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јануар 2015. године

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- ТОП-ГАС опрема под притиском д.о.о., Огранак Лабораторија 
за испитивање, Београд

- Универзитет у Новом Саду, Природно математички факултет, 
Департман за биологију и екологију, Лабораторија за 
палинологију, Нови Сад

и контролним телима:

- Предузеће за мерење, инжењеринг и сервис МЕРИС д.о.о., 
Београд

- TUV RHEILAND DOO, Београд.

Акредитација је укинута:

- контролном телу Метал-Инспект ДОО Београд     и

- лабораторији за испитивање Предузеће за изградњу, промет и 
услуге у делатности течног нафтног гаса и природног гаса „ТОП 
ГАС“ д.о.о., Лабораторија за испитивање, Београд (на сопствени 
захтев).

фебруар 2015. године

Додељена је акредитација контролним телима:

- VSS CONTROL d.o.o., за контролу лифтова, дизалица и 
самоходних машина, Нови Сад

- TRCpro d.o.o. (Технички развојни центар), Контролно тело, 
Петроварадин.

Акредитација је укинута контролним телима:

- Институт „Кирило Савић“ АД Београд

- SAYBOLT PAN ADRIATICA , Нови Сад.

март 2015. године

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

- СИМПЕ ДОО Београд, Лабораторија СИМПЕ, Лештане, Београд 

- Гроцка

Акредитација је укинута лабораторији за испитивање:

- Ливница Кикинда АИ д.о.о., РЈ Квалитет, МХ Лабораторија, 
Кикинда

и лабораторији за еталонирање:

- Ливница Кикинда АИ д.о.о., РЈ Квалитет, Метролошка 
лабораторија, Кикинда.

април 2015. године

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

- Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију Nais-
sus Ниш, Сектор санитарне контроле са лабораторијом, Ниш-
Медиана.

Акредитација је укинута контролном телу:

- Јавно комунално предузеће „Букуља“, Аранђеловац
и лабораторији за испитивање:

- ПАТЕНТИНГ Д.О.О., Лабораторија за испитивање опреме под 
притиском, Београд.

Нове акредитације у јануару, фебруару, марту и априлу 2015. године 

Током јануара, фебруара, марта и априла 2015. године Акредитационо тело Србије (АТС) 
је донело одлуке о додели акредитације за следеће лабораторије за испитивање и 
еталонирање, медицинске лабораторије, контролна и сертификациона тела:
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Поуздани органски производи
из југоисточне Европе!

Од 27. до 29. априла 2015. године у Београду је одржана је друга међународна обука за оцењиваче акредитационих тела 
из југоисточне Европе. Обука је имала за циљ да се полазници обуче да спроводе ефикасан надзор над радом контролних 
тела у области органске производње, a која послују у региону, како би иста била призната од стране Европске комисије за 
обављање послова сертификације органских производа у складу са законодавством Европске уније и како би се нашла на 
Листи еквивалентних сертификационих тела препознатих од стране Европске комисије (Анекс 4, Уредбе Комисије (ЕЗ) број 
1235/2008).

Обуку је организавало Акредитационо тело Србије (АТС) уз подршку регионалног PTB пројекта „Промоција регионалне 
сарадње у Југоисточној Европи у области инфраструктуре квалитета“.

Република Србија је у овој области у претходном периоду добила помоћ од Немачке организације за међународну сарадњу 
(GIZ) како би се успоставио ефикасан систем у области органске производње. Тако је АТС прву акредитацију у овој области 
доделио 2013. године сертификационом телу Organic Control System (OCS), које је признато од стране Европске комисије, како 
би се органски производи из Србије несметано извозили и пласирали на тржиште Европске уније.

Обуци су у претходној фази присуствовали предстaвници нашег ресорног министарства, као и контролори овлашћених 
контролних организација (сертификационих тела) из Србије како би могли да врше процену ризика у циљу адекватног 
извршавања својих задатака (поступак контролисања који укључује процену ризика на бази IRM пројекта, www.irm-organic.eu).

Према речима техничког експерта из немачког сертификационог тела GfRS, Јуте Кравинкел (Jutta Krawinkel), изграђен је 
систем који подразумева постојање капацитета националног акредитационог тела, надлежног органа (ресорног министарства) 
и контролора овлашћених контролних организација (сертификационих тела). Овакав систем повећава поверење у органске 
производе и снижава цене услуга акредитације у овој области.

Поред Јуте Кравинкел, предавачи на семинару су били и експерти и оцењивачи АТС-а, а учесници су имали прилику да 
учествују у симулираном оцењивању сертификациог тела.  

http://www.gfrs.de/gfrs/gfrs/


Потписани билатерални 
споразуми о сарадњи у области 
акредитације 
Током 34. заседања Генералне скупштине ЕА, које је одржано 
у периоду од 19. до 20. новембра 2014. године, Милица 
Лукешевић, в.д. директора АТС-а, је потписала билатерални 
споразум о сарадњи у области акредитације са Словачким 
акредитационим телом (SNAS) који је у име SNAS–а потписао 
Martin Senčák, директор SNAS-а. 

АТС је такође потписао споразум о сарадњи у области 
акредитације са Словеначким акредитационим телом (SA). 
Свечано потписивање је реализовано током прославе Дана 
акредитације у Републици Словенији које је одржано 3. 
децембра 2014. године у Брду при Крању. Споразум је у име 
АТС-а потписала Милица Лукешевић, в.д. директора АТС-а, док 
је др Боштјан Годец, директор SA, потписао споразум у име SA.

АТС ће потписати споразум о сарадњи у области акредитације 
и са Државним центром Белорусије за акредитацију (BSCA). 
Споразум ће у име АТС-а потписати Милица Лукешевић, в.д. 
директора АТС-а, а Татјана Николаева, директор BSCA, ће 
потписати споразум у име BSCA.

Потписивање ових споразума о сарадњи у области акредитације 
је формална потврда дугогодишње сарадње између АТС-a 
и наведених акредитационих тела. Циљ ових споразума је 
обезбеђивање сталне сарадње између акредитационих тела 
ради хармонизације процеса акредитације у региону, а уз 
активно учешће акредитационих тела у развоју и унапређењу 
процеса акредитације у предметним државама.

Сагласност на Програм рада са 
Финансијским планом за 2015. 
годину и Финансијски извештај 
за 2014. годину
Након што је Управни одбор Акредитационог тела Србије на 
својој 3. седници, одржаној  12. јануара 2015. године донео 
Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела 
Србије за 2015. годину, исти је, преко ресорног Министарства, 
упућен оснивачу ради давања сагласности. Влада Републике 
Србије је 19. марта 2015. године донела Решење о давању 
сагласности на Програм рада са Финансијским планом 
Акредитационог тела Србије за 2015. годину. 

Влада Републике Србије је 14. маја 2015. године донела и 
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај 
Акредитационог тела Србије за 2014. годину који је Управни 
одбор Акредитационог тела Србије донео 17. марта 2015. 
године.

АТС потписао Споразум о 
сарадњи у области безбедности 
информација

У просторијама 
Акредитационог 
тела Србије (АТС) 
је 18. маја 2015. 
године потписан 
Споразум о 
сарадњи са 
Канцеларијом 
Савета за 
националну 
безбедност и 
заштиту тајних 
података.

У оквиру сарадње предвиђене су активности у вези проширења 
области деловања АТС-а, а које се односе на акредитацију 
сертификационих тела за сертификацију система менаџмента 
безбедношћу информација (стандард ISO 27001).

Будући да се АТС и Канцеларија Савета за националну 
безбедност и заштиту тајних података, поред осталог, баве 
пословима унапређења и иновације знања и вештина у 
обради и заштити података, а у обављању својих делатности 
имају доста додирних тачака и могућности за едукативном, 
образовном и техничком сарадњом, указала се оправдана 
потреба за сарадњом у овој области.

Циљеви едукативне и стручно-техничке сарадње ће се 
односити на: припрему и учешће у реализацији националних и 
међународних пројеката; организовање стручних саветовања, 
семинара и других скупова; коришћење и трансфер технологија; 
сарадњу на припреми курсева, научних скупова, конференција, 
округлих столова и других облика континуалне едукације 
у области обраде и заштите података; развој стручне базе 
података у областима сарадње и развој издавачке делатности 
у областима од обостраног интереса.

Споразум је у име АТС-а потписала Милица Лукешевић, в.д. 
директора, док је у име Канцеларије Савета за националну 
безбедност и заштиту тајних података Споразум потписао 
Горан Матић, директор.

Потписивање споразума у просторијама АТС-а
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Милица Лукешевић, АТС, и Martin Senčák, SNAS

др Боштјан Годец, SA, и Милица Лукешевић, АТС



Додељена прва акредитација у 
области форензике 
Акредитацијом, коју је АТС доделио форензичкој 
лабораторији Националног криминалистичко-техничког 
центра (НКТЦ) Дирекције полиције  Управе криминалистичке 
полиције Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије, је потврђено да НКТЦ форензичка испитивања 
обезбеђујући материјалне доказе за потребе кривично-
процесног система Републике Србије по наредбама судова, 
тужилаштва, организационих јединица МУП-а и других 
државних институција према свим захтевима форензичке науке.

Акредитација НКТЦ-а је спроведена према стандарду SRPS ISO/
IEC 17025:2006 Општи захтеви за компетентност лабораторија 
за испитивање и лабораторија за еталонирање и специфичним 
захтевима за форензичка испитивања садржаним у упутству 
АТС-УП 34 Акредитација форензичких лабораторија (базираном 
на документу ILAC-G19:2002 Guidelines for Forensic Science 
Laboratories). Оцењивање је спровео тим оцењивача АТС-а у 
сарадњи са техничким експертом за детекцију генских локуса 
из Словачког акредитационог тела (SNAS).

Акредитацијом је потврђено да се у НКТЦ-у спроводе 
испитивања хумане ДНК методама молекуларне генетике 
(лабораторија у Београду) и хемијска испитивања дрога (tet-
rahydrocannabinol (TNS) in Cannabis sativa и хероин) који се 
спроводе у Одељењу за вештачења на три локалитета (два у 
Београду и Ужицу и у Одсецима за КТЦ у Нишу и Новом Саду) на 
начин који обезбеђује поуздане и квалитетне резултате.

Тако држава може да буде сигурна да НКТЦ спроводи 
испитивања за потребе полиције и тужилаштва на стручан 
начин, без унутрашњих и спољашњих притисака према 
дефинисаним процедурама, да поседује компетентно и 
поверљиво особље које спроводи испитивања, као и да 
поседује одговарајућу савремену опрему и одговарајући 
простор. Овим путем се обезбеђују поуздани материјални 
докази за потребе полицијских истрага и судских процеса. 
АТС ће редовно вршити надзор над лабораторијом чиме ће 
се обезбедити одржавање компетентности. На овај начин се 
штити јавни интерес, али и безбедност свих грађана.

Акредитација форензичких лабораторија је императив ЕУ 
па се од 2014. године у државама чланицама признају само 
материјални докази добијени у акредитованим форензичким 
лабораторијама. Акредитацијом, коју је доделио АТС, НКТЦ 
је постао део европске мреже акредитованих лабораторија 
што му даје могућност учествовања у откривању и истрази 

кривичних дела у Републици Србији, државама Европске уније 
и целом свету према међународно признатим критеријумима. 
На тај начин је испуњен и захтев за чланство у Европској мрежи 
форензичких института (European Network of Forensic Science 
Institutes, ENFSI) који подразумева да чланице ове европске 
асоцијације морају да буду акредитоване лабораторије.

