усаглашености.

Студијска посета лабораторијама Турског института за стандардизацију (TSE)
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ОДРЖАНА ОБУКА ЗА  
ПРИМЕНУ IAF MD ДОКУМЕНАТА

Maria Papatzikou (ESYD, Greece)

У периоду од 22. до 25. фебруара 2022. године у органи-
зацији пројекта ЕУ за Србију – „Подршка за безбедније 
производе“ одржана је обука на тему примене IAF оба-
везујућих докумената (IAF MD).

Обука је, сходно још увек неповољној епидемиолошкој 
ситуацији, одржана „са удаљености“. Предавач на обуци 
била је Maria Papatzikou, која је је испред пројекта иден-
тификована као експерт у наведеној области. 

Maria Papatzikou је запослена као менаџер квалитета у Акре-
дитационом телу Републике Грчке (ESYD), а уједно је и пред-
седавајућа Савета за мултилатералне споразуме (EA MAC). 

На овој четвородневној обуци презентовани су следећи 
IAF MD документи: 

•   IAF MD 1:2018 - IAF обавезујући документ за оцењивање 
и сертификацију система менаџмента у организацији са 
више локација;

•   IAF MD 2 - IAF обавезујући документ за пренос акреди-
товане сертификације и система менаџмента;

•   IAF MD 4 - IAF обавезујући документ за коришћење ин-
формационих и комуникационих технологија за потре-
бе оцењивања/провера;

•   IAF MD 5 - IAF обавезујући документ за одређивање вре-
мена оцењивања/провера система менаџмента квалите-
том, заштите животне средине и безбедности и здравља;

•   IAF MD 9 - IAF обавезујући документ који описује приме-
ну ISO/IEC 17020-1 у области система менаџмента меди-
цинским средствима;

•   IAF MD 11 - IAF обавезујући документ који описује при-
мену ISO/IEC 17021-1 за проверу интегрисаног система 
менаџмента.

Обуци је присуствовало интерно особље АТС-а, као и 
екстерни оцењивачи и експерти за које је ова тема од 
интереса.

Под окриљем пројекта „Повећање ефикасности и 
ефективности услуга које се пружају бугарским пре-
дузећима у области акредитације“ у оквиру Опера-
тивног програма „Иновације и конкурентност“ 2014 
– 2020 Бугарска агенција за акредитацију (ЕА БАС) 
била је домаћин дводневне међународне конферен-
ције „Акредитација у условима кризе“. Основни циљ 
наведеног пројекта је подизање свести о предности-
ма акредитације и одржавања квалификација лица 
која учествују у процесу акредитације, одржавање 
стручности и нивоа знања о специфичностима и де-
латности акредитације ЕА БАС.

Конференција је одржана 2. и 3. децембра 2021. годи-
не у Софији, Бугарска. 

АТС НА КОНФЕРЕНЦИЈИ У СОФИЈИ 
„АКРЕДИТАЦИЈА У УСЛОВИМА КРИЗЕ“ 
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Испред АТС-а конференцији је присуствовао проф. 
др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а.

Конференција је одржана у пет панела.

•  Први панел односио се на позицију ЕА БАС у међу-
народној сарадњи. У овом делу учесницима конфе-
ренције обратили су се Maureen Logghe, председа-
вајућа Европске организације за акредитацију (ЕА), 
Emanuele Riva, председавајући Међународног фо-
рума за акредитацију (IAF), Maria Papatzikou, предсе-
давајућа Савета за мултилатералн-и/е споразу-м/е 
(MAC), др Thomas Facklam, бивши IAF и EA председа-
вајући задужен за развој јединствене организације 
IAF/ILAC, Мирела Зечевић, директор Хрватске ак-
редитацијске агенције, Иван Савов, члан IAF радне 
групе везано за оцењивања „са удаљености“, као и 
проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а.

•  Други панел се односио на изазове ЕА БАС и тела 
за оцењивање усаглашености акредитованих од 
стране ЕА БАС за послове менаџмента ванредним 
догађајима и ситуацијама. На ову тему скупу се об-
ратила проф. Vyara Pozhidaeva, председавајућа Са-
вета за акредитацију ЕА БАС као и Marina Georgieva, 
представник руководства за квалитет ЕА БАС.

О оцењивању лабораторија и сертификационих тела 
за сертификацију система менаџмента везано за 
ванредне ситуације присутнима је говорила проф. 
др Vessela Konstantinova - заменик председавајућег 
Уније метролога Републике Бугарске.

•  Трећи панел односио се на сарадњу ЕА БАС са ми-
нистарствима и регулаторним телима.

На ту тему скупу се обратила др Rositsa Karamfilova, 
извршни директор Агенције за заштиту животне сре-
дине, Antoan Charakchiev, директор Директората за 
органску пољопривреду Министарства пољопривре-
де. У оквиру ове теме о акредитацији за потребе име-
новања у складу са Уредбом (EU) бр. 305/2011 учесни-
цима конференције се обратила Tatiana Chervenkova, 
руководилац одељења за грађевинске производе и 
техничка питања Министарства за регионални развој 
и јавне политике. У оквиру овог панела учесницима су 
се обратили и Yuriy Danev, члан управног тела BulLab и 
Mitko Mirchev, члан AC EA BAS, IRCA / ERCA сертифико-
вани проверавач / водећи проверавач према ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, ISO / IEC 27001 и Lyubka Lazarova, 
директорка Директората за лабораторијску контролу 
Бугарске агенције за безбедност хране.

•  На четвртом панелу било је расправе о изазовима 
акредитованих ТОУ у области менаџмента ванред-
ним догађајима. 

У оквиру овог панела учесницима су се обратили:

Др Dimka Ivanova, генерална директорка Генералног 
директората „Контрола квалитета течних горива“, стал-
ни представник Републике Бугарске у EURACHEM-у и 
IMECO-у, Ivelin Burov, председавајући одбора Бугарс-
ког института за стандардизацију, Blagovesta Shineva, 
генерална директорка Центра за испитивање и серти-
фикацију, Dr Maria Titopoulou као и многи други.

•  Пети завршни панел обухватио је проширење оби-
ма активности ЕА БАС и презентовање нових пропи-
са и области активности.

Скуп је затворила Dr Daniela Vezieva, министарка 
привреде Републике Бугарске.

проф. др Ацо Јанићијевић,  
в.д. директора АТС-а, Irena Borislavova, 

извршни директор БАС, Marina Georgie-
va, представник руководства за квалитет,  

Todor Gunchev, генерални секретар БАС

проф. др Ацо Јанићијевић,  
в.д. директора АТС-а,  

Irena Borislavova, извршни директор БАС
проф. др Ацо Јанићијевић,  

в.д. директора АТС-а

Извор: https://www.nab-bas.bg/
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ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ 
ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРАТА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 
РЕПУБЛИКЕ АЛБАНИЈЕ (ДПА) И АТС-А

У оквиру иницијативе „Отворени Балкан“ у Нишу је у пе-
риоду од 12. до 14. новембра 2021. године одржан саста-
нак на коме су присуствовали представници шест сектор-
ских група влада Републике Србије, Републике Северне 
Македоније и Републике Албаније. На наведеном састанку 
било је речи о олакшицама за увоз, извоз и кретање робе, 
слободном кретању пољопривредних и прехрамбених 
производа, слободном кретању индустријских произво-
да, о приступу тржишту рада, јединственом електронском 
идентитету за грађане „Отвореног Балкана“ и јединстве-
ном информационом систему.

На састанку су присуствовали и представници акредита-
ционих тела ове три земље проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. 
директора АТС-а, др Армонд Халеби, директор Генералног 
директората за акредитацију Републике Албаније (ДПА) и 
мр Слободен Чокревски, директор Института за акреди-
тацију Републике Северне Македоније (ИАРСМ). Представ-
ници акредитационих тела су разматрали  и договорили 
потписивање Споразума о сарадњи између акредитацио-
них тела Западног Балкана, а потписан је и билатерални 
споразум о сарадњи између Генералног директората за 
акредитацију Републике Албаније (ДПА) и АТС-а.

проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а и др Армонд Халеби, директор ДПА

др Армонд Халеби, директор ДПА,  
проф.др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а и  

мр Слободен Чокревски, директор ИАРСМ

проф. др Ацо Јанићијевић, в.д директора АТС-а,  
Jелена Иванчевић, самостални саветник у Министарству привреде, 

Миодраг Дуганџија, в.д. помоћника министра у Министарству привреде, 
Зоран Бакић, руководилац групе у Министарству привреде  

(с десна на лево)
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У оквиру иницијативе за регионалну сарадњу „Отворени Бал-
кан“ („ОPEN BALKAN“) која је одржана 21. децембра 2021. годи-
не у Тирани, у Албанији, потписано је низ споразума као што су: 

-  Споразум о слободном приступу тржишту рада на Запад-
ном Балкану;

-  Споразум о повезивању система електронске идентифи-
кације грађана Западног Балкана;

-  Споразум између Владе Србије и Савета министара Ал-
баније о узајамном признавању одобрења овлашћених 
привредних субјеката за сигурност и безбедности (АЕОС);

-  Споразум о сарадњи у ветеринарској, фитосанитарној и 
области безбедности хране и хране за животиње на За-
падном Балкану као и Споразум о сарадњи акредитацио-
них тела на Западном Балкану. 

Иницијатива за регионалну сарадњу покренута је од стране 
Републике Србије, Албаније и Северне Македоније још 2019. 
године под неформалним именом „мини-Шенген“ да би 
крајем јула 2021. године променила име у „Отворени Балкан“.

На свечаном самиту у Тирани присуствовали су највиши 
димпломатски званичници влада Републике Србије, Репу-
блике Албаније и Републике Северне Македоније.

Председник Републике Србије, Александар Вучић и пре-
мијери Републике Северне Македоније и Републике Ал-
баније, Зоран Заев и Еди Рама, потписали су Споразум о 
слободном приступу тржишту рада на Западном Балкану 
као и Споразум о повезивању система електронске иденти-
фикације грађана Западног Балкана.

Споразум о сарадњи у ветеринарској, фитосанитарној и 
области безбедности хране и хране за животиње на Запад-
ном Балкану потписали су потпредседник Владе и минис-
тар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Србије, Бранислав Недимовић, министар пољопривреде 
Републике Албаније, Фрида Крифца, и заменик министра 
пољопривреде Републике Северне Македоније, Трајан 
Димковски.

Споразум између Владе Републике Србије и Савета минис-
тара Републике Албаније о узајамном признавању одо-
брења овлашћених привредних субјеката за сигурност и 
безбедност (АЕОС) потписали су министри финансија, Си-
ниша Мали и Делина Ибрахимај.

Потписници Споразума о сарадњи акредитационих тела 
на Западном Балкану били су директори ових институција: 
проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а, мр Слобо-
ден Чокревски, директор Института за акредитацију Репу-
блике Северне Македоније (ИАРСМ) и др Армонд Халеби, 
генерални директор Генералног директората за акредита-
цију Републике Албаније (ДПА).

др Армонд Халеби, генерални директор ДПА,
проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а и  

мр Слободен Чокревски, директор ИАРСМ

Председник Републике Србије, Александар Вучић и премијери Републике Албаније и Републике Северне Македоније, Еди Рама и Зоран Заев

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ 
АКРЕДИТАЦИОНИХ ТЕЛА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА У 
ОКВИРУ ИНИЦИЈАТИВЕ „ОТВОРЕНИ БАЛКАН“
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Потписани Споразум о сарадњи акредитационих тела на 
Западном Балкану подржава примену принципа и докуме-
ната Европске организације за акредитацију (EA), Међуна-
родне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) и 
Међународног форума за акредитацију (IAF) и има за циљ 
јачање сарадње и развој у области акредитације, као и 
размене информација и искустава у акредитацији тела за 
оцењивање усаглашености земаља потписница.

Слободно кретање капитала, робе и услуга између ове три 
земље идејно је решење иницијативе „Отворени Балкан“ 
које почиње са реализацијом у наредном периоду а уједно 
ће донети и олакшање у пословању привредника, једнос-
таван приступ тржишту, а олакшице ће се управо осетити 
кроз повезивање економија ове три земље после дефини-
саних и потписаних споразума који су ступили на снагу од 
тренутка потписивања истих.

проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а, др Армонд Халеби, генерални директор ДПА и мр Слободен Чокревски, директор ИАРСМ  
(с десна на лево)

Састанак представника акредитационих тела из региона

У Београду је 11. марта 2022. године у пословним просто-
ријама АТС-а одржан састанак представника АТС-а и акре-
дитационих тела из региона чији су представници били: 
Мр Мирела Зечевић, директорка Хрватске акредитацијске 
агенције (ХАА), мр Слободен Чокревски, директор Институ-
та за акредитацију Републике Северне Македоније (ИАРСМ),  
мр Дражан Приморац, директор Института за акредитирање 

БиХ (БАТА), Анита Крулановић, директорка Акредитационог 
тијела Црне Горе (АТЦГ) као и домаћин и иницијатор скупа, 
проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора  АТС-а.

Састанак је започет у пријатној атмосфери дочеком и поз-
дравним говором проф. др Аца Јанићијевића као и поз-
дравним обраћањима драгих гостију.

Акредитациона тела из региона у посети АТС-у
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Представници акредитационих тела су разменили инфор-
мације о раду и досадашњој сарадњи. Установљено је да 
се сарадња у складу са међусобно потписаним споразуми-
ма о сарадњи одвија у складу са потребама и могућнос-
тима акредитационих тела и у међусобну корист, како за 
системе акредитације држава којима свако тело управља 
у својој републици, тако и за економије ових земаља.

Посебан акценат је дат теми међусобне размене оцењива-

ча и техничких експерата у поступцима акредитације које 
свако тело спроводи у својој земљи.

Презентоване су и новине у раду акредитационих тела као 
и користи имплементације и унапређења рада постојећих 
информационих система које у свом раду користе акреди-
тациона тела.

Састанак је завршен у позитивној атмосфери и закључцима 
који отварају пут новим сусретима и сарадњи.

Проф др Ацо Јанићијевић,в.д. директора АТС-а, Анита Крулановић, директорка АТЦГ,  
мр Мирела Зечевић, директорка ХАА, мр Дражан Приморац, директор БАТА-е, мр Слободен Чокревски, директор ИАРСМ 

Анита Крулановић, директорка АТЦГ, мр Дражан Приморац, директор БАТА-е,  
проф др Ацо Јанићијевић,в.д. директора АТС-а, мр Мирела Зечевић, директорка ХАА, мр Слободен Чокревски, директор ИАРСМ,  

Фоти Видионов, координатор за акредитацију контролних тела ИАРСМ (с десна на лево)
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Испитивање уз пацијената (Point-of-care testing-POCT) је 
било које испитивање, које се изводи одмах и чији ре-
зултат омогућава доношење одлуке и предузимање мера 
ради побољшања здравственог исхода. У установама 
здравствене заштите користе се бројна POCT испитивања. 
Узети узорак се одмах анализира и доступан је особи која 
треба да донесе клиничку одлуку. Значајно је да клиничка 
одлука може бити донета пре одласка пацијента. Према 
томе, значај POCT анализе није у брзини самог анализи-
рања, већ у могућности да се клиничка одлука донесе у 
веома кратком времену.

Акредитација испитивања уз пацијента обавља се према 
стандардима SRPS EN ISO 15189:2014 - Медицинске лабо-

раторије - Захтеви за квалитет и компетентност и SRPS EN 
ISO 22870:2017 - Испитивањe уз пацијента (POCT)- Захтеви 
за квалитет и компетентност.

Стандард SRPS EN ISO 22870:2017 садржи додатне захтеве 
у односу на SRPS EN ISO 15189:2014 за акредитацију POCT, 
и то у вези организације и одговорности руководства, 
система менаџмента квалитетом, идентификације и уп-
рављања неусаглашеностима, корективне и превентивне 
мере, управљање записима, вредновање и провере, као 
и преиспитивања од стране руководства. Такође постоје 
додатни технички захтеви који се односе на особље, усло-
ве смештаја, лабораторијску опрему, реагенсе и потрош-
ни материјал, процесе пре и након испитивања, процесе 

Тема броја: Активности на проширењу  
области рада АТС-а

Проширење области рада АТС-a у 
области акредитације медицинских 
лабораторија и на акредитацију за 
испитивања уз пацијента, према 
SRPS EN ISO 15189 и SRPS EN ISO 22870,  
(POCT - Point-of-care testing)
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испитивања и издавање резултата испитивања. За акре-
дитацију POCT-a не постоји захтев за „Испитивања која 
обављају рефералне лабораторије“.

