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јун 2015. године

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- „Ин витро лаб” д.о.о, Шабац, Војводе Путника бр. 52

- Gilbarco д.о.о. Нови Сад, Дравска 8

- Предузеће за производњу гума „Tigar Tyres” д.o.o, ул. Николе 
Пашића 213, 18300 Пирот.

Акредитација је укинута контролном телу:

- Јавно комунално предузеће „6. октобар“ Кикинда, Иђошки пут 
4, 24300 Кикинда.

јул 2015. године

Додељена је акредитација лабораторијима за испитивање:

- Научно-технолошки центар НИС-Нафтагас д.о.о. Нови 
Сад, Дирекција за геологију и разраду лежишта, Сектор за 
регионалну геологију и геолошко истраживачке радове, 
Лабораторија Upstream, Нови Сад, Народног фронта 12

- Добровољно ватрогасно друштво Врачар, Лабораторија за 
испитивање, Београд-Врачар, Метохијска 42, локал 2

- Предузеће за производњу, промет и услуге „АНТИПЛАМ“ ДОО 
Београд, Лабораторија за испитивање „АНТИПЛАМ“, Бранка 
Момирова 21, 11210 Београд – Крњача.

Акредитација је укинута лабораторији за еталонирање:

- DOO „AUDIO BM“ NOVI SAD, Нови Сад, Вука Караџића 1

и контролном телу:

- Привредно друштво за транспортне услуге, оправку и 
одржавање моторних возила "АУТОТРАНСПОРТ" ДОО, 
Костолац, Контролно тело „Аутоконтрол“, Николе Тесле 19, 
12208 Костолац

као и контролним телима због преноса акредитације на 
правног следбеника:

- ЕД Центар доо Крагујевац, ЕД Електрошумадија Крагујевац, 
Крагујевац, улица Слободе број 7

- ЕД Центар доо Крагујевац, ЕД Електроморава Смедерево, 
Служба за контролу мерила електричне енергије, Смедерево, 
Ђалиначка 60

- Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 
„Електросрбија“ д.о.о. Краљево, Димитрија Туцовића 5

- Електровојводина доо, Служба за контролисање мерила 
електричне енергије, Нови Сад, Булевар ослобођења 100

- Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 
„Југоисток“ доо Ниш, Центар за смањивање губитака, Ниш, 
Булевар др Зорана Ђинђића 46а.

август 2015. године

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- Magnalab doo, Мите Ружића 15а, Београд – Звездара

- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 
Лабораторија за биохемију, Пут доктора Голдмана бр. 4, 
Сремска Каменица

- ИМК „14. октобар“ A.Д, Систем управљања квалитетом, 
Лабораторија за испитивање, Крушевац, Јасички пут 2

- А.Д. ЗАВОД ЗА ГЕОТЕХНИКУ Суботица, Лабораторија за 
геомеханичка испитивања, Суботица, Сегедински пут 8

- LINDE GAS Србија Индустрија гасова а.д., Бечеј, Петровоселски 
пут 143

и контролном телу:

- Operativni inženjering plus društvo sa ograničenom 
odgovornošću Beograd - Novi Beograd, Булевар Арсенија 
Чарнојевића 177, Београд. 

Акредитација је укинута контролном телу:

- КП „Водовод и канализација“ Панчево,  Ослобођења 15. 

Нове акредитације у јуну, јулу и августу 2015. године 

Током јуна, јула и августа 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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Акционарском друштву за испитивање квалитета 
„Квалитет“

из Ниша

4 I www.ats.rs

Прослава јубилеја - 15 година од доделе 
првог сертификата о акредитацији

Први у низу је био скуп који је 29. јуна 2015. године организован 
поводом прославе Дана акредитације у Републици Србији и 15 
година од доделе првог сертификата о акредитацији у сарадњи 
са Привредном комором Србије (Удружење акредитованих 
тела за оцењивање усаглашености у оквиру Привредне коморе 
Србије, ПКС). Будући да је први сертификат о акредитацији 
додељен 2000. године Акционарском друштву за испитивање 
квалитета „Квалитет“ из Ниша, прослава и округли сто на тему 
„Улога и значај акредитације за привредни развој“ су одржани 
у Нишу у просторијама РПК Ниш. 