На глобалном нивоу је у 2014. години објављен документ 
ILAC G19:08/2014 Modules in a Forensic Science Process у којем 
је, поред специфичних захтева за форензичка испитивања 
садржаних у документу ILAC-G19:2002 Guidelines for Forensic 
Science Laboratories, описан и целокупан поступак истраге (као 
што је развој стратегије истраживања места злочина, законом 
регулисан приступ месту догађаја), обрада места кривичног 
дела/догађаја уз прикупљање доказа и трагова, процењивање 
информација и релевантних чињеница о кривичном делу/
догађају, испитивања у лабораторији, тумачење и извештавање 
о налазима са места злочина.  

АТС-у додељена захвалница 
током 11. EFLM симпозијума
11. симпозијум Европске федерације за клиничку хемију и 
лабораторијску медицину (European Federation of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine, EFLM) за област Балкана под 
називом „Laboratory Medicine Specialist Focuses on the Patient 
Well-being“ одржан је у организацији Друштва медицинских 
биохемичара Србије (ДМБС) у периоду од 14. до 15. маја 2015. 
године.

Предавачи на симпозијуму су били еминентни домаћи и страни 
стручњаци у овој области, а теме су обухватиле лабораторијску 
медицину, in vitro дијагностику и акредитацију лабораторија. 
Након предавања су организовани и округли столови како би 
учесници имали прилику да продискутују са предавачима о 
темама које су за њих од посебног значаја.

Другог дана Симпозијума је организована прослава у част  
60. година постојања Друштва медицинских биохемичара 
Србије и том приликом je Акредитационом телу Србије (АТС) 
уручена захвалница у знак признања и захвалности за значајан 
допринос раду и развоју Друштва медицинских биохемичара 
Србије.

За више информација молимо вас посетите: http://www.dmbj.
org.rs
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Настављене активности на 
проширењу области деловања 
АТС-а 

АТС редовно спроводи активности на проширењу области 
деловања како би задовољио потребе својих клијената. Тако 
су у претходном периоду реализоване активности, везане за 
нову шему акредитације контролних тела/сертификационих 
тела у области опреме према Правилнику о опреми и 
заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално 
експлозивним атмосферама, а у децембру 2014. године је донета 
прва одлука о акредитацији у овој области. 
Након што је у претходном периоду извршена анализа 
капацитета АТС-а и потреба тржишта у 2015. години се очекује 
реализација следећих активности везаних за:
 1. нову врсту акредитације (акредитациона активност)
•	 акредитација	 тела	 за	 верификацију	 извештаја	 о	 емисијама	
гасова са ефектом стаклене баште према стандарду EN ISO 14065 
 2. специфичне области за постојеће врсте акредитације
•	 Акредитација	 медицинских	 лабораторија,	 за	 испитивања	 уз	
пацијента, према стандарду SRPS EN ISO 15189 + SRPS EN ISO 22870
•	 Aкредитација	форензичких	лабораторија,	према	стандардима	
SRPS ISO/IEC 17025 и SRPS ISO/IEC 17020
•	 Акредитација	 сертификационих	 тела	 за	 сертификацију	
система менаџмента безбедношћу информација, према SRPS 
ISO/IEC 17021 + SRPS ISO/IEC 27006
 3. специфичан обим акредитације за постојеће врсте 
акредитације
•	 Акредитација	сертификационих	тела	за	сертификацију	система	
менаџмента, према SRPS ISO/IEC 17021, за обим акредитације
•	 Систем	 менаџмента	 квалитетом	 за	 медицинска	 средства,	 за	
сврхе регулативе, према стандарду SRPS EN ISO 13485
•	 Акредитација	 контролних/сертификационих	 тела	 за	
контролисање/сертификацију производа/система менаџмента 
квалитетом, према стандардима SRPS ISO/IEC 17020/SRPS ISO/
IEC 17065/SRPS ISO/IEC 17021 по техничким прописима којима су 
преузете европске Директиве новог приступа
•	 Правилник	о	буци	коју	емитује	опрема	која	се	употребљава	на	
отвореном простору

Да би наведене активности биле у потпуности реализоване 
било је потребно извршити:
- анализу постојећих међународних стандарда, смерница, 
докумената за примену и докумената АТС-а, процену потреба за 
израдом нових докумената АТС-а и/или изменом постојећих и 
израду истих,
- избор и обука оцењивача и особља АТС-а за нове активности,
- надзор над реализацијом планираних активности у складу са 
планираном динамиком и дефинисаним контролним тачкама,
- израду документованог поступка за спровођење нове 
активности,
- примену нове активности у оквиру поступка акредитације 
(оцењивања) организација које су АТС-у поднеле пријаву за 
акредитацију за одређену нову врсту/област акредитације.

Објављена ажурирана листа 
акредитованих ЛЕ земаља у 
региону
 
Од 12. маја 2012. године, када је одржана Регионална 
конференција о акредитацији у оквиру регионалног IPA 2011 
пројекта Европске уније „Инфраструктура квалитета у земљама 
западног Балкана и Турској“, Акредитационо тело Србије (АТС) 
на свака три месеца ажурира и објављује јединствену листу 
свих акредитованих лабораторија за еталонирање земаља у 
региону корисница поменутог регионалног IPA 2011 пројекта. 
Иницијатива за објављивање ових података је потекла од 
представника акредитационих тела земаља из региона (АТС - 
Србија, ХАА - Хрватска, БАТА - Босна и Херцеговина, АТЦГ - Црна 
Гора, ДАК - Косово*, ИАРМ - Македонија и DPA - Албанија), који 
су учествовали на поменутој регионалној конференцији, у 
циљу лакше размене информација и промоције сарадње у овој 
области.

Поменуту листу објављују све земље у региону на својим 
интернет порталима и у њој можете пронаћи податке о 
предметима и областима еталонирања, који су исказани у 
обимима акредитације, као и контакт податке акредитованих 
лабораторија за еталонирање.

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in 
line with UNSCR 1244 and ICJ Advisory opinion on the Kosovo declara-
tion of independence

Промена документације: нови 
документи АТС-а 
 
	 •	 Ново	 издање	 документа	 Оцењивање тела за оцењивање 
усаглашености АТС-ПР12 ступило је на снагу 20. априла 2015. 
године.

	 •	 Ново	издање	документа	Акредитација тела за оцењивање 
усаглашености АТС-ПР11 ступило је на снагу 20. априла 2015. 
године.
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Тема Међународног дана акредитације 2015 наглашава корист 
од акредитације при пружању здравствене и социјалне заштите. 

Постизање високог степена квалитета услуга здравствене и 
социјалне заштите је данас један од највећих изазова који се 
с временом само усложњава узимајући у обзир пораст броја 
светске популације и продужен животни век. То су разлози 
због којих је потребно унапређивати систем здравствене и 
социјалне заштите како би он био што поузданији, безбеднији 
и ефикаснији. 

Акредитација је кључна за постизање поменутог степена 
квалитета здравствене и социјалне заштите. Системи 
здравствене и социјалне заштите, као и други сектори, имају 
за циљ да услуге пружају на квалитетан начин како би се 
задовољиле економске и друштвене потребе, али и потребе 
у области заштите животне средине и тако постигли врхунски 
резултати. 

Да би системи здравствене и социјалне заштите остваривали 
врхунске резултате, потребно је да у њих имају поверења сви - 
пацијенти, њихове породице, законодавци, као и установе које 
пружају услуге здравствене и социјалне заштите. 

Улога акредитације у области здравствене и социјалне заштите 
је да омогући горе наведено будући да:
	 •	 се	 акредитацијом	 постиже	 да	 установе,	 које	 пружају	
здравствену заштиту, а које сертификују сертификациона тела 
у складу са захтевима стандарда којима се дефинишу захтеви 
за системе менаџмента било да је реч о стандарду ISO 9001, 
који омогућава да захтеви за квалитет буду у сваком тренутку 
задовољени, или о стандарду ISO 13485, којим се обезбеђује 

Међународни дан акредитације 2015.

Сваке године се 9. јуна обележава Међународни дан акредитације на глобалном нивоу, као датум који 
су заједнички установили Међународни форум за акредитацију (International Accreditation Forum - IAF) 
и Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Co-
operation - ILAC), како би јавност била боље информисана о значају акредитације.

Овогодишња тема Међународног дана акредитације „Акредитација олакшава пружање здравствене 
и социјалне заштите“ наглашава значај улоге акредитације у овој области како би се постигао висок 
степен квалитета пружених услуга у овој области. То значи да установе, које пружају здравствену 
и социјалну заштиту, могу да унапреде свој начин рада и тако омогуће пацијентима да имају више 
поверења у рад ових установа и да буду сигурни да се квалитет услуга, које пружају, стално унапређује. 

Заједничка изјава председавајућих ILAC-а и IAF-а
„Акредитација олакшава пружање здравствене и социјалне заштите“

World Accreditation Day June 9, 2015
(#WAD2015)

Accreditation: Supporting the Delivery of
Health and Social Care

World Accreditation Day 2015 focuses on the support accreditation
gives in the delivery of health and social care.

The successful provision of health and social care is one of the
greatest challenges today and will only grow in its magnitude and
complexity. Whether caused by expanding global population growth,
or increased life expectancy, the need to provide reassuring, 
consistent, cost-effective health and social care grows every day.

Accreditation provides a key tool for health and social care providers
in this delivery.

Health and social care have the same goals as virtually all sectors,
striving to deliver services that fulfill a balance of quality, economic,
social and environmental needs, all ultimately aiming for excellence.
Health and social care’s excellence is driven by the need to provide
assurance and confidence to patients, families, regulators and health
and social care providers.

The role of accreditation’s role in health and social care is to
support this assurance;

l Accreditation means that the certification bodies certifying 
healthcare providers to leading management system 
standards, whether ISO 9001 to continuously support quality 
or ISO 13485 to ensure excellence in the provision of medical 
devices, are operating to global levels of assurance.

l Accreditation for medical/clinical laboratories based on global 
standards such as ISO 15189 demonstrates via a rigorous 
process to all stakeholders including health care providers, the
technical competence of that laboratory, giving an international
sign of assurance. 

l Accredited clinical laboratories are able to ensure the 
international comparability, reliability, and equivalence of 
measurement results through the use of appropriate reference 
materials and methods thereby aiding improved patient care.

l Accredited certification to ISO/IEC 27001 Information Security 
Management standard gives patients’ confidence in those 
organisations handling their personal data – a vital element in 
health and social care provision.

Joint Statement 
by Pete Unger, Chair ILAC, and Randy Dougherty, Chair IAF

Pete Unger Randy Dougherty 
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висок степен квалитета код набавке медицинских средстава, 
обављају своје активности у складу са глобално прихваћеним 
захтевима
	 •	 се	 акредитацијом	 медицинских	 лабораторија,	 која	 се	
додељује у складу са захтевима међународних стандарда 
као што је стандард EN ISO 15189, доказује, применом 
строгих поступака, свим интересним странама, укључујући и 
установе, које пружају услугу здравствене заштите, техничка 
компетентност лабораторија чиме оне добијају међународно 
признање 
	 •	 акредитоване	 медицинске	 лабораторије	 могу	 да	 докажу	
упоредивост, поузданост и еквивалентност резултата мерења 
на међународном нивоу кроз употребу одговарајућих 
референтних материјала и метода чиме се побољшава квалитет 
здравствене заштите  пацијената 
	 •	 сертификација,	од	стране	акредитованих	сертификационих	
тела, у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 27001 (менаџмент 
безбедношћу информација) улива пацијентима поверење у 
рад установа које поседују личне податке пацијената - што је 
од суштинског значаја за пружање здравствене и социјалне 
заштите
	 •	 акредитована	 контролна	 тела	 у	 области	 социјалне	
заштите подижу стандарде због чега клијенти и јавност могу 
имати поверења да су установе, које пружају ове услуге, 
биле предмет провере од стране контролних тела у области 
социјалне заштите као што су: деменција, проблеми са учењем, 
нега пацијената, ментално здравље и кућно лечење, као и да 
акредитована контролна тела пружају своје услуге у складу са 
строгим захтевима стандарда. 