POCT укључује испитивања на POCT in vitro дијагностич-
ким медицинским средствима (IVD) којима се добијају ре-
зултати за веома кратко време, али у неконтролисаном и 
нерегулисаном окружењу као што је то случај када је ме-
дицинска лабораторија у питању. Брз технолошки развој 
in vitro дијагностичких медицинских средстава (IVD) омо-
гућио је да се нека испитивања обављају на месту на коме 
је и пацијент или у његовој близини. Корист од овог испи-
тивања уз пацијента могу имати и пацијент и здравствена 
установа, као и друге заинтересоване стране.

Захтеви овог међународног стандарда примењују се онда 
када се POCT обавља у болници, клиници и када то чине 
организације за заштиту здравља које пружају амбулантну 
негу. Стандард се може применити на мерења која се врше 
кроз кожу, анализе издахнутог ваздуха и in vivo праћење 
физиолошких параметара. Стандард није примењив за са-
мотестирање. 

Један од постулата који се користе у овој акредитацији је 
да се може акредитовати више од једног правног лица, а 
да при томе постоје уговорни односи између организа-
ција. Систем менаџмента квалитетом мора испуњавати 
захтеве ISO 15189 и ISO 22870, а места за извођења POCT 
морају испуњавати захтеве ISO 22870, уз праћење ефек-
тивности и коректно функционисање. Стандардом је де-
финисана улога мултидисциплинарне POCT менаџмент 
групе, адекватна контрола докумената, одговорност за 
чување записа, компетентно особље које се адекватно 
обучава, са додељеним задацима и одговорностима, као 
и евалуација компетентности.

Професионална здравствена удружења (нпр. Медицински 
саветодавни комитет) мора бити одговоран за дефини-
сање предмета и подручја примене POCT. Директор лабо-
раторије мора да одреди мултидисциплинарну групу за 
руковођење POCT-ом која се састоји од представника ла-
бораторије и других профила стручњака. Директор мора 
бити одговоран за целокупне активности и администра-
цију POCT програма, док је POCT менаџер одговоран за 
техничке захтеве.

Када је опрема у питању, постоје захтеви за набавку, ин-
сталацију и верификацију опреме, испитивање корела-
ције са другом опремом, еталонирање мерила, уговорне 
аранжмане, као и за контролу окружења.

POCT методе испитивања дају брзе резултате (за први скри-
нинг), али не и за коначну дијагнозу. Захтев за валидацију/
верификацију метода, интерну и екстерну контролу квали-
тета, уз трансфер IQA/EQA података до централне лаборато-
рије су неопходне активности. Фаза пре испитивања обух-
вата захтеве за прикупљање узорка, руковање узорком, за-
хтеве за припрему пацијента за POCT испитивање. Процес 
пoсле испитивања обухвата издавање резултата, захтеве за 
компетентност за интерпретирање резултата, одговорност 
и успостављање везе са софтвером. Информациони систем 
је једна од значајних ставки у POCT oдељењу.

Предности POCT су те што је број неопходних технолошких 
корака применом POCT-а значајно је умањен. У првом реду 
елиминисан је административни поступак који се односи на 
исписивање упута лабораторији. Такође су избегнути или 
умањени следећи процеси: узимање узорака према одгова-

рајућим захтевима, транспорт узорака до места испитивања, 
регистрација примљеног узорка, процесуирање узорака у 
сложеним лабораторијским условима, извештавање резул-
тата, уношење у лабораторијски извештај и протокол и дос-
тављање извештаја. Сходно наведеном, применом POCT-a 
значајно се скраћује време од захтева за испитивањем до 
добијања резултата, односно тзв. “turn-around-time” (ТАТ). 
Клинички је значајнији терапеутски ТАТ, тј. време од пријема 
пацијента до примене одговарајућег третмана (нарочито у 
критичним стањима, као што је инфаркт миокарда, хипогли-
кемија код дијабетичних пацијената итд.).

У складу са Правилима акредитације и својим процеду-
рама, АТС је проширио област свог рада на акредитацију 
медицинских лабораторија према стандарду SRPS EN ISO 
15189 и SRPS EN ISO 22870.

За потребе акредитације у овој области оцењивања усагла-
шености, израђено је Упутство АТС-УП51, Упуство за оцењи-
вање медицинских лабораторија према SRPS EN ISO 15189 и 
SRPS EN ISO 22870 испитивање уз пацијента (POCT).

За потребе акредитације медицинских лабораторија за 
испитивање уз пацијента (POCT), извршена је и израда, из-
мена и допуна и припадајућих образаца и то:

-  Пријаве за акредитацију у којој је дефинисан додатак 
Д.3.2 акредитација за POCT (SRPS EN ISO 22870);

-  Контролне листe за оцењивање медицинских лаборато-
рија према захтевима стандарда SRPS EN ISO 22870:2017 
(додатак Контролној листи за оцењивање медицинских 
лабораторија према SRPS ЕN ISO 15189:2014);

-  Извештаја о оцењивању према SRPS EN ISO 15189 који 
укључује и оцену захтева SRPS EN ISO 22870.

Такође, новим издањем АТС-УП02, Смерницe за искази-
вање обима акредитације ТОУ, у Прилогу 3 дефинисано је 
исказивање Обима акредитације медицинских лаборато-
рија које обављају испитивање уз пацијента (POCT) према 
SRPS EN ISO 15189 и SRPS EN ISO 22870.

Сва наведена документа су доступна на сајту АТС-а.

У склопу развојних активности АТС је 21. фебруара 2022. 
године одржао обуку особља укљученог у поступак акре-
дитације медицинских лабораторија као и оцењивача и 
експерата који ће учествовати у оцењивању лабораторија 
које ће се акредитовати за ову област. 

Са захтевима стандарда SRPS EN ISO 22870 и њиховом везом 
са захтевима стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 учеснике 
обуке је упознала др Љубинка Глигић, дугогодишњи водећи 
оцењивач АТС-а у области медицинских лабораторија. 
Обука је обухватила и упознавање са новим документима 
система менаџмента који ће се примењивати у поступци-
ма оцењивања ових лабораторија. Са новим документима 
учеснике обуке су упознале: Љиљана Маркићевић, помоћ-
ник директора за развој и квалитет и мр Милица Јовчић, 
помоћник директора за процес акредитације.

Објављивањем наведених докумената и након успешно 
реализоване обуке, АТС је спреман за прихватање пријава 
за акредитацију/проширење обима акредитације меди-
цинских лабораторија према SRPS EN ISO 15189 и SRPS EN 
ISO 22870 испитивање уз пацијента (POCT).

Извор: Стручно методолошко упутство за „POINT-OF-CARE“ 
испитивање Министарства здравља Републике Србије.
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УСВОЈЕНЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ НА  
25. ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ ILAC-А
На седници Генералне скупштине Међународне организа-
ције за акредитацију лабораторија  (ILAC) која је одржана 
„са удаљености“ 2. новембра 2021. године донетo je неко-
лико резолуција.

Између осталог усвојен је Записник са 24. седнице састан-
ка Генералне скупштине ILAC-а, одржане „са удаљености“ 
22. октобра 2020. године, усвојен је извештај Финансијског 
комитета за ревизију о финансијском пословању за 2020. 
годину, одобрен је буџет за 2022. годину на предлог Изврш-
ног комитета, одобрено је да Генерална скупштина ILAC-a 
2022. године, према члану 19 став 3, буде одложена за нај-

више пет месеци и да се, у складу са тим, одржи пре краја 
новембра 2022. године.

Генерална скупштина подржала је препоруку ARC коми-
тета да прошири ILAC споразум о узајамном признавању 
(MRA) на акредитацију биобанкинга као активности нивоа 
2 према критеријумима наведеним у нормативном доку-
менту (стандарду) ISO 20387 нивоа 3. ILAC ће стога при-
хватити пријаве за признање чим се ажурирају документи 
унутар ILAC-а који се примењују на MRA како би покрили 
овај нови oбим.