Љубиша Димитријевић, ПКС, мр Јелена Поповић, МП, Владимир 
Вукашиновић, „Квалитет“ Ниш, Милица Лукешевић, АТС

Скуп је отворила мр Јелена Поповић, помоћник министра, 
Министарство привреде (Сектор за инфраструктуру квалитета 
и безбедност производа на тржишту) која је том приликом 
истакла значај умрежавања свих учесника инфраструктуре 
квалитета, а првенствено тела за оцењивање усаглашености. 
Милица Лукешевић, в.д. директора АТС-а, је истакла колико 
су овакви скупови важни за развој наше привреде будући да 
омогућавају учесницима да се упознају са улогом и значајем 
акредитације за привредни развој и унапређење пословних 
потенцијала. Љубиша Димитријевић, секретар Удружења 

акредитованих тела за оцењивање усаглашености, се овом 
приликом захвалио в.д. директору АТС-а, Милици Лукешевић, 
на успешној сарадњи када је и уручена повеља АТС-у поводом 
15 година успешног пословања.

Љубиша Димитријевић, ПКС, и Милица Лукешевић, АТС

Прву презентацију под називом „Рад, структура и положај 
АТС-а у Републици Србији, Европи и свету 15 година после 
прве акредитације“ је одржао Радивоје Николичић, 
помоћник директора за развој и квалитет. Он је том приликом 
објаснио значај и елементе инфраструктуре квалитета у 
Републици Србији и међународним оквирима, али и поступак 
акредитације. Ово је била прилика и да се осврнемо на 
историјат АТС-а (укључујући и ЈУАТ/АТСЦГ) и његов статус 
у међународним организацијама за акредитацију (EA, ILAC, 
IAF). Такође су наведене планиране активности АТС-а за 2015. 
годину, а најважнији циљ АТС-а за 2015. годину је успешно 
одржавање потписаних мултилатералних споразума (ЕА MLA, 
ILAC MRA и IAF MLA), али и даље унапређење сарадње са свим 
републичким министарствима и другим заинтересованим 
странама, континуално унапређење система акредитације, као 
и даљи развој акредитације у новим областима.

Акредитационо тело Србије (АТС) је започело 
промотивну кампању, која ће обухватити све 
регионе у Републици Србији, и имаће за циљ 
промоцију улоге и значаја акредитације за 
привредни развој земље, али и за успостављање 
поверења на тржишту производа и услуга, заштите 
здравља и безбедности, заштите потрошача, 
животне средине и других сфера јавног живота.                                                  

http://www.ats.rs/sites/default/files/download/povelja_dan_akreditacije.pdf
http://www.ats.rs/sites/default/files/download/15_godina_od_1._akreditacije_dopuna.pdf
http://www.ats.rs/sites/default/files/download/15_godina_od_1._akreditacije_dopuna.pdf
http://www.ats.rs/sites/default/files/download/15_godina_od_1._akreditacije_dopuna.pdf


Акционарском друштву за испитивање квалитета 
„Квалитет“

из Ниша

Владимир Вукашиновић, директор Акционарског друштва 
за испитивање квалитета „Квалитет“, је одржао предавање 
на тему „Значај акредитације за унапређење пословних 
могућности“ током којег се осврнуо на користи које је 
акредитација донела овом предузећу које има 9 акредитованих 
лабораторија (област електромагнетске компатибилности 
(EMC), испитивање безбедности уређаја (LVD), испитивање 
алата (MD) и испитивање гасних уређаја) и како је акредитација, 
коју је доделио АТС, омогућила овом предузећу да унапреди 
свој начин рада и положај на тржишту. Истакао је да је симбол 
акредитације, за чије коришћење АТС даје право акредитованим 
телима за оцењивање усаглашености да означе свој статус 
акредитације и који она користе у својим извештајима и 
сертификатима, гаранција извозницима, који пласирају 
производе на иностраном тржишту, будући да је АТС потписник 
мултилатералних споразума о међусобном признавању 
еквивалентности система акредитације. Акционарско друштво 
за испитивање квалитета „Квалитет“ сарађује и са другим 
акредитованим телима за оцењивање усаглашености што им 
такође омогућава да се развијају и стално раде на себи.

Након првог дела скупа одржан је округли сто на тему 
„Улога и значај акредитације за привредни развој“ током 
којег су привредници и акредитована тела за оцењивање 
усаглашености са територије РПК Ниш имали прилику да 
поставе питања која се односе на њихов свакодневни рад и 
развој њихових пословних могућности, али је и истакнуто 
да су АТС-у потребни стручњаци из привреде који поседују 
одговарајућу компетентност и радно искуство. Током округлог 
стола је истакнута потреба да све институције инфраструктуре 
квалитета наставе са унапређењем међусобне сарадње будући 
да и акредитована тела за оцењивање усаглашености морају да 
сарађују са овим институцијама.

Овом приликом је в.д. директора АТС-а, Милица Лукешевић, 
уручила захвалницу Владимиру Вукашиновићу, директору 
Акционарског друштва за испитивање квалитета „Квалитет“, за 
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успешну сарадњу и допринос развоју система акредитације у 
Републици Србији.