Све је већи број студија случаја, независних истраживања 
и информација, које су сакупљене из целог света, којима се 
доказује вредност акредитације у области здравствене и 
социјалне заштите, а исте су доступне на вебсајту publicsectoras-
surance.org (овај вебсајт су заједнички израдиле међународне 
организације ISO, ILAC, IAF, IIOC и IEC како би помогле јавном 
сектору да сазна које су предности спровођења оцењивања 
усаглашености).

Са ширењем глобалних тржишта, посебно када је реч о 
медицинским средствима, систем мултилатералних споразума 
IAF-а (IAF MLA) и ILAC-а (ILAC MRA) помаже свим пацијентима, 
законодавцима и другим интересним странама да разумеју 
начин постизања компетентности установа, које пружају 
здравствену и социјалну заштиту, а које су акредитоване или 
сертификоване од стране акредитованих сертификационих 
тела. Без обзира где се налазе, ове установе, које су укључене 
у систем IAF MLA и ILAC MRA споразума, показују посвећеност 

постизању врхунских резултата и безбедности што је од 
суштинског значаја за здравствену и социјалну заштиту.

Поред тога што овај систем гарантује безбедност, он омогућава и 
ефикасност у раду. Потврђена и верификована еквивалентност, 
која се добија кроз системе MLA и MRA споразума признатих 
на глобалном нивоу, омогућава установама, које пружају 
здравствену и социјалну заштиту, да, у поступку добијања 
одобрења од законодаваца и током прекограничних 
активности, користе услуге произвођача и добављача који су 
већ једном испитали производе како испитивање не би морало 
да се врши више пута.

Поверење у квалитет пружене здравствене и социјалне заштите 
је, можда и више него код других услуга, од суштинске важности 
за оне који ове услуге користе, али и за оне који доносе прописе 
у овој области. Акредитација лабораторија, контролних и 
сертификационих тела улива поверење пацијентима и свим 
интересним странама. Применом стандардизације, законских 
поступака и акредитације се постиже адекватан ниво квалитета 
и ефикасности система здравствене и социјалне заштите и то 
захваљујући примени одговарајућих ресурса из целог света.

Главни догађаји, медијске кампање, као и радионице и семинари 
ће се дешавати упоредо са прославом Међународног дана 
акредитације у преко 90 земаља како би јавност била упозната 
са значајем акредитације када је реч о пружању здравствене 
и социјалне заштите. Уколико желите да сазнате нешто више, 
молимо вас да контактирате своје акредитационо тело.

Све детаљније информације потражите на https://ilac.org, 
a енглеску верзију брошуре, израђену у част прославе 
Међународног дана акредитације 2015, можете преузети на 
http://ilac.org/media-centre/world-accreditation-day/.

Pete Unger и Rаndy Dougherty, председавајући ILAC-а и IAF-а

World
Accreditation Day

9 June 2015
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Акредитационо тело Србије (АТС) и Дирекција за мере и 
драгоцене метале (ДМДМ) у оквиру ЈУСК међународне 
конвенције о квалитету (JUSK ICQ 2015 „Квалитетом 
ка европским и светским интеграцијама“) организују 
седму Специјалну конференцију „Национални систем 
акредитације – стање и будући развој” и шесту Специјалну 
конференцију „Национални метролошки систем – стање 
и будући развој” које ће се одржати у среду, 3. јуна 2015. 
године, на Машинском факултету у Београду, Краљице 
Марије 16, у сали CENT (први спрат) у термину од 09:00 до 
12:30 часова.

Конференције ће обухватити следеће теме:

ДМДМ (09.00 – 10.30h)

- Еталонирање фотометара за мерење амбијенталних 
концентрација озона у Дирекцији за мере и драгоцене 
метале, Јелена Бебић и Никола Шкундрић, ДМДМ  

- Новине у испитивањима влагомера за зрна житарица и 
семенке уљарица у Дирекцији за мере и драгоцене метале, 
Драган Николић и Лука Гажевић, ДМДМ

- Институт за нуклеарне науке “Винча“ – први именовани 
институт (ди) у оквиру националног метролошког система у 
Републици Србији, Оливера Цирај-Бјелац

- Нова метода за оверавање мерних система за мерење 
запремине ТНГ, Qмаx = 400 Л/мин помоћу мастер мерила 
у овлашћеном телу Недељковић, ПРОВО, Саша Коцић и 
Миленко Арсић, Овлашћено тело Недељковић доо Прово

- Групације за метрологију у метролошком систему 
Републике Србије, Владан Лапчевић, Овлашћено тело 
METER&CONTROL doo Zemun, Serbia

АТС (11.00 – 12.30h)

- Мишљења и тумачења-захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 
17025:2006, мр Милица Јовчић, АТС

- Интерно еталонирање, Александра Николић, АТС

- Акредитација у области покретне опреме под притиском, 
Марија Смиљанић, АТС

- Акредитација у области контролисања мерила – водомери, 
Маријана Бачевац, АТС

- Управљање ризиком у медицинским лабораторијама – 
захтев SRPS EN ISO 15189, др Љубинка Глигић, АТС

- Проширење активности АТС-а у 2015. години – развијање 
нових шема (сертификациона тела за сертификацију система 
менаџмента безбедношћу информација (SRPS ISO/IEC 27001) 
и система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS EN 
ISO 13485), Радивоје Николичић, АТС.

Позивамо Вас да, уколико сте у могућности, присуствујете 
овим изузетно значајним и едукативним конференцијама. 
Котизација износи 6.000,00 динара и уплаћује се на рачун 
ЈУСК-а број: 105-1039-16, АИК Банка Ниш, Филијала Београд 
са назнаком „Котизација за ICQ 2015“

Надамо се да ћете се одазвати нашем позиву да 
присуствујете овим Конференцијама током којих ћете 
бити у прилици да сазнате информације од значаја за ваше 
ефикасно пословање.

Сви учесници, који су уплатили котизацију и доставили 
регистрациони лист до 28. маја 2015. године, ће, поред 
пропратног материјала, добити и Сертификат о учешћу на 
Конференцији.

Регистрациони лист послати на е-мejл: jusk@eunet.rs

За више информација молимо вас посетите: www.jusk.rs

ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету 
- JUSK ICQ 2015
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Међународна конференција о испитивању 
оспособљености 2015

Обавештавамо вас да ће се пета Међународна конференција о испитивању оспособљености (International Proficiency Testing 
Conference 2015) одржати у периоду од (15.)16. до 18. септембра 2015. године у Темишвару, Румунија.

Током Конференције, чији мото гласи „Нема науке без мерења, квалитета без испитивања ни глобалног тржишта без 
стандарда”, полазници ће бити у могућности да учествују у дискусијама и размене искуства са представницима универзитета, 
инжењерима, ПТ провајдерима, руководиоцима лабораторија, као и да учествују у раду радних група и у обукама.

Конференцију организује CEPROCIM SA, Букурешт (Research, Consulting and Process Development in the binder field) и Удружење 
ПТ провајдера (Association of Proficiency Testing Providers, AFSIC) у сарадњи са “POLITEHNICA”-ом, Универзитет у Темишвару.

Током конференције ће бити обрађене следеће теме:

•				ПТ	шеме
•				Референтни	материјали	и	испитивање	оспособљености
•				Валидација	метода	испитивања	и	испитивање	оспособљености
•				Мерна	несигурност	и	испитивање	оспособљености
•				Интерна	контрола	квалитета	и	испитивање	оспособљености
•				Метрологија,	следивост	и	испитивање	оспособљености
•				Акредитација	и	учешће	у	испитивању	оспособљености
•				Развој	метода	испитивања	у	лабораторијама	за	испитивање

За више информација молимо вас посетите: http://www.pt-conf.org/index.php/default/
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 - ЕА GА је потврдила избор следећих чланова Извршног 
комитета ЕА (ЕА ЕX) на две године почев од 1. јануара 2016. 
године:

- Thomas Facklam - председавајући ЕА,

- Geir Samuelsen - потпредседавајући EA,

- Paulo Tavares - председавајући EA МАС комитета,

- Ignasio Pina - председавајући ЕА ННС комитета, 

- Peter Kronvall - председавајући EA CPC комитета,

- Laurent Vinson - председавајући EA LC комитета

- Kevin Belson - председавајући EA CC комитета,

- Rolf Straub - председавајући EA IC комитета,

4 додатна члана ЕА ЕX комитета: Maria Papatzikou, Rozsa Ring, 
Emanuele Riva и Jan van der Poel

и три члана Комитета за финансијска питања (Financial Over-
sight Committee): Paul Stennett, Claudio Boffa и Jĺrĺ Ruzicka.

 - ЕА GА је, на препоруку Извршног комитета, одобрила 
Завршни технички извештај за период од 26.02.2013. до 
25.02.2015. године који је повезан са посебним споразумом 
који је склопљен са Европском унијом (Европска комисија, DG 
CLIMA) – „Implementation of accreditation and peer evaluation of 
National Accreditation Bodies according to EN ISO 14065 and Com-
mission Regulation (EU) No 600/2012“.

 - ЕА GА је, на препоруку Извршног комитета, одобрила 
Завршни извештај о Програму рада ЕА за 2014. годину

 - EA GA се сагласила да Извршни комитет започне рад на 
ревизији документа EA-1/13 A: 2009 - EA’s relationship with ac-
creditation bodies of countries not being members of the EU or EFTA у 
складу са документом EAEX(15)03 Rev01

 - ЕА GА је усвојила Извештај Комитета за финансијска питања 
за 2014. годину и усвојила буџет за 2015. годину, предлог буџета 
за 2016. годину, као и висину чланарина за 2016. годину

 - ЕА GА је усвојила програме рада за 2016. годину следећих 
комитета/савета: Савета за мултилатералне споразуме, 
Хоризонталног комитета, Комитета за комуникације и 
публикације, Комитета за сертификациона тела, Комитета за 
лабораторије и Комитета за контролна тела 

 - ЕА GА је утврдила да се за акредитацију за послове 
узорковања могу применити стандарди SRPS ISO/IEC 17025 
и SRPS ISO/IEC 17020. Сâм стандард ISO/IEC 17025 садржи део 
који се односи на узорковање и може се применити у случају 
акредитације тела за оцењивање усаглашености која се 
баве узорковањем. Уколико се донесе одлука да ће се за ову 
активност применити стандард ISO/IEC 17020, онда предмет 
оцењивања треба да буде и испуњеност захтева за узорковање 
датих у стандарду ISO/IEC 17025. 

 - ЕА GА је потврдила да је Опција Б постала део стандарда 
серије 17000 како би омогућила ТОУ, који имају успостављен 
систем менаџмента у складу са стандардом ISO 9001, да користе 
тај систем менаџмента како би постигли исти резултат као у 
случају примене система менаџмента у складу са захтевима 
стандардима серије ISO 17xxx. АТ ово проверавају током 
оцењивања. 