 Извор: https://ilac.org/

НОВОСТИ ИЗ 
ЕА, ILAC, IAF

Биобанка је тип биорепозиторија који чува биолошке узор-
ке (обично људске) за употребу у истраживању. Биобанке 
су постале важан ресурс у медицинским истраживањима, 
подржавајући многе врсте савремених истраживања попут 
геномике и персонализоване медицине. 

Биобанке могу дати истраживачима приступ подацима 
који представљају велики број људи. Узорке у биобанкама 
и податке добијене из тих узорака често могу користити  
истраживачи за вишенаменска истраживања. На пример, 
многе болести су повезане са полиморфизмом једног нук-
леотида. Студије асоцијација на нивоу генома које корис-
те податке десетина или стотина хиљада појединаца могу 
идентификовати ове генетске асоцијације као потенцијал-
не биомаркере болести. Биобанке су отвориле питања о 
приватности, истраживачкој и медицинској етици. Ставо-
ви о томе шта чини одговарајућу етику биобанке се раз-
ликују. Међутим, постигнут је консензус да би управљање 
биобанкама без успостављања пажљиво промишљених 
принципа управљања и политика могло бити штетно за 
заједнице које учествују у програмима биобанке.

ISO 20387:2018 - Општи захтеви за биобанкинг
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Поузданост биолошких материјала и са њима повезаних 
података је од суштинског значаја за јачање поверења у 
њихову многобројну употребу. Биолошки материјали и 
повезани подаци могу се дати као појединачни узорци 
једном кориснику за одређену сврху или као већи број 
узорака за научне студије, нпр. истраживање болести по-
везаних са одређеним аналитом у крви. Специфично за 
биобанкинг је то што подаци повезани са узорком могу 
укључивати податке мерења, као и друге карактеристике 
и демографске информације повезане са пореклом био-
лошког материјала. Без обзира да ли организације које 
користе биобанкинг узорке имају биобанке у оквиру своје 
организације или користе ресурсе из спољних објеката, 
морају бити сигурне да се узорцима правилно рукује, да 
су доследни, да се могу пратити и да су одговарајући за 
намеравану употребу. 

Иако постоји неколико стандарда који на неки начин покри-
вају аспекте биобанкинга, као што је ISO 15189 Медицинске 
лабораторије – Захтеви за квалитет и компетентност, ISO/
IEC 17025 - Општи захтеви за компетентност лабораторија 
за испитивање и еталонирање и ISO 17034 - Општи захте-
ви за компетентност произвођача референтних материја-
ла, многи кључни аспекти одржавања биобанке нису били 
директно обрађени до објављивања ISO 20387 – Општи 
захтеви за биобанкарство у 2018. години. ISO 20387 је раз-
вијен имајући на уму читав низ биобанкинг функција, по-
кривајући складиштење биолошких материјала из вишеће-
лијских организама, (нпр. узорци људи, узорци животиња, 
узорци гљива, узорци  биљака, микроорганизми).

Стандард такође укључује захтеве у вези са припремом и 
дуготрајним чувањем узорака и дуготрајном следљивошћу 
узорака. Захтеви се односе на разматрање поступака при-
купљања и транспорта специфичних за биобанку и, као и 
код других ISO стандарда, ISO 20387 покрива и систем уп-
рављања и техничке аспекте рада пружајући вишеструки 
оквир за здравље организације. 

31. марта 2022. године објављена је српска верзија стандар-
да ISO 20387, Биотехнологија – Биобанкинг - Општи захтеви 
за биобанкинг односно SRPS EN ISO 20387:2021.

Акредитација биобанкинга према стандарду ISO 20387 
укључује независну, непристрасну оцену биобанкинг уста-
нове да би се утврдила компетентност, непристрасност и до-
следно деловање. Експерти са релевантним искуством у би-
обанкингу спроводе оцењивање биобанке, њеног система 
управљања, процеса, објеката, особља и других битних еле-
мената њеног рада како би утврдили да ли испуњава захтеве 
наведене у стандарду. Као и у осталим врстама акредитације, 
на основу информација које су доставили оцењивачи, посеб-
ним процесом одлучивања у оквиру акредитационог тела 
доноси се одлука о додели акредитације. Када организација 
добије акредитацију, она се периодично поново оцењује 
како би се осигурало да одржава неопходне компетенције и 
да наставља да испуњава релевантне захтеве. 

Биобанкинг има широк утицај, а они који користе мате-
ријале биобанкинга захтевају квалитет и доследност у при-
купљању, транспорту, очувању, складиштењу, обезбеђењу 
квалитета, пријему, следљивости и дистрибуцији и упра-
вљању подацима. Акредитација према стандарду ISO 20387 
је недвосмислен показатељ способности организације, 
коју даје објективна трећа страна. Ово пружа вредан увид 
за организацију који може помоћи побољшавају или појед-
ностављују пословања, потенцијално штедећи време и но-
вац. Акредитација такође повећава поверење у резултате 
биобанке и уверава заинтересоване стране да се кључни 
захтеви доследно испуњавају. 

Акредитација ствара оквир за већу конзистентност и поуз-
даност биолошких материјала како би се повећала вред-
ност и поузданост у њиховој употреби у истраживању 
и другим применама. Без обзира да ли биобанка служи 
интерним потребама у одређеној организацији или обез-
беђује ресурсе спољним странама, кључно је подржати 
очекивање у вези са квалитетом у оба случаја.

Извор: https://ilac.org/latest_ilac_news/accreditation-for-biobanking-facilities-brochure/ 



 www.ats.rs | 18

•  ЕА Multilateral Agreement Council (EA MAC) тренутно у пот-
пуности реконструише систем колегијалног оцењивања 
(једна од кључних акција ЕА стратегије 2025). ЕА је управо 
из тог разлога објавила прва три додатка документа ЕА-
2/02 и ревидирани ЕА-2/02- ЕА процедуре за оцењивање 
националних акредитационих тела.

•  Дана 13. маја 2022. године објављено је ново издање до-
кумента EA-INF/01: List of EA publications and International 
documents. 

•  Објављена је и нова верзија документа ILAC-G18:12/2021- 
Guideline for describing Scopes of Accreditation. Сврха ове 
публикације је да пружи смернице акредитационим тели-
ма у описивању обима акредитације како би се омогућила 
ефикасна и усклађена примена међу потписницима ILAC 
MRA у односу на релевантне међународне стандарде. Јед-
на од кључних улога акредитационог тела је да обезбеди 
да тело за оцењивање усаглашености има надлежност 
да изврши све услуге дефинисане у Обиму акредитације. 
Опис и оцена обима акредитације стога представља срж 
процеса акредитације.

•  У оквиру промотивних докумената 13. јануара 2022. годи-
не, Међународни форум за акредитацију (IAF) је објавио 
документ везано за глобални акредитациони систем. У 
наведеном документу наводе се визије и мисије IAF-а и 
ILAC-а као и њихови заједнички циљеви.

Визија ILAC-а гласи: “Акредитован једном прихваћен свуда“ док 
је мисија: „Бити глобално решење за националну, регионалну и 
међународну демонстрацију еквиваленције поузданих резул-
тата тестирања, еталонирања, контролисања и сродних актив-
ности у добровољним и обавезним областима/секторима.“

Визија IAF-a je: “Акредитација чини свет бољим“, док је ми-
сија: „IAF олакшава трговину и подржава одрживи развој 
користећи међународно признату акредитовано оцењи-
вање усаглашености како би пружио поверење потребно 
за тржишно прихватање роба и услуга.“

IAF и ILAC су дефинисали и своје заједничке циљеве, а то су:

Одржати шеме за оцењивање усаглашености које 
смањују ризик за предузећа, регулаторе и потрошаче 
тако што ће обезбедити да се акредитоване услуге могу 
ослонити на Владу и регулаторе који се ослањају на 
аранжмане за даљи развој или унапређење трговинских 
споразума. Подржати светску трговину елиминисањем 
техничких баријера, остваривањем циљева слободне 
трговине „испитано, контролисано или сертификовано 
једном и прихваћено свуда.