Владимир Вукашиновић, „Квалитет“ Ниш, и Милица Лукешевић, АТС

Након скупа представници АТС-а, ПКС-а, Дирекције за мере 
и драгоцене метале, Института за стандардизацију Србије и 
чланови Одбора Удружења акредитованих тела за оцењивање 
усаглашености су, током кратке посете, обишли лабораторије 
Акционарског друштва за испитивање квалитета „Квалитет“.

Посета лабораторијама Акционарског друштва за испитивање 
квалитета „Квалитет“

Учесници скупа

Акционарском друштву за испитивање квалитета 
„Квалитет“

из Ниша

http://www.ats.rs/sites/default/files/download/kvalitet_-_znacaj_akreditacije_2015.06.pdf
http://www.ats.rs/sites/default/files/download/kvalitet_-_znacaj_akreditacije_2015.06.pdf
http://www.ats.rs/sites/default/files/download/ats_zahvalnice.pdf


Од 1. јула 2015. године почела је примена Правилника о 
буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном 
простору („Службени гласник РС”, број 1/13) (у даљем тексту: 
Правилник), о чему је објављено саопштење на http://www.teh-
nis.privreda.gov.rs/.

У саопштењу је наведено да до именовања тела за спровођење 
поступака оцењивања усаглашености из члана 11. Правилника, 
тела за оцењивање усаглашености, акредитована за 
испитивање емисије буке у складу са стандардом SRPS EN 
ISO 3744:2008, могу домаћим произвођачима или, када је 
примењиво, заступницима иностраних произвођача издавати 
исправе о усаглашености у складу са Прилогом 6, 7 или 8 
Правилника, под условима наведеним у саопштењу.

Акредитационо тело Србије обавештава сва заинтересована 
тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), да ће од 1. октобра 
2015. године примати пријаве за акредитацију ТОУ за послове 
оцењивања усаглашености, према члану 11 Правилника, из 
Прилога 6, 7 или 8 Правилника.

За наведене послове оцењивања усаглашености се могу 
акредитовати ТОУ према стандардима SRPS ISO/IEC 17020, SRPS 
ISO/IEC 17065 или SRPS ISO/IEC 17021, у зависности од врсте 
активности које је потребно да се спроведу у поступцима 
оцењивања усаглашености, према наведеним прилозима 
Правилника. Акредитације се могу добити у поступцима 
почетног, поновног или оцењивања по пријави за проширење 
већ додељеног обима акредитације, а добијени акти о 
акредитацији ће служити као докази о оспособљености за 
спровођење оцењивања усаглашености према Правилнику у 
поступку именовања ТОУ.

Додатно, у складу са политиком Европске организације за 
акредитацију (ЕА), исказаном у документу EA-2/17 INF: 2014, 
који се односи на акредитацију ТОУ за потребе нотификовања, 
а у договору са Министарством привреде (акт Министарства 
привреде број 110-00-165/2015-07 од 22.07.2015. године), 
утврђено је да ће се за потребе именовања, као доказ 
компетентности и оспособљености ТОУ за спровођење 
поступака оцењивања усаглашености из Прилога 6 и 7 
Правилника, осим напред наведених, прихватати и акта о 

акредитацији у складу са стандардом SRPS ISO/IЕС 17025 за 
лабораторије за испитивање емисије буке према стандарду 
SRPS ISO 3744 уколико су у поступку акредитације извршена 
додатна оцењивања ради потврђивања испуњености захтева 
из Прилога 9 Правилника.

С тим у вези, Акредитационо тело Србије даје могућност да 
акредитоване лабораторије за испитивање емисије буке према 
стандарду SRPS ISO 3744, од 1. октобра 2015. године (a по 
потреби и раније, уколико им је редовно надзорно оцењивање 
планирано пре 1. октобра 2015. године) поднесу пријаву за 
проширење обима акредитације за потребе именовања за 
оцењивање усаглашености према члану 11 Правилника по 
поступцима оцењивања усаглашености из Прилога 6 или 7 
Правилника. Оцењивање по поднетој пријави ће се обавити 
током редовног надзорног оцењивања или у одвојеном 
поступку по пријави за проширење обима акредитације за 
потребе именовања. Оцењивање лабораторија ће обухватити 
оцењивање њихове техничке компетентности, односно 
оцењивање способности и процедура, да на основу провера 
и оцена прописаних Правилником, добијених – измерених 
резултата испитивања буке, донесу одлуку да ли су испуњени 
захтеви из Правилника. У том циљу, лабораторије треба да, поред 
свих захтева стандарда SRPS ISO/IЕС 17025, додатно испуне 
и захтеве из тачака 4.1, 7.5 и 7.6 стандарда SRPS ISO/IEC 17065 
што ће бити проверено током додатног оцењивања по пријави 
за проширење обима акредитације за потребе именовања. 
Акредитованим лабораторијама за испитивање, којима у 
наведеном поступку буде проширен обим акредитације, биће 
издат нови – проширени Обим акредитације, који ће поред 
уобичајених информација и података, садржати јасне наводе 
да је лабораторија, за оцењивање усаглашености у складу 
са Правилником, додатно оцењена и према релевантним 
захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17065.