 - ЕА GА је, на препоруку Комитета за контролна тела, усвојила 
документ ILAC P15:06/2014 - Application of ISO/IEC 17020:2012 for 
the Accreditation of Inspection Bodies као обавезујући документ 
за све чланице ЕА (иако још увек није усвојено адекватно 
тумачење тачке 8.1.3 стандарда ISO/IEC 17020:2012)

Генерална скупштина Европске организације за акредитацију (EA GA) је на 35. заседању, које је одржано 27. и 28. 
маја 2015. године у Атини, Грчка, усвојила, поред осталих, следеће резолуције:

35. заседање Генералне скупштине ЕA 



 - ЕА GА се сагласила да Комитет за сертификациона тела 
започне рад на ревизији документа EA-6/03 M 2013: EA Document 
for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive 

 - ЕА GА је, на препоруку Комитета за сертификациона тела, 
усвојила следећа документа као обавезујућа за све чланице ЕА:

	 •	 IAF	MD	8:2015	-	Application	of	ISO/IEC	17011:2004	in	the	Field	
of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485); 

	 •	 IAF	MD	9:2015	 -	 Application	of	 ISO/IEC	 17021	 in	 the	 Field	 of	
Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485); 

	 •	 IAF	MD	13:2014	version	2	 -	Knowledge	Requirements	 for	Ac-
creditation Body Personnel for Information Security Management 
Systems (ISO/IEC 27001); 

	 •	 IAF	MD	16:2014	version	2	-	Application	of	ISO/IEC	17011	for	the	
Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certifi-
cation Bodies; 

	 •	 IAF	MD	17:2015	version	2	-	Witnessing	Activities	for	the	Accredi-
tation of Management Systems Certification Bodies; 

	 •	 IAF	MD	18:2015	version	2	-	Application	of	ISO/IEC	17021:2011	in	
the Service Management Sector(ISO/IEC 20000-1); 

 - ЕА GА је, на препоруку Комитета за сертификациона тела, 
потврдила да ће се документ IAF MD2:2007 - Transfer of Accredited 
Certification of Management Systems примењивати на све системе 
менаџмента у оквиру EA MLA споразума (не само на QMS и EMS 
како је то тренутно у оквиру подобима IAF MLA споразума)

Милица Лукешевић, в.д. директора АТС-а, и др Горан Џафић, 
заменик директора, су, у име АТС-а, присуствовали 35. заседању 
Генералне скупштине  ЕА.
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Европски систем акредитације је 2008. године претрпео 
значајне промене будући да је  усвојена Уредба (ЕЗ) број 
765/2008 којом је дефинисано да свака земља може да има само 
једно акредитационо тело којем ће бити поверени послови 
акредитације. Из тог разлога је ЕА добила нова задужења, а 
акредитација је добила на значају код законодаваца будући 
да је постала средство путем којег се признају резултати 
оцењивања усаглашености (извештаја и сертификата) које 
издају акредитована тела за оцењивање усаглашености (ТОУ).

ЕА је до 2010. године била организација која се у потпуности 
ослањала на рад својих чланица, а онда је почела све више да 
се ослања на своје запослене чији је рад од великог значаја за 
реализацију активности чланица ЕА.

Током првих 15 година дошло је до унапређења система 
акредитације у Европи, иако тај пут није увек био лак – интерна 
правила ЕА су понекад захтевала више времена за доношење 
одлука него што би то било пожељно. 

Према речима Томаса Факлама, председавајућег ЕА, рад ЕА би 
требало да се усмери ка постизању три циља како би се систем 
акредитације у Европи даље развијао:

1. чланице ЕА би требало да имају јаснију слику о исходу 
акредитације – на основу чега се додељује акредитација и који 

је степен хармонизације неопходан како би било могуће да 
акредитација и оцењивање усаглашености дају упоредиве и 
прихватљиве резултате

2. ефикасније учешће у изради обавезних и информативних 
докумената на међународном нивоу, као и сарадња са 
интересним странама (законодавци, индустрија, ТОУ и 
крајњи корисници) како би било могуће израдити обавезна и 
информативна документа EA 

3. унапређење система колегијалног оцењивања како би 
колегијална оцењивања могла да се планирају и спроводе 
у складу са обавезама које проистичу из уговора које ЕА 
потписује са својим чланицама, а чиме се обезбеђује да обавезе, 
дефинисане уговором између ЕА и ЕК, буду испоштоване. То 

ГОДИНА ЈУБИЛЕЈА – 15 ГОДИНА ОД 
ОСНИВАЊА ЕА

Као што је најављено током последња два заседања Генералне скупштине ЕА  прослава поводом 15 година 
од оснивања ЕА ће бити организована у јуну 2015. године. Из тог разлога је Извршни комитет ЕА одобрио 
почетак активности везаних за организацију промотивне кампање током које ће фокус бити на вредностима, 
достигнућима и будућим циљевима ЕА. Ову промотивну кампању води посебан Комитет, а најважнији догађаји 
ће бити организовани током заседања Генералне скупштине у новембру 2015. године када ће домаћин бити 
Мађарско акредитационо тело (NAT). Предвиђена је и израда посебне брошуре која ће бити представљена 
током програма у Будимпешти. Поред догађаја, које ће организовати ЕА, Акредитационо тело Италије (ACCRE-
DIA) ће, током годишњих састанака IAF-а и ILAC-а (28. октобар – 6. новембар 2015. године), организовати посебне 
промотивне активности.   

Пре новембарског заседања Генералне скупштине ЕА на вебсајту ЕА биће објављено шест промотивних текстова 
о значају рада ЕА за интересне стране: кључне интересне стране (stakeholders) ће, кроз добро осмишљене 
интервјуе, објаснити шта је ЕА до сада урадила да испуни њихова очекивања. 

У наставку текста су дате главне тезе представљене у интервјуима (два од шест промотивних текстова који ће 
бити постављени на вебсајту ЕА) са председавајућим ЕА, Томасом Факламом, и замеником председавајућег 
Саветодавног одбора ЕА, Мартином Штадлером.
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значи да је потребан довољан број колегијалних оцењивача који 
би добијали накнаду за учешће у колегијалним оцењивањима. 

Начин рада ове међународне организације би требало и даље 
да се ослања на учешће чланица ЕА које би добијале подршку 
од Секретаријата ЕА. ЕА би требало и даље да ради на изради 
неопходних докумената у сарадњи са интересним странама, 
међународним субјектима и релевантним регионима. Такође 
би требало да и даље буде партнер ЕК код дефинисања свих 
питања везаних за оцењивање усаглашености и акредитацију. 
Убудуће би ЕА требало да има своје стално запослене, али и 
колегијалне оцењиваче који би добијали накнаду за учешће у 
колегијалним оцењивањима.  

Мартин Штадлер (Martin Stadler), заменик председавајућег 
Саветодавног одбора ЕА (EA Advisory Board) је нагласио значај 
ЕА за сектор индустрије и очекивања тржишта када је реч о 
раду ЕА.

Нагласио је основну вредност акредитације као међународно 
признатог поступка који спроводи трећа страна и којим 
се обезбеђује поверење у компетентност ТОУ и омогућава 
прихватање извештаја и сертификата које издају ТОУ. 

Са аспекта индустрије прописи појединих држава и шеме још 
увек представљају главну препреку у остварењу циља „једном 
испитано прихваћено свуда“ због чега би требало да циљ 
акредитације буде такав да омогући да резулатати оцењивања 
усаглашености буду прихваћени од стране законодаваца. То је у 
многоме омогућено доношењем Уредбе број 765/2008 којом је 
успостављена основа за развој система акредитације у Европи. 

Будући да принципи система акредитације у Европи 
подразумевају да акредитациона тела не смеју да буду 
конкурентна једна другима, да је акредитација непрофитна 
активност, да постоји јасна граница између акредитације и 
оцењивања усаглашености, клијенти могу да имају поверења 
у систем акредитације чији значај мора да се промовише 
на глобалном нивоу. Из тог разлога је за индустрију важно 
да акредитациона тела и акредитована ТОУ у већој мери 
промовишу значај акредитације и мултилатералних споразума 
како би законодавци и државни органи могли више да се 
ослањају на додељене акредитације. Транспарентност у раду и 
ефикасан надзор ТОУ је још један од начина којим се обезбеђује 
поверење крајњих корисника у акредитацију. Да би се све ово 
постигло, потребно је да постоји конзистентност у раду и строга 
примена правила акредитације, а то се постиже кроз поступак 
колегијалног оцењивања.

За више информација молимо вас посетите интернет 
презентацију ЕА:

http://www.european-accreditation.org/information/ea-celebrat-
ing-its-15th-anniversary-in-2015the-added-value-of-accredita-
tion-for-industry

ЕА има нови лого

У част прославе 15 година постојања ЕА било је планирано 
да се представи нови лого ЕА који су чланице ЕА одобриле у 
новембру 2014. године током заседања Генералне скупштине 
ЕА. То је и учињено 9. априла 2015. године када је објашњено да 
се нови лого сада налази на интернет презентацији ЕА, као и на 
свим документима и промотивним материјалима ЕА.

Нови дизајн је био неопходан будући да је ЕА постала 
модерна организација од значаја како на европском тако и на 
глобалном нивоу па се створила потреба за широм промоцијом 
акредитације, правила и политике ЕУ.

Комитет за комуникације и публикације ЕА је, у складу са 
документом „EA Marketing and Communication Plan 2011-2015“ 
израдио лого чији нови дизајн укључује жуту звезду која 
упућује на везу између ЕА, Европске уније и Европске комисије.

Председавајући ЕА, Томас Факлам, је нагласио да нови лого 
доприноси унапређењу комуникације између ЕА и њених 
чланица и интересних страна.

За више информација молимо вас посетите интернет 
презентацију ЕА:

http://www.european-accreditation.org/information/ea-is-gettin-
ga-new-logo-in-2015-a-red-letter-year-during-which-ea-is-cele-
brating-its-15th-anniversary
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ILAC пустио у рад нову 
интернет презентацију

ILAC је пустио у рад нову интернет презентацију коју 
карактерише јасна структура и лакши приступ информацијама. 
Сада постоји и могућност да нову интернет презентацију читате 
на различитим језицима.
У циљу промоције ILAC MRA споразума и лакшег проналажења 
информација о потписницама ILAC MRA споразума нова 
интернет презентација има могућност претраживања базе 
потписника споразума (signatory search facility). Поред ове 
опције, интернет презентација нуди чланицама и могућност да 
на својим интернет презентацијама лако поставе линк ка овој 
бази.

Нова интернет презентација садржи и новине у одељку 
намењеном само за чланице ILAC-а чиме је омогућено тзв. „on-
line“ гласање и коментарисање докумената о којима се гласа. 

ILAC MCC и IAF CMC припремили 
3 публикације
1.  Specifying accreditation in Regulation 

У овој брошури се објашњава како се коришћењем услуга 
акредитованих лабораторија и контролних тела добијају 
поуздани подаци и извештаји од компетентних установа. 

Намењена је законодавцима будући да им може помоћи код 
израде прописа и спецификација за које су важне услуге 
еталонирања, испитивања и контролисања. 

2.  ILAC and IAF handbook 

Овај приручник је намењен не само онима, који подносе 
пријаву по први пут како би потписали мултилатералне 
споразуме о међусобном признавању еквивалентности 
система акредитације, већ и онима који поседују знање везано 
за област деловања и начин функционисања глобалног система 
акредитације. 
У њему је описана улога и структура ILAC-а и IAF-а, докумената 
и публикација, врсте чланства, али и начин рада комитета, 
обавеза чланица чије поштовање омогућава ILAC-у и IAF-у да 
испуне своје циљеве.
 
Он такође садржи одељак у којем је објашњен начин употребе 
промотивних материјала, али и како контактирати ILAC и IAF 
у циљу добијања детаљнијих информација о постављеном 
питању.

3.  The route to signing the ILAC or IAF Arrangements 

Ова заједничка публикација је израђена пре три године како 
би се акредитациона тела, која не припадају регионалним 
међународним организацијама које су у оквиру ILAC-а и IAF-а, 
информисала о документацији и поступку потписивања 
мултилатералних споразума ове две међународне 
организације. Велики број информација је било потребно 
ажурирати будући да је и велики број других докумената 
ажуриран, да су изашла нова издања стандарда, као и да су 
послови контролисања сада у оквиру ILAC-а. 