Акредитациона тела чија се компетентност утврди кроз 
процес колегијалног оцењивања у односу на: стандард 
ISO/IEC 17011, IAF-ILAC документа „А серије“ морају призна-
ти сертификате, извештаје и издате резултате, као и про-
изведене референтне материјале и ПТ провајдере које су 
издала тела за оцењивања усаглашености акредитована од 
стране других акредитационих тела потписника мултилате-
ралних споразума чиме се пружа поверење да инострана 
тела раде по истом стандарду на тај начин уклањајући тех-
ничке баријере у трговини елиминацијом сувишног оцењи-
вања усаглашености.

IAF и ILAC су глобалне мреже акредитационих тела и ор-
ганизација укључених у активности оцењивања усагла-
шености. 

Циљеви ове две организације укључују: 

•  одржавање аранжмана и ширење покривености на нове 
економије,

•  интезивирање сарадње са свим релевантним заинтересо-
ваним странама, 

•  централизовање усклађивања најбоље праксе у оцењи-
вању усаглашености,

•  пружање помоћи земљама у развоју давањем одгова-
рајуће подршке новим активностима акредитације.

НОВЕ ЕА, IAF, ILAC ПУБЛИКАЦИЈЕ
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НАЈАВА  
СВЕТСКОГ ДАНА 
АКРЕДИТАЦИЈЕ
Као и сваке године 9. јуна 2022. обележава се Светски 
дан акредитације (#WAD 2022), глобални догађај који 
је установљен заједничком иницијативом ILAC-а и 
IAF-а са циљем промовисања вредности акредитације. 

Одлучено је да овогодишња тема Светског дана ак-
редитације буде „Акредитација: Одрживост у економ-
ском расту и животној средини“ и фокусира се на то 
како акредитација подржава циљеве одрживог раз-
воја Уједињених нација (SDG) 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 

Објављено заједничко саопштење од стране предсе-
давајућег IAF-а и ILAC-а уводи значај акредитације у 
подршци имплементације циљева одрживог развоја. 

За Комитет за оцењивање усаглашености (CASCO) Међуна-
родне организације за стандрдизацију ( ISO ) 2021. година је 
била плодна јер је направљен велики напредак у развоју ње-
гових петогодишњих стратешких праваца за период 2022-
2026. Паралелно са тим, CASCO ревидира структуру комите-
та како би осигурао да ће бити у позицији да испуни своје 
будуће циљеве. Заједничка стратешка група IAF-ILAC-ISO је 
форум основан у складу са Меморандумом о разумевању 
потписаном између ISO, IAF-а и ILAC-а за решавање питања 
од заједничког интереса за три организације, укључујући пи-
тања политике и праксе оцењивања усаглашености у вези са 
акредитацијом. Заједниичка стратешка група ће ускоро за-
вршити ревизију свог пројектног задатка, који дефинише све 
аспекте како ће убудуће извршавати свој мандат.

У јануару 2021. године CASCO Стратешка алијанса и регула-
торна група (STAR) сложили су се да фокусирају своје напо-
ре ангажовања на питања одрживости, са значајним наглас-
ком на циркуларној економији. Чланови STAR-а су сматрали 
да је прави тренутак јер су потребна одржива решења како 
би се осигурао потпуни опоравак од COVID-19 кризе, а цир-
куларна економија добија на снази у многим земљама. Као 
почетну тачку, радна група је поставила да прикупи и испи-
та постојећу литературу која покрива концепте и трендове 
циркуларне економије и њен утицај на циљеве одрживог 
развоја Уједињених нација. Такође су прикупљени приме-
ри тренутних шема за оцењивање усаглашености, као и 
конкретне приватне или владине иницијативе које подржа-
вају циркуларну економију у различитим земљама. 

Са техничке стране, CASCO је наставио да ради „са удаље-
ности“, са шест радних група активних у ревизији или раз-
воју стандарда за оцењивање усаглашености. Као такав, не-
давно је објавио ревидирану верзију једног од својих најис-
такнутијих стандарда, ISO/IEC 17030, који пружа опште за-

хтеве за ознаке усаглашености трећих страна, укључујући 
њихово издавање и употребу. Такође је у процесу ревизија 
стандарда ISO/IEC 17043, који прецизира захтеве за ком-
петентност провајдера за испитивање оспособљености. 
Чланови CASCO и IEC тренутно гласају о другом нацрту Ко-
мисије. Најзад, ревизија ISO/IEC Водича 60, Оцењивање уса-
глашености – Кодекс добре праксе је завршена и објављен 
је као стандард ISO/IEC 17060.

У међувремену, CASCO наставља да управља процесом 
појашњења захтева за све захтеве примљене од стране 
CASCO Секретаријата који се односе на стандарде које је 
развио CASCO. Сви ови резултати су развијени у сарадњи 
са Међународном електротехничком комисијом (IEC). До 
краја септембра 2021. године пристигло је укупно 5 захтева. 

Извор: https://ilac.org/latest_ilac_news/iso-casco-strategic-
direction-2022-2026/
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ФОРМИРАН САВЕТ ЗА КВАЛИТЕТ

На основу члана 36. Закона о техничким захтевима за про-
изводе и оцењивању усаглашености („Службени гласник 
РС“, број 49/2021), Влада Републике Србије је донела од-
луку о образовању Савета за квалитет, као стручног саве-
тодавног тела са циљем развоја области инфраструктуре 
квалитета у Републици Србији.

Задатак Савета је да прати и анализира спровођење актив-
ности у области инфраструктуре квалитета, даје мишљења 
и препоруке и разматра питања од значаја за развој и уна-
пређење инфраструктуре квалитета у Републици Србији.

У Савет за квалитет именовани су:

-  за председника:

  Милан Љушић, државни секретар у Министарству привреде,

- за заменика председника:

  Миодраг Дуганџија, в.д. помоћника министра привреде,

- за чланове:

 1.  Жељко Радошевић, државни секретар у Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде,

 2.  Јасмина Јовић, помоћник министра заштите животне 
средине,

 3.  Милан Мацура, в.д. помоћника министра рударства и 
енергетике,

 4.  Милутин Ђуровић, в.д. помоћника министра просвете, 
науке и технолошког развоја,

 5.  Лидија Стојановић, помоћник министра трговине, тури-
зма и телекомуникација,

 6.  Тамара Лемајић, помоћник начелника Управе за превен-
тивну заштиту, Министарство унутрашњих послова,

 7.  Божана Лукић, шеф одсека, Министарство грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре,

 8.  Татјана Стаматовић, руководилац групе, Министарство 
здравља,

 9.  Татјана Бојанић, директор Института за стандардизацију 
Србије,

 10.  Чедомир Белић, в.д. директора Дирекције за мере и дра-
гоцене метале,

 11.  проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора Акредитацио-
ног тела Србије,

 12. мр Душан Стокић, Привредна комора Србије,

 13.  др Милош Јелић, председник Стручног савета Фонда за 
културу квалитета и изврсност,

 14.  проф. др Зоран Пуношевац, председник Асоцијације за 
квалитет и стандардизацију Србије,

 15.  Весна Павлов, Групација контролних и сертификацио-
них тела Привредне коморе Србије,

 16.  доц. др Верица Јовановић, Групација акредитованих ла-
бораторија за испитивање хране и хране за животиње 
Привредне коморе Србије,

 17.  мр Владан Лапчевић, Групација за метрологију Удру-
жења акредитованих тела за оцењивање усаглаше-
ности Привредне коморе Србије,

 18.  проф. др Владимир Поповић, декан Машинског факул-
тета Универзитета у Београду,

 19.  проф. др Јован Филиповић, Факултет организационих 
наука Универзитета у Београду.

За секретара Савета одређена је Александра Јовановић, Сектор 
за квалитет и безбедност производа, Министарство привреде.

Савет сарађује са државним органима, органима аутономних по-
крајина, локалним самоуправама, организацијама и осталим за-
интересованим странама у области инфраструктуре квалитета.

Може образовати посебне и стручне радне групе ради спро-
вођења активности у областима за које је образован.