Образац Пријаве за проширење обима акредитације 
лабораторија за испитивање за потребе именовања, се налази 
на ДОДАТАК Д.1.1А, ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (за лабораторије 
за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025), САМО ЗА ПРОШИРЕЊЕ 
ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИМЕНОВАЊА. Попуњен и 
потписан образац Пријаве са траженим прилозима се доставља 
на адресу АТС-а.
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Информација у вези са акредитацијом тела за оцењивање 
усаглашености, за потребе именовања за спровођење 

поступака оцењивања усаглашености из Правилника о буци 
коју емитује опрема која се употребљава на отвореном 

простору („Службени гласник РС”, број 1/13)

http://www.tehnis.privreda.gov.rs/
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/
http://www.ats.rs/sr/dokument/ats-pr11-o01d11a-dodatak-d11a-prijave-za-akreditaciju-za-potrebe-imenovanja
http://www.ats.rs/sr/dokument/ats-pr11-o01d11a-dodatak-d11a-prijave-za-akreditaciju-za-potrebe-imenovanja
http://www.ats.rs/sr/dokument/ats-pr11-o01d11a-dodatak-d11a-prijave-za-akreditaciju-za-potrebe-imenovanja


С друге стране, додељени флексибилни обим акредитације 
значи да лабораторија самостално врши промене у обиму 
акредитације у периоду између два оцењивања од стране 
АТС-а, односно да лабораторија самостално управља делом или 
целокупним обимом акредитације унутар јасно дефинисаних 
граница под условом да се уведене промене оцене током 
следећег надзорног или поновног оцењивања. 

Према документу АТС-УП28 флексибилност обима акредитације 
у односу на фиксни обим акредитације може бити потпуна 
(када се односи на све ставке фиксног обима акредитације) или 
делимична, када се односи само на одређене ставке фиксног 
обима акредитације, а то су:

- флексибилност која се односи на „Предмет испитивања/
материјал/производ“ (под условом да је предмет испитивања 
и даље у оквиру предвиђеног подручја примене); 

- флексибилност која се односи на „Карактеристику која се 
испитује/мери“ (под условом да се користи постојећи принцип 
испитивања/мерења – ова флексибилност може укључити и 
промене у опсегу мерења);

- флексибилност која се односи на „Референтни документ“ 
(под условом да промењени референтни документ остаје 
у оквирима истих принципа испитивања/мерења за које 
лабораторија већ поседује акредитацију).

Флексибилност се не може односити на нову област испитивања 
и не може прелазити утврђене границе флексибилног обима 
без претходно спроведеног оцењивања од стране АТС-а.

Лабораторије могу бити акредитоване за флексибилни обим 
акредитације најраније током другог редовног надзорног 
оцењивања пошто се стекне поверење у компетентност 
лабораторије у одређеној области на основу претходних 
оцењивања.

Флексибилни обим акредитације 

С обзиром на могућност, коју пружа Европска организација за акредитацију - ЕА (European co-operation 
for Accreditation), а која је дефинисана обавезујућим документом EA 2/15 M, EA Requirements for the Accredi-
tation of Flexible Scope, као и захтевима стручних организација у појединим областима испитивања да се 
акредитованим лабораторијама (односно телима за оцењивање усаглашености – ТОУ) дају већа овлашћења у 
погледу увођења нових активности у периоду између два оцењивања од стране националних акредитационих 
тела. Акредитационо тело Србије (АТС) је, за сада, успоставило захтеве за акредитацију флексибилног обима 
акредитације лабораторија за испитивање (у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025)  и медицинских 
лабораторија (у складу са захтевима стандарда SRPS EN ISO 15189). У ту сврху је 28.03.2013. године припремљено 
и издато упутство за акредитацију лабораторија за флексибилни обим акредитације (АТС-УП28 Акредитација 
лабораторија за флексибилни обим акредитације) које се базира на документима EA 2/15 M (EA Requirements 
for the Accreditation of Flexible Scope) и ILAC-G18:04/2010 (Guideline for the Formulation of Scopes of Accredita-
tion for Laboratories). Упутством АТС-УП28 су дефинисани захтеви за лабораторије, које желе да се акредитују 
за флексибилни обим акредитације, као и захтеви, који се односе на поступак акредитације, као и критеријуми 
и начин оцењивања. Осим наведеног, Упутством је дефинисан и начин исказивања флексибилног обима 
акредитације.