Ова документа можете преузети на следећој адреси:

http://ilac.org/publications-and-resources/ilac-documents/pro-
motional-brochures/

Eurachem објавио нову брошуру 

„Како може испитивањe оспособљености помоћи мојој 
лабораторији?“

Eurachem-ова нова брошура „Како може испитивањe 
оспособљености помоћи мојој лабораторији (How can profi-
ciency testing help my laboratory?)“ је преведена на 10 језика. 
У њој се могу пронаћи корисне информације о вредновању, 
корективним мерама, процени резултата током времена, 
методама поређења, коришћењу PT података за процену 
одступања и проверу мерне несигурности, али и доказивању 
компетентности лабораторија.

Српска верзија брошуре се може бесплатно преузети на 
вебсајту Eurachem-а на следећој адреси:

http://www.eurachem.org/index.php/news/newsarts/139-nws-
ptlabhelp-11langs
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EUROLAB прославио 
25 година од оснивања
Прослава поводом 25 година од оснивања EUROLAB-а је 
одржана у периоду од 8. до 10 априла 2015. године током 
заседања Генералне скупштине које је организовао EUROLAB-
Danmark.

Током заседања Генералне скупштине представљена је нова 
верзија Статута која је тада и усвојена. По новом Статуту EU-
ROLAB сада има још једног заменика председавајућег (Vice-
President).

Овом приликом је одржан и семинар током којег су се 
предавачи осврнули на протеклих 25 година, као и на будуће 
тенденције у развоју EUROLAB-а.

8. априла је одржан састанак Техничког комитета EUROLAB-а 
(Technical Committee on Quality Assurance in Testing and Calibra-
tion, TCQA) током којег је разматран већи број тема:
 - унапређење сарадње са лабораторијама за еталонирање;
 - документа TCQA-а: процедуре за коришћење метода (Cook 
Books), техничка документација, односно следеће теме:
	 •	 ревизија	стандарда	ISO/IEC	17043	
	 •	 коришћење	 услуга	 акредитованих	 провајдера	 и	 употреба	
референтних материјала;
 - ревизија стандарда ISO/IEC 17025. 

Представници EUROLAB-а су од самог почетка били укључени у 
рад радних група које раде на ревизији поменутих стандарда, 
а наставиће и у будуће да присуствују састанцима комитета и 
радних група.

За више информација молимо Вас посетите:
http://www.eurolab.org

EUROLAB објавио Технички 
извештај 
EUROLAB је недавно објавио Технички извештај о Смерници за 
развој и валидацију методе за нуклеарну магнетну резонанцу 
(Technical Report on Guide to Nuclear Magnetic Resonance, NMR), 
део I.

Документ се може преузети са EUROLAB-овог вебсајта: 

http://www.eurolab.org

Ново издање Eurachem-овог водича за валидацију метода

Радна група у оквиру Eurachem-а за валидацију метода је 
завршила рад на ревизији водича „The fitness for 
purpose of analytical methods“.

Ново издање садржи смернице о концепту 
валидације метода, разлозима због којих се 
врши валидација метода, спровођењу студије 
о валидацији метода, различитим параметрима 
валидације, као и о извештајима о студијама о 
валидацији метода, документацији везаној за саму 
методу и примени података код интерне контроле 
квалитета. Ново издање такође садржи кратке 
смернице о неким аспектима валидације који су 
специфични за квалитативна испитивања.

Ново издање овог водича се може преузети на 
следећој адреси:

https://www.eurachem.org/index.php/publications/
guides/mv
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Овај вебсајт је израђен уз подршку следећих међународних 
организација:

IAF – Међународни форум за акредитацију 

ILAC – Међународна организација за акредитацију лабораторија

ISO – Међународна организација за стандарде

IIOC – Независна међународна организација за сертификацију 

Овде можете прочитати како:

	 •	 влада	 и	 државна	 управа	 унапређују	 свој	 начин	 рада	
коришћењем услуга тела за оцењивање усаглашености
	 •	 влада	 унапређује	 привреду	 тако	 што	 подстиче	 примену	
оцењивања усаглашености
	 •	 оцењивање	 усаглашености	 помаже	 влади	 да	 испуни	
циљеве своје политике
	 •	 оцењивање	 усаглашености	 помаже	 законодавцима	 код	
доношења прописа.

Обухваћене су следеће области: грађевина, криминал и 
безбедност, привредни развој, државна управа, енергетика, 
заштита животне средине, безбедност хране и пољопривреда, 
здравље и безбедност, здравствена заштита, производи и 
услуге, трговина.

Вебсајт садржи велики број примера из целог света који 
показују како је акредитација помогла министарствима и 
различитим државним установама да унапреде своје радне 
процесе и постигну врхунске резултате.

Свака од приказаних области садржи студије случаја које 
показују користи које јавни сектор и законодавци имају 
од коришћења услуга акредитованих тела за оцењивање 
усаглашености, а на сајту се налазе и резултати независног 
истраживања, које је спроведено, као и све неопходне додатне 
информације. Студије случаја пример су како владе, локална 
самоуправа и законодавци из целог света користе услуге 
акредитованих тела за оцењивање усаглашености у циљу 
остваривања позитивних резултата. 

Позитивна искуства из јавног сектора
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Одржан 31. састанак Комитета 
WELMEC
31. састанак Комитета WELMEC - Европске сарадње у законској 
метрологији (31st Committee Meeting of WELMEC - European Co-
operation in Legal Metrology), одржан је у Београду од 5 до 7. 
маја 2015. године.

Састанку је присуствовало 50 учесника, који су представљали 
чланове и придружене чланове WELMEC-а (Members and As-
sociate Members), осам Радних група (Working Groups) и три 
Организације-посматрача (Observer Organisations). Састанку је 
претходио састанак председавајућих (Convenors Meeting), који 
је одржан 4. маја 2015. године у Дирекцији за мере и драгоцене 
метале, а на којем је разматрана стратегија WELMEC-а за период 
од 2015. до 2020. године, дефинисани стратешки приоритети и 
усвојене конкретне активности.

Учеснике су поздравиле, у име домаћина скупа - Дирекције за 
мере и драгоцене метале, мр Вида Живковић, директор, и An-
neke van Spronssen, председавајућа организације WELMEC.

Током састанка су представљене презентације представника 
Радних група, извештај о активностима организације EURAMET, 
укључујући и активности Фокус групе (Focus Group). У даљем 
току скупа дат је осврт на активности Организација-посматрача: 
EA (European co-opeation for Accreditation), OIML (Meђународне 
организације за законску метрологију - International Organiza-
tion for Legal Metrology) и NoBoMet (European Platform of Noti-
fied Bodies in Legal Metrology).

Том приликом, мр Види Живковић, директору Дирекције 
за мере и драгоцене метале, Stephen Patoray, директор 
Међународног бироа за законску метрологију и представник 
OIML-а, свечано је уручио Међународну награду за изврсна 
достигнућа у законској метрологији земаља у развоју - 
стаклени изгравирани трофеј.

Stephen Patoray и мр Вида Живковић

Термини на српском језику у 
„Електропедији” 
Сви они, који на било који начин учествују у процесу 
стандардизације, било да стандарде пишу или их примењују, 
свесни су значаја који стандардизована терминологија има 
у том процесу. Основни принцип, који мора да се поштује 
приликом израде стандарда, је доследност, што се пре свега 

односи на употребу стандардизоване терминологије у оквиру 
једног стандарда или корпуса стандарда из одређене области, 
као и у свим стандардима из других области у којима се 
претходно дефинисан термин користи.

Међународни електротехнички речник (IEV), који објављује 
Међународна електротехничка комисија (IEC), чини серија 
стандарда IEC 60050 која садржи више од осамдесет делова. 
Они обухватају области као што су општи појмови, материјали, 
електрична опрема, електронска опрема, телекомуникације, 
мерења, стварање, пренос и дистрибуција електричне 
енергије, итд. У 2007. години речник је добио своју „on-line” 
верзију, популарну Електропедију, познату и као Међународни 
„on-line” електротехнички речник, што је утицало и на начин 
учествовања у реализацији овог речника, на процедуре које 
се користе, као и на природу „производа” који се на тај начин 
ствара.

Електропедија садржи преко 20.000 термина и дефиниција на 
енглеском и француском језику, као и термине из арапског, 
кинеског, чешког, финског, немачког, италијанског, јапанског, 
норвешког, пољског, португалског, руског, словеначког, 
шпанског и шведског језика. И то не из свих области на 
свим језицима, већ само из области за које је постојала 
заинтересованост на националном нивоу. Међу језицима, на 
којима се у Електропедији могу пронаћи термини из одређених 
области, српски језик се први пут нашао 2013. године. То такође 
значи да се и у штампаној верзији овог електротехничког 
речника српски језик налази међу такозваним додатним 
језицима на којима се објављују термини.

У Међународној електротехничкој комисији технички 
комитет, који се бави терминологијом, има ознаку IEC/TC 
1, његов секретаријат води Руска Федерација, а експерти, 
који учествују у раду тог комитета, одговорни су за израду 
поменутог електротехничког речника. На националном 
нивоу, свака комисија за стандарде и сродне документе 
Института за стандардизацију Србије (ИСС) одговорна је 
за припрему термина из области стандардизације које су 
обухваћене њиховим радом. Резултат рада неких комисија за 
стандарде и сродне документе из области електротехнике, 
електронике и телекомуникација је више од две и по хиљаде 
термина на српском језику који се у овом тренутку могу наћи 
на Електропедији (www.electropedia.org), и то из следећих 
области: обртне машине, примарне и секундарне ћелије и 
батерије, електромагнетска компатибилност, уземљење и 
заштита од електричног удара, електрична и електронска 
мерења, мерни трансформатори, енергетски трансформатори 
и пригушнице, електроинсталациони прибор, расклопне 
апаратуре и осигурачи, електрични каблови, надземни 
водови, електронске цеви, штампана кола, пијезоелектрични 
уређаји за управљање и избор фреквенције, енергетска 
електроника, производња, пренос и дистрибуција електричне 
енергије, планирање и управљање електроенергетским 
системом, разводна постројења и подстанице, осветљење, 
стандардизација, оцењивање усаглашености, оцењивање 
ризика, ултразвук.

Успостављање свеобухватне и конзистентне терминологије 
је предуслов за ефикасан развој стандарда, као и за њихово 
разумевање и примену у пракси приликом пројектовања, 
испитивања, превођења, у универзитетској настави, итд. 
Велики број стручњака, који се баве различитим областима 
стандардизације, у несразмери је са бројем оних који учествују 
у раду на стварању терминологије. Свакако ће у будућности 
бити потребно повезати ове две групе формирањем заједничке 
платформе на којој ће радити, чиме ће се оптимизовати ресурси 
и омогућити управљање читавим процесом терминолошког 
рада.
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Меморандум су потписали министар Жељко Сертић испред 
Министарства привреде Републике Србије, а у име Чешке 
Канцеларије за стандраде, метрологију и испитивања директор 
Канцеларије Виктор Покорни.

Меморандумом о сарадњи између Министарства привреде и 
Чешке Канцеларије за стандарде, метрологију и испитивања 
се стварају услови за успостављање интензивније привредне 
сарадње у области инфраструктуре квалитета, као дела 
укупне економске сарадње између Републике Србије и Чешке 
Републике.