Председник Савета може да позове на седницу Савета пред-
ставнике других органа и организација, као и стручњаке из 
различитих области, ради давања стручних мишљења у вези 
са појединим питањима из надлежности Савета.

Савет о свом раду подноси извештај Влади најмање једном 
годишње, уз претходно прибављено мишљење министра 
надлежног за послове инфраструктуре квалитета.

Савет доноси Пословник о раду којим се уређује начин рада, 
сазивање и припремање седница, начин гласања и одлучи-
вања, као и сва друга питања од значаја за рад Савета.

Административно-техничке послове за потребе Савета 
обавља Министарство привреде преко секретара Савета.
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НЕДЕЉА КВАЛИТЕТА 2022. ДОГАЂАЈИ

Традиционална, 31. по реду манифестација Недеља квали-
тета 2022, одржана је 10. и 11. марта у Београду  у просто-
ријама Привредне коморе Србије. 

Фондација за културу квалитета и изврсност (FQCE) у са-
радњи са ПКС, под покровитељством Министарства прив-
реде - ресорног министарства за инфраструктуру квали-
тета, уз подршку АТС-а, Института за стандардизацију Ре-
публике Србије (ИСС), Дирекције за мере и драгоцене ме-
тале (ДМДМ), Асоцијације за квалитет и стандардизацију 
Србије (АКС) и Иницијативе за квалитет земаља средње и 
југоисточне Европе (МSЕЕCQI), окупила је бројне ауторе и 
учеснике из земље и окружења. 

Скуп је у име Министарства привреде отворио Миодраг Ду-
ганџија, помоћник министра. У име домаћина, Привредне 
коморе Србије, присутнима се обратио мр Душан Стокић, 
руководилац Центра за животну средину, техничке прописе, 
квалитет и друштвену одговорност, а у име FQCE Владимир 
Трајковић, председник Фондације.

У име компаније SGS д.о.о. као генералног спонзора Недеље 
квалитета 2022, присутне је поздравио Маринко Укропина, 
генерални директор.

Актуелне теме и занимљиве презентације, примери добре 
праксе добитника награда “Оскар квалитета” 2022, округли 
сто са темом: Повезивање циљева система менаџмента са 
циљевима одрживог развоја, отварање конкурса за Награду 

за пословну изврсност за 2022. годину били су неки од ос-
новних садржаја Недеље квалитета 2022.

Господин Дуганџија је истакао да Министарство привреде 
једино може у сарадњи са привредницима и свима онима 
који спроводе прописе које Министарство доноси, напра-
вити помаке у унапређењу квалитета у Републици Србији. У 
Министарству привреде је током претходне године интен-
зивно рађено на законодавном оквиру. Извршена су измене 
три закона. У мају прошле године ступио је на снагу Закон о 
техничким захтевима за производе и оцењивање усаглаше-
ности, Закон о изменама и допунама закона о акредитацији 
као и  Закон о предметима од драгоцених метала. 

Министарство привреде је наставило даљи рад на доно-
шењу подзаконских аката.

Присутне је пригодним обраћањем поздравила гопођа Ани-
та Крулановић, директорка АТЦГ том приликом истакла да 
јој је велика част што у име институције на чијем је челу може 
да поздрави актере овог скупа.

Мр Слободен Чокревски, директор ИАРСМ поздравио је 
присутне у име ове институције. 

Господин Чокревски је у свом говору истакао значај узајам-
ног партнерског односа акредитационог тела у систему ква-
литета са коморама и организацијама као гаранцији квали-
тета свим субјектима.

Учесници Недеље квалитета 2022.
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Мр Дражан Приморац, директор БАТА-е, у свом поздрав-
ном говору је изјавио да му је веома драго што има част да 
присуствује на манифестацији као што је Недеља квалитета 
2022. и да се радује даљој сарадњи.

Он је најпре укратко представио своју радну биографију, а 
затим презентовао Институт БАТА и његове активности.

Мр Мирела Зечевић, директорка Хрватске акредитацијске 
агенције (ХАА), исказала је своје задовољство што има при-
лику да поздрави учеснике Недеље квалитета 2022.

Проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-a је у име 
институције коју представља, са задовољством, поздравио 
представнике ресорног министарства за инфраструктиру 
квалитета - Министарства привреде, затим представнике 
FQCE, Привредне коморе Србије, привредних система, прив-
редних субјеката државног и приватног сектора из наше 
земље и из региона. 

Посебни поздрави су упућени ауторима радова који су на 
овом скупу презентовани, као и колегама АТС-а из региона, 
који су се одазвали позиву да присуствују овом традицио-
налном скупу.

Неке од тема које су презентоване на Недељи квалитета 2022 
биле су: Значај примене стандарда и системског приступа у 
областима одрживог пословања и циркуларне економије 
– Маринко Укропина; Нови приступ лидерству у пословно 

изврсним организацијама, др Милош Јелић; Акредитација 
– алат за развој одрживог, квалитетног и сигурног друштва, 
мр Mирела Зечевић. Представљен је пројект Министарства 
привреде: Подршка безбеднијим производима, кључни екс-
перти - Cleas Skjernov и Борут Маткович.

У даљем раду презентирани су, између осталих, радови: Ин-
дустрија 4.0 – још увек више сан него реалност у Србији, Вла-
димир Симић; Манифест квалитета – залог квалитету живота 
у будућности – проф. др Крешимир Бунтак; Family friendly 
enterprise (FFE)  сертификација, пет година касније и актуел-
ни трендови у сертификацији, Бошко Гавовић; Greenwashing 
– контекст, својства, примери и како препознати и спречити 
ову појаву, мр Душан Стокић; Управљање ризицима по не-
пристрасност и независност тијела за оцену усаглашености, 
Анита Крулановић, стандарди система менаџмента у светлу 
глобалних циљева одрживог развоја, др Радослав Раковић; 
Менаџмент процесима, проф, др Владо Радић; Управљање 
психолошким здрављем на радном месту, Владимир Ј. Симић.

Изузетно успешно је било представљање примера добре 
праксе добитника Оскара квалитета 2022 - шампиона извр-
сности: ЈЗУ Болнице “Свети врачеви” Бијељина и „Првог пар-
тизана“ Ужице.

Извор: Фондација за културу квалитета и изврсност - FQCE 
http://www.fqce.org.rs/index.php?option=com_content&view
=article&id=282&Itemid=68

Миодраг Дуганџија,
в.д. помоћника министра привреде

мр Дражан Приморац, директор БАТА-е

Анита Крулановић, директорка АТЦГ

мр Мирела Зечевић, директорка ХАА

мр Слободен Чокревски, директор ИАРСМ

Проф.др Ацо Јанићијевић,  
в.д. директора АТС-а
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7. АПРИЛ – СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

У циљу подизања свести јавности о значају одржавања 
здравља, у целом свету се посебно обележава дан посвећен 
здрављу – 7. април. То је прилика да се на глобалном нивоу ука-
же на битне здравствене теме које никако не треба занемарити.

Овогодишњи слоган поводом Светског дана здравља гласи: 
„Наша планета, наше здравље“, чиме се наглашава потреба 
за очувањем ограничених природних ресурса као предус-
лов за здрав живот. 

Међународни стандарди свакако представљају важан алат за 
стварање здравог и безбедног радног и животног окружења. 
Такође, примена стандарда доприноси борби против климат-
ских промена и загађености воде и ваздуха. Све већа загађе-
ност у директној је вези са растом броја оболелих од тешких 
болести - према подацима Светске здравствене организације 
(СЗО), више од 13 милиона смртних случајева широм света 
сваке године последица су еколошких узрока. Зато је неоп-
ходно предузети хитне акције у циљу стварања чистије живот-
не средине, а самим тим и здравијег становништва.

Извор: ИСС  
https://iss.rs/sr_Cyrl/7-april-world-health-day_p1151.html

Пословање савремених организација не може се за-
мислити без њиховог присуства у виртуелном свету. 
Поред веб-сајта и интернет продаје, налози и објаве на 
друштвеним мрежама постали су неизоставни део кому-
никације и обавештавања.

Улога друштвених мрежа нарочито је значајна у ситуација-
ма када је неопходно великом брзином саопштити важне 
информације. То, међутим, може бити веома опасно, јер 
често долази до (не)намерног брзог ширења дезинформа-
ција, што може нанети велику штету.