др Љубинка Глигић, АТС

АТС је доделио прву акредитацију за флексибилни обим 
акредитације Центру за медицинску биохемију  Клиничког 
центра Србије  (КЦС) у мају 2015. године. Кроз вишегодишња 
надзорна и поновна оцењивања Центра  за медицинску 
биохемију КЦС према стандардима SRPS ISO/IEC 17025:2006 и 
SRPS EN ISO 15189:2014 , изграђено је поверење у компетентност 
лабораторије, успостављени  систем менаџмента квалитетом  
и квалитет услуга које овај Центар пружа корисницима, 
пацијентима и клиничком особљу КЦС-а.

Након тога, „СП Лабораторији” а.д. Бечеј додељен је 
флексибилни обим акредитације, у области испитивања 
остатака пестицида у храни и храни за животиње у делу 
врсте испитивања/карактеристике која се испитује/мери, и 
референтног документа, као и за област испитивања генетичке 
модификованости у биљним материјалима и технолошки 
прерађеним производима.

Као што је познато, АТС утврђује компетентност ТОУ (поред 
осталих лабораторија за испитивање и медицинских 
лабораторија) за обављање послова оцењивања усаглашености 
према одговарајућим референтним стандардима. Област 
и опсег оцењивања усаглашености (исказани кроз обим 
акредитације) су при томе јасно дефинисани и препознатљиви 
потенцијалним корисницима, заинтересованим странама и 
учесницима на тржишту. Овакав обим акредитације, дефинисан 
смерницама АТС-а, се често међу учесницима на тржишту 
назива фиксни, а садржи, у случају лабораторија за испитивање 
и медицинских лабораторија, информације о следећим 
ставкама: предмету испитивања, врсти испитивања, опсегу 
мерења (само за акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 
17025) и референтном документу. Свака промена у некој од 
наведених ставки се мора додатно оценити од стране АТС-а пре 
него што се унесе у Обим акредитације. 

У неким областима испитивања овакав обим акредитације је 
ограничавајући за лабораторије.

www.ats.rs I 7



Додела флексибилног обима акредитације је резултат 
поверења у компетентност ТОУ, не само у техничким 
способностима да спроводи испитивања, већ и у способности 
да управља процесом који укључује флексибилни обим 
акредитације. Техничке способности лабораторије огледају се 
у способности осмишљавања и развоја поступака/процеса/
метода испитивања који се примењују приликом оцењивања 
усаглашености, валидације/верификације метода испитивања, 
успостављања контроле квалитета за методе испитивања 
и учествовање у међулабораторијским поређењима/
испитивањима оспособљености (ПТ програмима), одржавање 
компетентности особља, управљање одговарајућом 
квалификованом опремом која се правилно одржава.

Лабораторија мора да документује све промене, које су 
спроведене унутар флексибилног обима, односно мора 
да одржава Листу активности које спроводи у оквиру 
флексибилног обима акредитације. Листа активности мора 
да садржи најмање следеће:

- кратак опис промене у флексибилном обиму акредитације;

- датум од када је промена постала важећа;

- референцирање на извештај о валидацији/верификацији 
методе испитивања.

Наведена Листа активности мора бити доступна корисницима 
и АТС-у.

У појединим областима испитивања се захтева веома брзо 
реаговање акредитованих ТОУ на стање на тржишту што 
подразумева увођење нових или модификованих метода 
испитивања, нових верзија стандардних метода, нових или 
модификованих производа или узорака испитивања. Стога 
стручне организације из појединих области својим документима 
захтевају да се, на основу већ утврђене компетентности у 
одређеној области, дозволи ТОУ брзо реаговање на захтеве 
тржишта, односно увођење нових активности и издавање 
резултата под симболом акредитације, пре него што се оне 
оцене од стране АТС-а приликом надзорног или поновног 
оцењивања. 
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Област испитивања лекова

EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines) је у 
водичу Scope of accreditation of official medicines control laborato-
ries (PA/PH/OMCL (05) 48 DEF) дао напомене, односно препоруке 
да се националним лабораторијама за контролу лекова 
(ОМCLs) дају већа овлашћења приликом оцењивања квалитета 
лекова пре издавања дозволе за стављање у промет, односно 
да се омогући акредитација за флексибилни обим акредитације. 
При томе, овај захтев се не односи на биолошке лекове 
(производе од крви и вакцине) где национална лабораторија 
за испитивање лекова врши надзор над сваком произведеном 
серијом. 