Наставак раније сарадње у области стандардизације, 
акредитације, метрологије и оцењивања усаглашености је од 
изузетне важности за јачање институционалне сарадње између 
потписница  Меморандума у циљу подизања капацитета 
кључних српских институција инфраструктуре квалитета 
(Институт за стандардизацију Србије, Акредитационо тело 
Србије, Дирекција за мере и драгоцене метале). Ове активности 
допринеће посредно и јачању конкурентности индустрије 
Републике Србије и припреме Републике Србије за улазак 
у Европску унију, односно,  припреме за успешно вођење и 
окончање преговора у области првог преговарачког поглавља 
- Слободно кретање робе. Интензивна сарадња такође  има за 
циљ олакшавање приступа српских индустријских производа 
Јединственом европском тржишту.

Меморандумом се потврђује намера обе стране да промовишу 
ближу сарадњу између привредних субјеката засновану на 
поштовању европских и међународних принципа, прописа и 
стандарда, вођени економским интересима обе државе.

Ближа сарадња у области стандардизације, акредитације, 
метрологије и оцењивања усаглашености ће се вршити кроз 
размену искустава, информација о техничким прописима, 
рад тела за оцењивање усаглашености, размену стручњака, 
мишљења, и публикација, припрему заједничких пројеката, 
организовање обука и студијских посета у заједничком 
интересу.

http://www.tehnis.privreda.gov.rs

	 •	Обавештење	 у	 вези	 са	 увозом	 производа	
обухваћених техничким прописима из 
надлежности Министарства привреде

Министарство привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета 
и безбедност производа на тржишту, је обавестило све 
заинтересоване стране да је 11. априла 2015. године ступила 
на снагу иновирана Одлука о одређивању робе за чији 
је увоз, извоз, односно транзит, прописано прибављање 

одређених исправа („Службени гласник РС“, број 32/15) чији 
Прилог 5А више не садржи тарифне ознаке и наименовања 
за производе обухваћене техничким прописима из 
надлежности Министарства привреде (тј. у областима машина, 
нисконапонске електричне опреме и електромагнетске 
компатибилности и др). Од дана ступања на снагу ове одлуке, 
приликом увоза поменутих производа, односно производа који 
се више не налазе на листи Прилога 5А, није прописана обавеза 
прибављања исправа о усаглашености нити акта надлежног 
органа у складу са техничким прописима из надлежности 
Министарства привреде.
Напоменуто је да ступање на снагу наведене одлуке ни на 
који начин не утиче на обавезу испоручилаца производа, 
обухваћених техничким прописима из надлежности 
Министарства привреде, да, приликом стављања тих производа 
на тржиште Републике Србије, обезбеде прописану исправу о 
усаглашености.

Допис Министарства привреде Управи царина можете пронаћи 
на следећој адреси:

http://www.tehnis.privreda.gov.rs

	 •	ATEX:	 Oбавештење	 о	 важењу	 сертификата	 о	
усаглашености издатих у складу са Наредбом о 
обавезном атестирању електричних уређаја за 
експлозивне атмосфере

Потписан Меморандум о сарадњи у области 
инфраструктуре квалитета

На осмом заседању Мешовитог комитета за економску сарадњу, који је одржан у Београду 11. и 12. 
марта 2015. године, потписан је Меморандум о сарадњи између Министарства привреде Републике 
Србије и Чешке Канцеларије за стандарде, метрологију и испитивања у оквиру Министарства за 
индустрију и трговину Републике Чешкe
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Министарство привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета 
и безбедност производа на тржишту, је обавестило све 
заинтересоване стране: произвођаче, увознике, дистрибутере, 
кориснике, именована тела за оцењивање усаглашености, 
као и органе тржишног надзора да, у складу са чланом 19. 
Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за 
употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, важе до 
истека рока на који су издати сви сертификати о усаглашености, 
типски и појединачни, издати у складу са Наредбом о обавезном 
атестирању електричних уређаја за експлозивне атмосфере 
која је престала да се примењује 1. јануара 2015. године.

Имајући у виду наведено, у смислу стављања производа 
намењених за употребу у потецијално експлозивним 
атмосферама на тржиште и/или употребу у Републици Србији 
од 1. јануара 2015. године, указано је на следеће:

1. електрични уређаји и склопови електричних и неелектричних 
уређаја за експлозивне атмосфере, произведени у Републици 
Србији или увежени у Републику Србију, за које су до 1. јануара 
2015. године издати „појединачни” сертификати о усаглашености 
у складу са Наредбом (сертификати са неограниченим роком 
важења којима се потврђује усаглашеност појединачних комада 
електричних уређаја/склопова), могу се ставити на тржиште и/
или употребу, односно испоручити на тржишту у Републици 
Србији и након 1. јануара 2015. године, у складу са Правилником, 
односно без поновног оцењивања усаглашености

2. „типски” сертификати о усаглашености (сертификати којима 
се потврђује усаглашеност типова електричних уређаја/
склопова) који су издати у складу са Наредбом до 1. јануара 2015. 
године, иако важе до истека рока на који су издати, у складу са 
одредбама Правилника не представљају основ за стављање 
појединачних комада електричних уређаја/склопова намењених 
за експлозивне атмосфере на тржиште и/или употребу, односно 
испоруку на тржишту у Републици Србији од 1. јануара 2015. 
године. Ови сертификати се, до истека рока на који су издати, 
могу користити за потребе прибављања појединачних 
сертификата о усаглашености из Прилога 9 Правилника или 
искористити за њихово ефикасно превођење у исправе о 
усаглашености према одговарајућим поступцима оцењивања 
усаглашености из члана 10. Правилника. Приликом спровођења 
прописаних поступака оцењивања усаглашености у складу са 
Правилником, именовано тело за оцењивање усаглашености 
је дужно да узме у обзир важећи „типски” сертификат о 
усаглашености издат у складу са Наредбом и да спроведе 
само оне активности оцењивања усаглашености неопходне за 
додатно усклађивање са условима из Правилника.

Текст обавештења са образложењем можете пронаћи на 
следећој адреси:

http://www.tehnis.privreda.gov.rs

	 •	Објављени	Правилник	о	о	опациметрима

У „Службеном гласнику РС”, број 15/15 од 6. фебруара 2015. 
године објављен је Правилник о опациметрима. Правилник се 
примењује на опациметре који се користе у функцији контроле 
и безбедности саобраћаја при техничком прегледу возила на 
линијама техничког прегледа.

Овај правилник је ступио на снагу 14. фебруара 2015. године, а 
примењује се од 1. априла 2015. године.

Даном почетка примене овог Правилника престају да 
важе Правилник о метролошким условима за опациметре 
(,,Службени лист СЦГ”, број 20/03) и Метролошко упутство за 
преглед опациметара (,,Гласник ЗМДМ”, број 4/95). 

http://www.tehnis.privreda.gov.rs

	 •	Објављени	 су	 Правилник	 о	 реглоскопима	 и	
Правилник	о	измени	Правилника	о	манометрима	
за мерење крвног притиска

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 26/15 од 14. 
марта 2015. године објављени су Правилник о реглоскопима 
и Правилник о измени правилника о манометрима за мерење 
крвног притиска.

Правилник о реглоскопима и Правилник о измени Правилника 
о манометрима за мерење крвног притиска објављени су у 
„Службеном гласнику РС”, број 26/15 од 14. марта 2015. године. 
Ови правилници ступили су на снагу 23. марта 2015. године, с 
тим да се Правилник о реглоскопима примењује од 1. априла 
2015. године. 

Правилник о реглоскопима се примењује на реглоскопе који 
се користе у функцији контроле  и безбедности саобраћаја при 
техничком прегледу возила на линијама техничког прегледа. 
Даном почетка примене овог Правилника престају да важе 
следећи прописи: Правилник о метролошким условима за 
реглоскопе - уређаје за проверу великог и обореног светла на 
возилу („Службени лист СРЈ”, број 37/00) и Метролошко упутство 
за преглед реглоскопа - уређаја за проверу великог и обореног 
светла на возилу („Гласник ЗМДМ”, број 3/00).

Правилником о измени Правилника о манометрима за мерење 
крвног притиска у члану 2. Правилника о манометрима за 
мерење крвног притиска („Службени гласник РС”, број 86/14) 
брисан је став 2.

http://www.tehnis.privreda.gov.rs
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Ново издање међународног стандарда EN ISO 15189 
– Медицинске лабораторије – Захтеви за квалитет и 
компетентност, EN ISO 15189:2012, је објављено крајем 2012. 
године. Овим међународним стандардом се специфицирају 
захтеви за квалитет и компетентност медицинских 
лабораторија. У складу са тим, Међународна организација за 
акредитацију лабораторија (ILAC) је донела одлуку да прелазни 
период за примену новог издања стандарда EN ISO 15189 буде 
до 1. марта 2016. године.

Акредитационо тело Србије је покренуло низ активности 
како би створило услове за акредитацију према новој верзији 
стандарда SRPS EN ISO 15189. Припремљена је документација 
неопходна за оцењивање, одржане су обуке оцењивача 
АТС-а, а у АТС-у је спроведена обука за водеће оцењиваче 

и техничке оцењиваче за различите области медицинских 
испитивања, као и обука стручњака који учествују у доношењу 
одлука о акредитацији. АТС је израдио и упутство АТС УП-
37 Упоредни приказ захтева SRPS ISO 15189:2008 и SRPS 
EN ISO 15189:2014 које даје приказ захтева стандарда SRPS 
EN ISO 15189:2014 (EN ISO 15189:2012) који нису/или су 
делимично садржани у претходној верзији овог стандарда 
SRPS ISO 15189:2008 (ISO 15189:2007). Како би се медицинске 
лабораторије, акредитоване по старој верзији стандарда, 
превеле на акредитацију према новој верзији, планирана су 
и организована надзорна и поновна оцењивања према новој 
верзији стандарда, тако да ће, према плану, све лабораторије 
имати усклађен систем менаџмента квалитетом према новој 
верзији стандарда до дефинисаног рока (1. марта 2016. године).

У СУСРЕТ МЕЂУНАРОДНОМ ДАНУ 
АКРЕДИТАЦИЈЕ 2015 – БРИГА О 
ПАЦИЈЕНТИМА

Акредитација лабораторија се користи широм света као средство за потврђивање техничке компетентности 
лабораторија. У поступку акредитације лабораторија национално акредитационо тело користи одговарајуће 
критеријуме и процедуре којима се потврђује њихова техничка компетентност, односно потврђује се да 
лабораторије обављају послове на стручан начин и у складу са одговарајућим међународним стандардима.

Услуге медицинских лабораторија су кључне за област дијагностике и оцену здравственог стања пацијената. 
Ове услуге укључују испитивање, припрему и идентификацију пацијената, прикупљање узорака, транспорт, 
складиштење, обраду и испитивање клиничких узорака, а након тога и тумачење, извештавање и давање савета. 
Квалитет услуга медицинских лабораторија би стога требало да задовољи потребе свих пацијената, клиничког 
особља које се брине о пацијентима, као и свих других заинтересованих страна.

Да би доказале квалитет својих услуга и компетентност, медицинске лабораторије  треба да се акредитују у 
складу са захтевима међународно признатог стандарда EN ISO 15189 Медицинске лабораторије – Захтеви за 
квалитет и компетентност.
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У том циљу је 22. маја 2015. године и организован курс у 
Институту за стандардизацију Србије који је био посвећен 
тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014. Курс 
је био намењен руководству акредитованих медицинских 
лабораторија (према стандарду SRPS EN ISO 15189:2008) и 
медицинских лабораторија, које уводе систем менаџмента 
квалитетом према стандарду SRPS EN ISO 15189:2014, 
односно запосленима у лабораторији који су укључени у 
његову имплементацију, одржавање и стално побољшавање, 
представницима руководства за квалитет, руководиоцима 
лабораторија, као и интерним проверавачима. 