Овим питањем бави се нови међународни стандард, ISO 
22329, Security and resilience – Emergency management 

– Guidelines for the use of social media in emergencies  
(https://www.iso.org/standard/50066.html).

Стандард ISO 22329 даје смернице о томе како органи-
зације и јавност могу да користе друштвене медије и да 
комуницирају путем њих пре, током и после инцидента. 
Поред тога, овај документ даје смернице о томе како 
друштвене платформе могу да подрже рад служби за 
хитне случајеве у управљању ванредним ситуацијама. 
Применљив је на владине и невладине организације 
које се баве управљањем ванредним ситуацијама и кри-
зном комуникацијом.

Менаџмент ванредним ситуацијама
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ

ИСС објавио је двојезично издање стандарда SRPS ISO 
45003:2021, Менаџмент безбедношћу и здрављем на раду 
— Психолошка безбедност и здравље на раду — Смернице 
за управљање психосоцијалним ризицима.

Овај стандард представља допуну стандарда SRPS ISO 
45001:2018, првог и јединог глобално прихваћеног стан-
дарда за системе менаџмента безбедношћу и здрављем 
на раду (OH&S). С обзиром на то да радно окружење, по-
ред утицаја на физичко здравље такође утиче на психичко 
стање радника, јавила се потреба да се сагледа негативно 
дејство свих психосоцијалних фактора који могу бити узрок 
стреса на радном месту.

На психолошку безбедност негативан утицај има неизвес-
ност и прекомерни притисак, али и лоша комуникација, 
вођство и организациона култура. Поред тога, турбулен-
ције изазване пандемијом довеле су до повећаног стре-
са и страхова код запослених. Зато је објављивање овог 
стандарда на међународном, али и националном нивоу од 
велике важности и може допринети стварању повољнијих 
услова за рад. 

СТАНДАРДИЗАЦИЈА

ИСС објавио је публикацију „BIM стандардизација у Србији, 
припремљену у оквиру сарадње Института са национал-
ним телом за стандардизацију Чешке Републике, Чешком 
канцеларијом за стандарде, метрологију и испитивања 
(ÚNMZ). Ова публикација има за циљ пружање подршке 
дигиталној трансформацији грађевинске индустрије у на-
шој земљи кроз промовисање стандарда у области инфор-
мационог моделирања објеката, као и подизање свести о 
значају стандардизације. Доступна је на следећем линку: 
https://iss.rs/sr_Cyrl/download/page-section/document/9626.

Информационо моделирање објеката представља трансфор-
мацију података у информације, којом се омогућава дигита-
лизација ланца вредности грађевинске индустрије у животни 
циклус имовине. Широко заступљен назив за информационо 
моделирање објеката је скраћеница BIM која потиче од нази-
ва на енглеском језику Building Informatiion Modeling.

BIM се првенствено односи на размену свих типова инфор-
мација, од геометријских преко функционалних и технич-
ких података, па до података о трошковима и одржавању 
током животног циклуса објекта. Оно што BIM стандарди-
зација може да пружи јесу позитивне промене у грађевин-
ској индустрији кроз олакшавање примене BIM дигиталне 
технологије и давање доприноса стварању оптималних 
кооперативних процеса у фазама пројектовања, грађења и 
одржавања. Предмет ове публикације јесте осврт на стан-
дардизацију у области информационог моделирања обје-
ката у оквиру међународних и европских организација за 
стандардизацију, као и националног тела за стандардиза-
цију у Републици Србији.

На националном нивоу BIM стандардизацијом бави се једно 
од стручних тела Института за стандардизацију Србије (ИСС), 
Комисија за стандарде KS U442, Информационо моделирање 
објеката – BIM, на европском нивоу то је технички комитет 
CEN/TC 442, Building Information Modelling (BIM) Европског 

комитета за стандардизацију (CEN), док је на међународ-
ном нивоу то поткомитет ISO/TC 59/SC 13, Organization and 
digitization of information about buildings and civil engineering 
works, including building information modelling (BIM) Међуна-
родне организације за стандардизацију (ISO).

BIM стандардизација у Србији
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•  Обавезе именованих тела за оцењивање усаглаше-
ности поводом престанкa издавања потврда о усагла-
шености прописаних Правилником о LVD, Правилни-
ком о EMC и Правилником о безбедности машина

Министарство привреде издало је на свом сајту обавештење 
којим подсећа тела за оцењивање усаглашености која су 
именована у складу са Правилником о електричној опреми 
намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона 
(„Службени гласник РС“, број 21/2020), Правилником о елек-
тромагнетској компатибилности („Службени гласник РС“, 
број 21/2020) и Правилником о безбедности машина („Служ-
бени гласник РС“, број 58/2016 и 21/2020), да потврде о усаг-
лашености престају да важе од 1. јануара 2022. године, са тим 
у вези мењају се и обавезе именованих тела. 

Тела за оцењивање усаглашености која су именована у скла-
ду са чланом 13. Правилника о електричној опреми намење-
ној за употребу у оквиру одређених граница напона („Служ-
бени гласник РС“, број 21/2020), могу да обављају поступке 
издавања Потврда о усаглашености најкасније до 1. јануара 
2022. године. 

Тела за оцењивање усаглашености која су именована у 
складу са Правилником о електромагнетској компатибил-
ности („Службени гласник РС“, број 21/2020) престају да 
издају потврде о усаглашености од 1. јануара 2022. године, 
али могу да обављају поступке оцењивања усаглашености 
апарата из тачке 2) члана 8, тј. Преглед типа и Усаглашеност 
са типом на основу интерне контроле производње из При-
лога 3 овог правилника.

Тела за оцењивање усаглашености која су именована у скла-
ду са Правилником о безбедности машина („Службени глас-
ник РС“, број 58/2016 и 21/2020), престају да издају потврде о 
усаглашености од 1. јануара 2022. године.

Ако је машина наведена у Прилогу 4, израђена у складу са 
српским стандардима, и ако се произвођач определи да 
примени поступак за преглед типа из Прилога 9, и интерну 
контролу производње из Прилога 8 тачка 3; или поступак за 
потпуно обезбеђивање квалитета из Прилога 10, тада име-
нована тела учествују у поступку оцењивања усаглашености. 
Такође, ако је машина наведена у Прилогу 4, а није израђена 
у складу са српским стандардима или ако за предметну ма-
шину нема тих стандарда, произвођач примењује један од 
следећих поступака: 1) поступак за преглед типа из Прило-
га 9 и интерну контролу производње машина из Прилога 8 
тачка 3; 2) поступак за потпуно обезбеђивање квалитета из 
Прилога 10, уз учешће именованог тела.

•  Програм финансијске подршке - Коришћењем стандар-
да до конкурентнијих производа

Влада Републике Србије је на седници одржаној 28. јануара 
2022. године донела Уредбу о утврђивању Програма финан-
сијске подршке - Коришћењем стандарда до конкурентнијих 
производа.
У „Службеном гласнику РС“ број 12/22 од 1. фебруара 2022. 
године објављена је Уредба о утврђивању Програма финан-
сијске подршке - Коришћењем стандарда до конкурентнијих 
производа.
Основни циљ наведеног програма јесте унапређење кон-
курентности, безбедности и квалитета производа и услуга, 
односно олакшан приступ тржиштима и повећање нивоа 
конкурентности, првенствено малих и средњих предузећа и 
предузетника.
Наведени програм, као одговор на потребе привреде, укључује 
инструмент финансијске подршке привредним субјектима у 
укупном износу од 50.000.000,00 динара за 2022. годину.
Расположива средства одобравају се појединачно корисни-
цима програма рефундацијом, као суфинансирање, у висини 
од 40% односно 60% оправданих трошкова без ПДВ-а, за сва-
ку пројектну активност.
Максималан укупни износ одобрених средстава за рефунда-
цију, који један корисник може остварити за једну или више 
активности износи 1.000.000,00 динара, док је минималан 
износ 100.000,00 динара.
Подршка у оквиру Програма намењена је за суфинансирање 
следећих активности корисника програма:

•  спровођење поступака оцењивања усаглашености про-
извода са захтевима српских и иностраних (превасход-
но европских) техничких прописа и/или остваривање 
услова за означавање прописаним знацима;

•  уређење пословања у складу са захтевима међународ-
но признатих стандарда система менаџмента;

•  набавку српских стандарда.
Министарство привреде (МП) ће програм реализовати у са-
радњи са Развојном агенцијом Србије (РАС).
Детаљне информације које се тичу услова за конкурисање по 
програму, поступка спровођења програма и рокова за конку-
рисање, могу се наћи у тексту програма, а биће објављени и у 
самом јавном позиву, који ће бити доступан на сајту МП и РАС. 

https://tehnis.privreda.gov.rs/vesti/zakonodavne-novine/967/
program-finansijske-podrske---koriscenjem-standarda-do-
konkurentnijih-proizvoda.html 
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•  Донета Уредба о начину спровођења оцењивања усаг-
лашености и исправи о усаглашености

Влада је на седници одржаној 23. децембра 2021. године 
донела Уредбу о начину спровођења оцењивања усаглаше-
ности и исправи о усаглашености.