Лабораторијска медицинска испитивања

Пружање стандардних и квалитетних услуга пацијентима 
је неопходан услов у области медицине. Веома брз развој 
технологија у области лабораторијске дијагностике и 
висок степен аутоматизације медицинске опреме захтевају 
увођење нових метода испитивања, опреме високог степена 
аутоматизације и реагенаса. Издавање тачних и прецизних 
резултата испитивања, који су добијени савременим 
међународно признатим методама, захтева брзо и ефикасно 
увођење нових активности у медицинске лабораторије. 

Нова верзија стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 у тачки 5.3.1.1 
наводи да „Лабораторија мора да замењује опрему према 
потреби да би осигурала квалитет резултата испитивања“. 
Стога упутство EA 4/17M:2008 EA position paper on the description 
of scopes of accreditation of medical laboratories препоручује да 
се медицинским лабораторијама додели  флексибилни обим 
акредитације.

Испитивање присуства генетички модификованих 
организама (GMO)

За лабораторије, које спроводе испитивања генетички 
модификованих организама (GMO) према Уредби ЕК 
број 1981/2006 (Regulation EC No 1981/2006), је обавезна 
акредитација према стандарду ISO/IEC 17025. За испитивање 
врсте генетичке модификације се користе технике 
квантитативне ланчане реакције полимеразе (real-time Poly-
merase Chain Reaction -qPCR). Због сталног пораста броја 
одобрених врста GMO у Европи, неопходно је да лабораторије 
развијају нове одговарајуће методе како би се нове генетичке 
модификације могле идентификовати. Документ European 
Technical Guidance Document for the Flexible Scope Accreditation 
of Laboratories Quantifying GMOs (верзија из 2014. године) – 
технички извештај Заједничког центра за истраживања (Joint 
Research Centre) Европске комисије је израђен са циљем да се 
олакша усаглашавање квантитативних испитивања генетички 
модификованих организама техником qPCR за специфичан 
догађај генетичке модификације одобрене од стране ЕУ или 
онај који је у процесу одобравања.

У лаборатoријама за испитивање GMO флексибилност се може 
односити на производ (храна за људе или животиње, семе 
за сетву, вегетативни делови биљака), на врсту генетичке 
модификованости и на аналитичку процедуру (углавном 
начин екстракције DNK и специфична qPCR метода), као и нa 
опсег мерења.
  
Испитивање остатака пестицида у храни и храни за 
животиње

У циљу хармонизације поступака испитивања остатака 
пестицида у храни и храни за животиње, поред осталог, 
препоручује се додељивање флексибилности обима 
акредитације од стране Директората ЕУ за здравље и заштиту 
потрошача (DG SANCO). 

У наставку текста су наведене неке од области испитивања, где се захтева акредитација лабораторија 
за флексибилни обим акредитације, а што не искључује друге области.
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Одржан девети округли сто 
у оквиру регионалног РТВ 
Пројекта

Акредитационо тијело Црне Горе (АТЦГ) је, у оквиру регионалног 
РТВ Пројекта „Promotion of regional cooperation in South East Eu-
rope in the field of quality infrastructure”, 17. и 18. јуна 2015. године 
у Доброј води у Црној Гори било домаћин годишњег састанка 
и округлог стола на којима су размењена искуства између 
представника акредитационих тела из југоисточне Европе 
и екперата са РТВ пројекта. Поред представника домаћина, 
састанку су присуствовали и представници акредитационих 
тела из региона: Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, 
Грчке, Косова, Македоније, Србије и Турске.

Циљ годишњег састанка је био да се представе резултати 
спроведених активности у претходном једногодишњем 
периоду у оквиру РТВ пројекта, као и да се постигне договор 
око будућих активности, пре свега активности обуке. Ово је 
била прилика и да се учесници упознају са политиком Европске 
организације за акредитацију (ЕА) у области нотификације, 
испитивања као самосталне активности и примене 
нехармонизованих стандарда.

Током састанка се разговарало о следећим темама:

- сарадња са државним органима (независност и начин 
финансирања, законодавни оквир)

- учешће заинтересованих страна у раду органа 
акредитационих тела

- политика прекограничне акредитације и примена важеће 
политике Европске организације за акредитацију (ЕА) 
у вези са овим активностима (посебан осврт је био на 
начину оцењивања тела која имају локације ван територије 
матичне земље)

- политика признавања поузданости извештаја које издају 
тела за оцењивање усаглашености акредитована од стране 
АТ из других земаља

- искуства са колегијалних оцењивања АТ које спроводи ЕА

- политика акредитационих тела у вези праћења 
перформанси оцењивача.