Нова верзија стандарда садржи нове додатне захтеве, а 
многи захтеви су постали обавезни. Стандард је преуређен 
на логичнији начин при чему је нарочита пажња посвећена 
етици и управљању ризиком, а захтева се прецизнији приступ 
управљању системом менаџмента.

Захтеви за систем менаџмента у Поглављу 4, EN ISO 15189:2012, 
писани су језиком који је релевантан за рад медицинских 
лабораторија и испуњава принципе стандарда ISO 9001:2008, 
Системи менаџмента квалитетом – Захтеви, и у складу су са 
релевантним захтевима овог стандарда. Веза између захтева 
овог издања стандарда EN ISO 15189 и оних у стандарду 
ISO 9001:2008 и стандарду ISO/IEC 17025:2005 приказана је 
у Прилогу А овог међународног стандарда. Важно је још 
истаћи и да су питања у вези животне средине, повезана са 
активностима медицинских лабораторија, уопштено решена у 
новом издању стандарда EN ISO 15189. 

У Републици Србији постоји 10 медицинских лабораторија, 
које је Акредитационо тело Србије акредитовало у складу 
са захтевима стандарда SRPS EN ISO 15189, од којих је 6 у 
Београду:
 •	 Клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију; 
	 •	 Весна Чемерикић Мартиновић ПР, Поликлиника БЕО-ЛАБ 
ПЛУС БЕОГРАД
	 •	 Завод за лабораторијску дијагностику „BIOMEDICA“
	 •	 Завод за лабораторијску дијагностику „Конзилијум“ 
	 •	 Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир 
Карајовић“, Центар за радиолошку заштиту, Одељење за 
медицинска испитивања, Лабораторија за биодозиметрију и 
цитогенетику; 
	 •	 „AQUALAB	 plus“	 д.о.о.,	 Огранак	 Aqualab1-Лабораторија	 за	
биохемијска и хематолошка испитивања), 
две су у Нишу: 
	 •	 Драган Миленковић ПР, Поликлиника за област интерне 
медицине, Лабораторије за медицинску биохемију, 
Лабораторије за микробиологију и Лабораторије за 
патохистологију ХУМАН; 
	 •	 Поликлиника за лабораторијску дијагностику из области 
медицинске биохемије, микробиологије и патохистологије 
“НЕОЛАБ“ Вучковић Слађана пр.), 
једна је у Сремској Каменици 
	 •	 Институт за плућне болести Војводине
и једна је у Новом Саду
	 •	 Здравствена установа “МЕДЛАБ“, Завод за лабораторијску 
дијагностику.
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1. Шта нам можете рећи о капацитетима Центра за медицинску 
биохемију Клиничког центра Србије и колико дуго сте се 
припремали како бисте могли да добијете акредитацију у 
складу са захтевима стандарда SRPS EN ISO 15189?

Центар за медицинску биохемију Клиничког центра Србије 
обавља здравствену, научно-истраживачку, образовну и 
стручно-методолошку делатност. Организован кроз три службе 
(Служба за клиничку, поликлиничку и ургентну лабораторијску 
дијагностику) на 14 локација Центар броји 249 запослених од 
чега 38 са високом стручном спремом и 183 са средњом/вишом 
стручном спремом. Овај снажан Центар као основну делатност 
има пружање савремене лабораторијске дијагностике из 
области биохемије, имунохемије, лабораторијске хематологије, 
коагулaције и имунологије, као и хитне лабораторијске 
дијагностике. Широк спектар лабораторијске дијагностике 
обавља се у складу са стандардима и правилима добре 
лабораторијске праксе, у организацији и под надзором 
признатих лабораторијских стручњака. Своје услуге пружа 
клиникама и центрима Клиничког центра Србије, амбулантним 
пацијентима и осталим здравственим установама у Београду и 
Републици Србији, а годишње оствари око 10.600.000 услуга. 
Центар у свом стручном раду примењује и уводи најсложеније 
дијагностичке поступке, специфичне анализе и методе, али и 
нове технологије према препорукама међународних стручних 
удружења. Кроз стандардизацију и процену како аналитичке, 
тако и клиничке вредности појединих анализа, а у тимском 
раду са клиничарима, предлаже дијагностичке алгоритме, 
помаже у праћењу успешности примењене терапије и 
прогнози исхода обољења. Центар за медицинску биохемију 
континуирано, 24 часа дневно, пружа услуге неопходне за 
медицинско-биохемијску дијагностику хитних стања везаних за 
трауму, интернистичку, гинеколошку, неуролошку, уролошку, 
неурохируршку патологију, анализирањем различитих врста 
биолошког материјала (крв, урин, ликвор, асцит, плеурални 
пунктат, итд.).  Од свог оснивања, он представља едукациону 
матрицу у школовању ученика, студената, специјализаната из 
области медицинске/клиничке биохемије и других дисциплина 
које у свом програму имају стицање ових знања. Уз редован 
лабораторијско-дијагностички рад, стручњаци Центра су 
активно укључени и у научно-истраживачки рад и активности 
како домаћих, тако и међународних удружења. Центар за 
медицинску биохемију учествује у спровођењу стручно-
методолошке активности у здравству Србије кроз Републичку 
стручну комисију за медицинску и клиничку биохемију. У циљу 

унапређења свог рада у свим лабораторијским одељењима 
и одсецима, Центар је, као прва лабораторија у земљи, увео 
систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ISO 
9001, ISO/IEC 17025 и ISO 15189.

Центар за медицинску биохемију (тада Институт за медицинску 
биохемију) Клиничког центра Србије је у мају 2009. године, као 
прва лабораторија у земљи,  постигао статус акредитоване 
лабораторије у складу са захтевима стандарда ISO 15189. 
Познато је да процес акредитације обухвата шест јасно 
дефинисаних фаза и да сâм процес може да траје од неколико 
месеци до годину дана. А припрема за исту и дуже.   

Међутим, хтела бих да нагласим да дужина припрема Центра 
за медицинску биохемију КЦС за акредитацију према захтевима 
стандарда SRPS EN ISO 15189 не може да послужи као оријентир 
другим лабораторијама које се први пут суочавају са процесом 
акредитације. Центар за медицинску биохемију је имао 
„стартну“ предност. Наиме, Центар од 2000. године свој рад 
заснива на принципима система менаџмента квалитетом у 
складу са захтевима стандарда ISO 9001, а од 2001. године и 
према стандарду ISO/IEC 17025. Ако се зна да су оба наведена 
стандарда окосница усвојеног стандарда ISO 15189, стандарда 
специфичног за медицинске лабораторије, може се рећи да 
је увођење стандарда ISO 15189 представљало надградњу 
постојећег система менаџмента у Центру за медицинску 
биохемију. Практично, то је обухватило детаљну ревизију 
целокупне документације система менаџмента квалитетом и 
усклађивање са додатним захтевима, разликама и допунама 
које је садржао стандард ISO 15189.  С обзиром да је српска 
верзија стандарда ISO/IEC 17025 и ISO 9001 ревидирана 2006., 
односно 2008. године, документација Центра за медицинску 
биохемију је континуирано обнављана што је пратила и обука 
запослених у Центру са свим изменама и допунама. 

Чињеница да је руководство Центра за медицинску биохемију 
било укључено од првог дана у покретање поступка за 
усаглашавање текста стандарда у Институту за стандардизацију 
Србије (ИСС), као и у активности Акредитационог тела Србије 
(АТС), своје активности на увођењу стандарда ISO 15189 
спроводило је паралелно са активностима ових тела.

Познато је да је 5. новембра 2012. године ISO објавио ново 
издање	стандарда	ISO	15189:2012	Laboratory	medicine	-	Require-
ments for referent measurement laboratories, а у фебруару 2014. 

Прим. др сц. Сањa Станковић, директор Центра за 
медицинску биохемију Клиничког центра Србије

Овим поводом смо разговарали са прим. др сц. Сањом Станковић, директором Центра за медицинску 
биохемију Клиничког центра Србије, како бисмо сазнали шта им је донела акредитација коју им је доделило 
Акредитационо тело Србије, а узимајући у обзир да је Центар за медицинску биохемију Клиничког центра Србије 
прва лабораторија у земљи која је акредитована у складу са захтевима стандарда ISO 15189.
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истих од стране АТС-а, док ће се промене у флексибилном обиму 
оцењивати током надзорног оцењивања. Главна предност 
оваквог начина исказивања обима је бржи одазив на захтеве 
корисника. Истакла бих ипак да су захтеви за његово добијање 
много строжији и подразумевају веће ангажовање запослених 
и редовни надзор од стране АТС-а. 

3. Шта је акредитација у складу са захтевима стандарда SRPS EN 
ISO 15189 донела Центру за медицинску биохемију Клиничког 
центра Србије као систему са највећим бројем пацијената и 
пружених услуга у нашој земљи, а шта су добили пацијенти и 
клиничари који користе ваше услуге?

Акредитација Центра за медицинску биохемију Клиничког 
центра Србије у складу са захтевима стандарда SRPS EN 
ISO 15189 придружила нас је породици акредитованих 
лабораторија као универзалном моделу потврђивања 
компетентности лабораторија на европском и глобалном 
плану. Али, добијање статуса акредитоване лабораторије није 
само ствар престижа, већ у фокус ставља поверење корисника 
наших услуга у квалитет рада и резултате испитивања. Стога, 
Центар остварује систем квалитета поштујући принцип 
усмерености на кориснике наших услуга (лекаре и пацијенте), 
пружањем квалитетне и правовремене услуге, праћењем 
развоја клиничко-биохемијске дијагностике, увођењем 
савремених и ефикасних метода испитивања, тачним и 
правовременим налазима, информисањем и усавршавањем, 
као и управљањем  ризицима у оквиру организације која 
обезбеђује максималну сигурност пацијенту- кориснику, али и 
запосленом. Све се то постиже одговарајућом организацијом 
и технологијом рада, ефикасним протоком биолошког 
материјала, добрим аналитичким радом и протоком података. 
Центар је наведени систем успоставио управљањем ресурсима 
(кадровима, опремом, потрошним материјалима, обезбеђењем 
услова радне средине) и управљањем процесима рада 
(подржавањем дефинисане технологије рада, увођењем нових 
метода испитивања). Како стандард посебан значај придаје 
питању осигурања квалитета рада лабораторија, у Центру 
се редовно спроводе унутрашња контрола квалитета рада 
и међулабораторијска поређења, а посебно смо поносни на 
изванредне резултате добијене активним учешћем у ПТ шемама 
из области биохемије, имунохемије, хематологије и коагулације. 
Акредитација по стандарду SRPS EN ISO 15189 омогућила 
је Центру за медицинску биохемију спровођење клиничко-
биохемијске лабораторијске дијагностике за потребе више 
стотина комерцијалних (примењених) клиничких испитивања. 
Све наведено остварује се изузетним ангажовањем свих 
запослених у Центру за медицинску биохемију, као и подршком 
Управе Клиничког центра Србије.  

Интерес пацијената и друштва је да се клиничко-биохемијске 
лабораторије раде према највишим стандардима 
професионалне и техничке компетентности, јер се на основу 
лабораторијских резултата доноси клиничка одлука о дијагнози, 
прогнози и лечењу пацијената. Пацијенти и лекари нису увек 
у прилици да бирају лабораторију, што значи да су погрешно 
урађене лабораторијске анализе скупе и штетне како за 
пацијенте тако и за осигуравајућа друштва и фондове. Интерес 
је лабораторије да њена компетентност буде потврђена од 
стране независне организације према опште прихваћеним 
стандардима, али и да њени запослени „осете“ и прихвате значај 
акредитације у сваком сегменту свог рада и деловања. 