Овом уредбом се ближе уређује начин спровођења оцењи-
вања усаглашености, начин одређивања и плаћања трошко-
ва оцењивања усаглашености као и садржај исправе о усаг-
лашености.

Уредбом се ближе разрађују процедуре и основна наче-
ла по којима поступају именована тела у вези са спро-
вођењем оцењивања усаглашености, почев од подно-
шења захтева, преко начина спровођења самог оцењи-
вања усаглашености, издавања и одузимања исправа о 
усаглашености, као и минималног садржаја одређених 
врста исправа, како би се успоставила јасна и унапред 
позната правила по којима поступају све заинтересова-
не стране. Такође, ближе је разрађена примена модула у 
хармонизованој области тако да модул буде одговарајући 
за одређени производ. Ако је обавезно учешће независне 
треће стране, произвођачу се омогућава одабир модула 
који је најприхватљивији за њега.

• Правилник о реглоскопима

У „Службеном гласнику РС”, број 120/21 од 10. децембра 2021. 
године објављен је Правилник о о реглоскопима.

Овај правилник ступа на снагу 18. децембра 2021. године, 
осим члана 9, који се примењује даном приступања Републи-
ке Србије Европској унији.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о реглоскопима („Службени гласник РС”, број 
26/15 и 49/15).

•  Правилник о безбедности дечијих игралишта обавезан 
за сва игралишта

Министарство привреде је у августу 2018. године донело, 
а у јуну 2019. унапредило Правилник о безбедности дечјих 

игралишта. Овим техничким прописом се по први пут у Ре-
публици Србији прописују захтеви за безбедност дечјих 
игралишта у погледу опреме, материјала, пројектовања и 
израде самог игралишта, а који су засновани на европским 
стандардима.

Правилник се примењује на сва јавно доступна дечја игра-
лишта на отвореном простору постављена после 23. новем-
бра 2018. године, док је за дечја игралишта која су изграђе-
на пре овог датума прописан прелазни период од 3 године, 
како би се она усагласила са захтевима Правилника најкас-
није до 23. новембра 2021. године.

Проверу усаглашености комплетних дечјих игралишта 
са захтевима које приписује Правилник (први преглед, 
редовни годишњи и ванредни преглед), као и усаглаше-
ности опреме за дечја игралишта спроводе именована 
тела за оцењивање усаглашености. До сада је Министар-
ство привреде именовало 6 тела, за укупно 8 поступака, 
чиме су обухваћени сви поступци оцењивања усаглаше-
ности које прописује овај технички пропис. Министар-
ство привреде води јавни регистар именованих тела за 
оцењивање усаглашености који се налази на интернет 
страници:

https://tehnis.privreda.gov.rs/ci/tehnis-pretraga-registara.
html#/itou/pretraga?_k=ex61nw.

Правилником су јасно дефинисане одговорности власни-
ка, произвођача, лица која постављају дечја игралишта и 
других актера у односу на дечја игралишта. Одговорност 
за стављање у употребу безбедних игралишта је на власни-
ку, што је у највећем броју случајева локална самоуправа. 
У циљу праћења спровођења Правилника, Министарство 
привреде је у последњих неколико месеци започело при-
купљање података од свих јединица локалне самоуправе 
о стању дечјих игралишта чије одржавање је у њиховој на-
длежности, односно о броју игралишта која су усаглашена са 
захтевима Правилника.

Контролу испуњености захтева за заштиту здравља и без-
бедности дечјих игралишта у складу са Правилником спро-
воде тржишна и комунална инспекција, у оквиру својих на-
длежности.
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•  Објављен списак српских стандарда из области опреме 
и заштитних система намењених за употребу у потен-
цијално експлозивним атмосферама

Правилник о опреми и заштитним системима намењеним 
за употребу у потенцијално експлозивним атмосфера-
ма („Службени гласник РС”, број 10/17 и 21/20), је праћен 
Списком српских стандарда из области опреме и заштит-
них система намењених за употребу у потенцијално екс-
плозивним атмосферама. Последња верзија овог списка 
објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 12/2022 од 
1. фебруара 2022 године. Овај списак се редовно ажурира 
у складу са списком хармонизованих стандарда објавље-
ним у Службеном листу ЕУ и усклађен је са списком стан-
дарда са референтне листе европских хармонизованих 
стандарда од 26. августа 2022. године.

•  Објављена Уредба о врстама активности и гасовима 
са ефектом стаклене баште („Службени гласник РС“ 
број 13/22)

Дана 12. фебруара 2022. године ступила је на снагу Уредба о 
врстама активности и гасовима са ефектом стаклене баште 
која је у примени од дана ступања на снагу осим члана 5 који 
је у примени од 1. јануара 2023. године.

Овом уредбом прописују се врсте активности и гасови са 
ефектом стаклене баште за које оператер постројења при-
бавља дозволу за емисију гасова са ефектом стаклене баште 
и ваздухопловне активности и гасови са ефектом стаклене 
баште за које није потребно доставити план мониторинга. 

Одредбе ове уредбе примењују се на активности оператера 
постројења и оператера ваздухоплова које доводе до еми-
сије гасова са ефектом стаклене баште (GHG).

• Нови правилници у области опреме под притиском
У „Службеном гласнику РС“ број 114/21 објављен је сет пра-
вилника у области опреме под притиском. 

У овој области објављени су следећи правилници:

•  Правилник о прегледима опреме под притиском током 
века употребе („Службени гласник РС“ број 114/21) - 
основни текст Правилника је на снази од 8. децембра 
2021. године у примени од 1. јануара 2023. године;

•  Правилник о критеријумима у погледу броја и стручне 
оспособљености запослених лица које морају да испу-
не корисници и именована тела у области опреме под 
притиском („Службени Гласник РС“ број 114/21) - основ-
ни текст на снази од 8. децембра 2021. године, у при-
мени од 1. јануара 2024. године, осим члана 4 који је у 
примени од 1. јануара 2023. године; 

•  Правилник о условима, програму и начину полагања 
стручног испита за обављање послова са опремом под 
притиском („Службени гласник РС“ број 114/21) - основ-
ни текст на снази од 8. децембра 2021. године у примени 
од 1.јануара 2022. године; 

•  Правилник о једноставним посудама под притиском 
(„Службени гласник РС“ број 114/21) - основни текст на 
снази од 8. децембра 2021. године у примени  од 1.јула 
2023. године; 

•  Правилник о опреми под притиском („Службени глас-
ник РС“ број 114/21) - основни текст на снази од 8. 
децембра 2021. године у примени од 1. јануара 2023. 
године, изузев појединих одредби. 

Извор: https://tehnis.privreda.gov.rs/
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Главни и одговорни уредник
проф. др Ацо Јанићијевић,  
в.д. директора АТС-а
Приредиле
Јована Јовановић, помоћник директора и
Рената Миличевић, службеник за односе 
с јавношћу и маркетинг
телефон: 011/ 313 03 73
факс: 011/ 313 03 74

Издавач: Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, V спрат, 11000 Београд
Адреса за слање поште: 
Влајковићева 3, 11000 Београд 6, п. фах 92
Србија
Припрема: Позитив МВП ДОО
Светозара Марковића 15
11000 Београд, Србија

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 
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