Учесници 9. округлог стола намењеног АТ југоисточне Европе у оквиру 
регионалног РТВ Пројекта

Наставак активности у оквиру 
билатералног PTB пројекта

У просторијама АТС-а је, у оквиру билатералног PTB пројекта под 
називом „Support of the Quality Infrastructure in Serbia“, одржан 
6. августа 2015. године састанак са Штефаном Валератом (Ste-
fan Wallerath), координатором PTB пројекта, и представницима 
АТС-а.

Tема састанка је била ревизија Програма активности 
билатералног PTB пројекта за период од јануара 2014. до 
децембра 2016. године који ће обухватити следеће активности: 

- организовање семинара и радионица;

- размена информација и искустава у различитим областима 
акредитације (уз активно учествовање стално запослених, 
као и оцењивача и експерата АТС-а);

- ангажовање страних оцењивача/техничких експерата за 
потребе оцењивања АТС-а, а нарочито када је у питању 
проширење области деловања АТС-а, као и примена 
директива Новог приступа - првенствено следећих 
директива: 

 Directive on Personal Protective Equipment, 

 Directive on Equipment and Protective Systems Intended for 
Use in Potentially Explosive Atmospheres, 

 NAWI (Non-automatic Weighing Instruments) Directive, 

 MI (Measuring Instruments) Directive 

 TPE (Transportable Pressure Equipment) Directive, 

 EMC (Electromagnetic Compatibility) Directive, 

 Noise Directive.

Stefan Wallerath, координатор PTB пројекта, и представници АТС-а

Исказано је обострано задовољство због досадашње успешне 
сарадње са експертима, који су до сада учествовали на 
овом пројекту, а закључено је да ће спровођењем наредних 
активности и обука, који ће се реализовати у овој фази, овај 
пројекат наставити да доприноси дaљем унапређењу рада 
АТС-а и система акредитације у Републици Србији.
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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. Последње ажурирање је 
извршено у јулу месецу 2015. године.

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 dec-
laration of independence

Измене и допуне докумената 
система менаџмента АТС-а  

АТС је због потребе прилагођавања свог система 
менаџмента и начина рада потребама корисника својих 
услуга и заинтересованим странама за акредитацијама у 
новим областима, као и усклађивања докумената система 
менаџмента са новом организацијом и систематизацијом 
радних места у АТС-у, као и са захтевима ЕА, IAF-а i ILAC-а, до 
сада, у 2015. години, извршио измене и допуне у следећим 
документима:

•	 Будући	да	АТС	редовно	спроводи	активности	на	проширењу	
области деловања како би задовољио потребе својих 
клијената, у претходном периоду је извршена анализа 
капацитета АТС-а и потреба тржишта. Стога ће у 2015. години 
бити реализоване следеће активности везане за: специфичне 
области за постојеће врсте акредитације (акредитација 
сертификационих тела за сертификацију система менаџмента 
безбедношћу информација, према SRPS ISO/IEC 17021 + SRPS 
ISO/IEC 27006) и специфичан обим акредитације за постојеће 
врсте акредитације  (систем менаџмента квалитетом за 
медицинска средства, за сврхе регулативе, према стандарду 

http://www.ats.rs/sr/vest/regionalna-ipa-2011-konferencija-o-akreditaciji
http://www.ats.rs/sr/vest/regionalna-ipa-2011-konferencija-o-akreditaciji
http://www.ats.rs/sr/dokument/lista-akreditovanih-laboratorija-za-etaloniranje-u-regionu-ipa-2011
http://www.ats.rs/sr/dokument/lista-akreditovanih-laboratorija-za-etaloniranje-u-regionu-ipa-2011


SRPS EN ISO 13485). У циљу реализације наведених 
активности 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. 
Као резултат спровођења наведених активности дошло је 
до усвајања нових издања следећих докумената:

•	 Ново	издање	документа	АТС-УП12 Смернице за исказивање 
обима акредитације сертификационих тела за системе 
менаџмента ступило је на снагу 15. јуна 2015. године.  

•	 Ново	издање	обрасца	Додатак Д.6 Пријаве за акредитацију 
(за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17021) ступило је на 
снагу 15. јуна 2015. године. 

•	 Ново	 издање	 обрасца	 АТС-ПР11-О01_Д.6.1 Додатак Д.6.1 
Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS 
ISO/IEC 17021) – само за проширење обима акредитације 
ступило је на снагу 15. јуна 2015. године. 