У Центру за медицинску биохемију акредитација је прихваћена 
као „путовање“, а нe као крајња дестинација. Руководећи се овим 
принципом руководство Центра, представник руководства за 
квалитет и сви запослени Центра за медицинску биохемију КЦС, 
уз свесрдну подршку руководства Клиничког центра Србије, 
поручују да је кључ успеха, у процесу добијања и одржавања 
акредитације, тимски рад.

године и Институт за стандардизацију Србије као SRPS EN ISO 
15189:2014 Медицинске лабораторије-Захтеви за квалитет и 
компетентност. У јулу исте године АТС је израдо документ УП-
037 у којем је представљен „Упоредни приказ захтева SRPS 
ISO 15189:2008 и SRPS EN ISO 15189:2014“ који је намењен 
медицинским лабораторијама, које су акредитоване према 
стандарду SRPS ISO 15189:2008, ради лакшег усаглашавања 
са новом верзијом стандарда SRPS EN ISO 15189:2014. Овај 
документ, као и нова верзија стандарда ISO 15189, била су 
полазна основа за још једну детаљну ревизију документације 
система менаџмента и усаглашавање процеса испитивања у 
Центру за медицинску биохемију. Пред Центром је био још 
један велики изазов и напоран посао с обзиром на велики 
број измена и додатних захтева у новој верзији стандарда у 
односу на претходну верзију. Посебно бих истакла захтеве у 
вези животне средине, повезане са активностима медицинских 
лабораторија, применом лабораторијског информационог 
система и менаџмента ризиком, као и доследном применом 
етичких начела у лабораторијској медицини.  

Почетком марта 2015. године у Центру за медицинску 
биохемију је, према годишњем програму надзорних 
оцењивања, обављено оцењивање у складу са новом верзијом 
референтног стандарда за медицинске лабораторије SRPS EN 
ISO 15189:2014 без нотираних примедби оцењивачког тима 
АТС-a. Овим је Центар за медицинску биохемију КЦС добио и 
званично признање компетентности за обављање одређених 
послова у дефинисаном обиму акредитације на бази нове 
верзије међународног стандарда чиме је потврдио највиши 
степен европског квалитета.

2. Као акредитована медицинска лабораторија Центар за 
медицинску биохемију Клиничког центра Србије учинио је 
још један велики корак у флексибилном исказивању обима 
акредитације. Да ли Вам је ово донело неке предности и да ли 
је изискивало велики труд?

Центар за медицинску биохемију је у 2014. години исказао 
потребу за управљањем флексибилним обимом акредитације, 
а томе је претходило прилагођавање и усклађивање 
документације према упутству АТС-а „Акредитација 
лабораторија за флексибилни обим акредитације, АТС-УП28“ 
(базираном	 на	 документима	 EA-2/15	 M:2008	 EA	 Requirements	
for the Accreditation of Flexible Scopes и ILAC-G18:04/2010, 
Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Labo-
ratories). У марту 2015. године, тим оцењивача АТС-а је у оквиру 
оцењивања оценио и могућност да Центру за медицинску 
биохемију, као првој лабораторији за испитивање, буде 
додељен флексибилни начин управљања обимом акредитације. 
И овај наш циљ је остварен. Центар је дефинисао флексибилни 
обим у оквиру акредитацијских захтева. Флексибилност значи 
да је лабораторијама дата могућност да изврше промене у 
акредитованом обиму без претходно спроведеног оцењивања 
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Предавање за студенте 
ФОН-а
Запослени Акредитационог тела Србије (АТС) успешно 
настављају серију предавања за све заинтересоване 
студенте током којих настоје да их информишу о значају 
акредитације, оцењивању усаглашености и читавој 
инфраструктури квалитета. Радивоје Николичић, 
помоћник директора за развој и квалитет, је 1. априла 
2015. године одржао предавање у просторијама Факултета 
организационих наука, Универзитета у Београду, за студенте 
четврте године (студијска група: Управљање квалитетом) на 
тему „Mесто и улога АТС-а у националној и међународној 
инфраструктури квалитета“ током којег је истакнут значај 
постојања акредитационог тела и спровођења оцењивања 
усаглашености.

Предавање је отворила доц. др Гордана Пејовић, предметни 
наставник Факултета организационих наука, која се том 
приликом захвалила АТС-у што наставља да подржава 
младе генерације студената који ће једног дана и сами 
моћи да дају свој допринос у овој области као запослени у 
акредитованим телима за оцењивање усаглашености (ТОУ) 
или евентуално као оцењивачи/експерти АТС-а. Предавању 
је присуствовала и Ана Трајковић, асистент на Катедри 
за менаџмент квалитета и стандардизацију Факултета 
организационих наука.

Радивоје Николичић, АТС, са студентима ФОН-а

На самом почетку је истакнут значај оцењивања 
усаглашености производа, односно стављања безбедних 
производа на тржиште што је задатак и циљ сваке државе 
како би се заштитило здравље и безбедност грађана. 
Такође је истакнуто место акредитације у инфраструктури 
квалитета и објашњено је ко су главни актери у овој области 
у Републици Србији, а посебна пажња је посвећена раду 
међународних организација у овој области на нивоу Европе 
(EA, CEN/CENELEC/ETSI, EURAMET).

Детаљно је представљен сâм поступак акредитације након 
подношења пријаве за акредитацију и коначно доделе 
сертификата о акредитацији заједно са Обимом акредитације. 
Студенти су такође имали прилику да чују зашто је важно 
користити симбол акредитације на сертификатима и 
извештајима, које издају акредитована тела за оцењивање 
усаглашености, као и комбиноване знакове ILAC MRA и IAF 
MLA како би означили свој статус акредитације, односно 
доказали своју техничку компетентност корисницима својих 
услуга.

Истакнуто је да акредитација доноси вишеструку корист 
свим заинтересованим странама - акредитованим ТОУ, 
држави, привреди, потрошачима и трговцима, али да би 

корист од акредитације била потпуна, потребно је постати 
пуноправни члан, односно одржати статус пуноправног 
члана у ЕА и другим међународним организацијама за 
акредитацију, као и статус потписника мултилатералних 
споразума (ЕА MLA, ILAC MRA, IAF MLA) који АТС има.

Објашњено је шта су биле прекретнице за развој система 
акредитације у Републици Србији и наглашено је да су 
то биле: усклађивање система акредитације у Републици 
Србији са захтевима међународног стандарда ISO/IEC 17011, 
чланство у поменутим међународним организацијама и 
последично потписивање мултилатералних споразума о 
међусобном признавању, а кад је у питању област оцењивања 
усаглашености у Републици Србији, прекретнице су биле 
доношење Закона о акредитацији, као и Закона о техничким 
захтевима за производе и оцењивању усаглашености. 
Наглашено је да Република Србија има акредитационо 
тело, које испуњава све поменуте услове, о чему сведоче и 
капацитети АТС-а у смислу броја додељених акредитација 
и броја запослених, ангажованих оцењивача и техничких 
експерата у смислу структуре и организације АТС-а, 
докумената система менаџмента АТС-а, као и места АТС-а у 
региону ако се узме број додељених акредитација у односу 
на број акредитација које су доделила акредитациона тела 
из региона.

Одржана обука из области 
органске производње
У периоду од 20. до 21. маја 2015. године у Берлину је одржанa 
обука „International Assessor Training for the Scope Organic 
Production according to ISO/IEC-Guide 17065 - Better safe 
than sorry: Towards organic integrity“. Обуку је организовало 
Немачко акредитационо тело (DAkkS).

Главне теме обуке су обухватиле следеће: 
	 •	 тренутни	 статус	 регулативе	 ЕУ	 у	 области	 органске	
производње: ревизија и питања у вези увоза
	 •	 ЕА	3/12:	основа	за	хармонизована	оцењивања	–	садржај	
и искуство у примени
	 •	 упутства	за	оцењивање	сертификационих	тела	која	раде	
у трећим земљама
	 •	 поступак	 признања	 сертификационих	 тела	 из	 трећих	
земаља (DG AGRI)
	 •	 имплементација	 будућег	 система	 оцењивања	
усаглашености у трећим земљама.

Учесници обуке

Током обуке су учесници размењивали искуства са 
оцењивања сертификационих тела која реализују оцену 
усаглашености органске производње по европским 
прописима, како у ЕУ тако и у „трећим земљама“, а 
презентована су и искуства и очекивања од стране 
представника Европске комисије, са нарочитим освртом 
на уочене проблеме у пракси. Током рада у групама су 
уједначавани ставови по питању приступа оцењивача 
акредитационих тела током оцењивања сертификационих 
тела.
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Главни и одговорни уредник
Милица Лукешевић, в.д. 
директора Акредитационог тела 
Србије
Уредник
Катарина Богојевић 
телефон: 011/ 314 86 80
факс: 011/ 313 03 74
e-mail: katarina.bogojevic@ats.rs

Информације, које се налазе у овом Билтену, је могуће преносити под условом да буде видно наведено да је „информација преузета из електронског 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, еталонирања, сертификације и контролисања.

Билтен Акредитационог тела Србије излази три пута годишње, а од маја 2015. године (Билтен број 15) се 
објављује искључиво у електронском издању.
Билтен Акредитационог тела Србије се објављује на интернет порталу АТС-а на адреси www.ats.rs.

Издавач: Акредитационо тело Србије
Булевар Михаила Пупина 2, адресни код: 190813
Палата Србије (СИВ), источно крило, одељак – мост, 1. спрат
11070 Нови Београд, Србија 
Припрема: НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, Завод за израду 
новчаница и кованог новца - Топчидер
Пионирска 2
11000 Београд, Србија 
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МАЈ 2015. ГОДИНЕ

26. мај 2015. године

EA Executive Committee Meeting, Атина, Грчка

27. мај – 28. мај 2015. године

EA General Assembly Meeting, Атина, Грчка

ЈУН 2015. ГОДИНЕ

3. јун 2015. године

ЈУСК ICQ 2015 „Квалитетом ка европским и 

светским интеграцијама“), Београд

4. јун 2015. године

Увод у систем менаџмента енергијом 

заснован на захтевима стандарда SRPS EN ISO 

50001, ИСС, Београд

друга недеља јуна 2015. године

Обука за водеће оцењиваче за 

сертификациона тела за сертификацију особа 

(SRPS ISO/IEC 17024:2012), АТС, Београд

17. јун 2015. године

Основе менаџмента безбедношћу 

информација према захтевима стандарда 

SRPS ISO/IEC 27001:2014, ИСС, Београд

17. јун 2015. године

EA CC WG Food Meeting, Амстердам, Холандија

26. јун 2015. године

Електромагнетска компатибилност у 

индустрији, испитивања на терену и примена 

EMC за доказивање усаглашености производа 

по директивама и правилницима за мерила и 

безбедност машина, ИСС, Београд

29. јун 2015. године

Дан акредитације у Републици Србији, 

прослава 15 година од доделе првог 

сертификата о акредитацији, Ниш

СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

3. септембар – 4. септембар 2015. године

EA Communications and Publications Commit-

tee Meeting, Ст. Џулијанс, Малта

8. септембар – 10. септембар 2015. године

EA Laboratory Committee Meeting, Београд, 

Србија

16. септембар – 18. септембар 2015. године

Regional PTB project “Promotion of Regional 

Cooperation in South Eastern Europe in the 

Field of Quality Infrastructure” - Training on ISO/

IEC 17021, Београд

16. септембар – 17. септембар 2015. године

Horizontal Harmonization Committee Meeting, 

Брисел, Белгија

21. септембар – 24. септембар 2015. године

17th International Congress of Metrology, Париз, 

Француска
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