•	 Ново	издање	обрасца	АТС-ПР02-О01 Пријава за оцењиваче 
и техничке експерте ступило је на снагу 16. јула 2015. 
године. 

•	 Ново	 издање	 документа	 АТС-УП28 Акредитација 
лабораторија за флексибилни обим акредитације ступило 
је на снагу 9. јула 2015. године будући да је било неопходно 
утврдити, поред захтева за лабораторије за испитивање, 
и захтеве за медицинске лабораторије које желе да се 
акредитују за флексибилни обим акредитације.

•	 Ново	 издање	 документа	 Идентификација и оцена 
задовољења потреба корисника услуга АТС-а и побољшање 
система менаџмента АТС-ПР09 ступило је на снагу 
30. јула 2015. године узимајући у обзир да је овим 
документом предвиђено да ће се нови и измењени упитник 
Идентификација и оцена задовољења потреба корисника 
услуга АТС-а у области акредитације АТС-ПР09-О01 директно 
попуњавати на интернет порталу АТС-а („on-line“).
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•	 Ново	издање	документа	Решавање приговора и жалби АТС-
ПР16 ступило је на снагу 30. јула 2015. године.

•	 Ново	издање	обрасца	АТС-ПР11-О01_Д.1.1.А Додатак Д.1.1А 
Пријаве за акредитацију (за лабораторије за испитивање – 
SRPS ISO/IEC 17025) – само за проширење обима акредитације 
за потребе именовања ступило је на снагу 19. августа 2015. 
године.

Објављен „on-line“ Упитник 
за идентификацију потреба и 
оцену задовољења корисника 
услуга АТС-а АТС-ПР09-О01

Нови Упитник за идентификацију потреба и оцену 
задовољења корисника услуга АТС-а АТС-ПР09-О01 ступио је 
на снагу 5. августа 2015. године и исти ће се попуњавати „on-
line“ на интернет порталу АТС-а у складу са новим издањем 
документа Идентификација и оцена задовољења потреба 
корисника услуга АТС-а и побољшање система менаџмента 
АТС-ПР09. Његова структура је сада поједностављена и 
прилагођена новим потребама, односно његово попуњавање 
ће од сада бити много једноставније и брже. На овај начин 
ће и анализа статистичких података, коју АТС спроводи, бити 
олакшана и захтеваће мање ресурса за обраду и анализу.

http://www.ats.rs/upitnik
http://www.ats.rs/upitnik


Имајући у виду значај оцењивања усаглашености и акредитације 
за унапређење рада државне управе и развој привреде 
једне државе, најзначајније међународне организације у овој 
области (IAF, ILAC, ISO и IIOC) су израдиле вебсајт (http://public-
sectorassurance.org/) на којем се могу пронаћи информације о 
томе како:

	 	•	 државна	управа	 унапређује	 свој	начин	рада	 коришћењем	
услуга тела за оцењивање усаглашености

	 	•	 државне	 институције	 помажу	 развој	 привреде	 и	
конкурентност тако што подстичу примену оцењивања 
усаглашености

	 	•	 оцењивање	 усаглашености	 помаже	 државним	
институцијама да испуне циљеве своје политике

	 	•	 оцењивање	усаглашености	помаже	законодавцима	код
доношења и спровођења прописа.

На вебсајту су обухваћене 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 вебсајту се налазе и резултати независног 
истраживања, које је спроведено, као и све неопходне додатне 
информације. 
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АТС има нову страницу „Позитивна искуства из јавног 
сектора“

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.

http://www.iaf.nu/
http://ilac.org/
http://www.iso.org/iso/home.htm
http://www.iioc.org/
http://publicsectorassurance.org/
http://publicsectorassurance.org/
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мр Сњежана Пупавац,
Председник Удружења АТОУ и групације за испитивање хране и 
хране за животиње

Нове активности Удружења 
акредитованих тела за 
оцењивање усаглашености

Удружење акредитованих тела за оцењивање усаглашености 
у претходном периоду формирало је Групацију за метрологију 
и Групацију сертификационих тела. Рад групација се одвија 
према усвојеним програмима рада и њихова активност се 
одвија и на регионалном нивоу како би што лакше успоставили 
везе са привредом. Удружење је до сада имало једанаест 
седница и своју активност базира на афирмацији и значају 
Удружења као неопходног чиниоца и заинтересоване стране 
инфраструктуре квалитета. Удружење ради и на успостављању 
сарадње са привредом, државним органима и институцијама 
инфраструктуре квалитета - Акредитационим телом Србије, 
Институтом за стандардизацију и Дирекцијом за мере и 
драгоцене метале. Главни фокус сарадње са државним органима 
је да чланови Удружења учествују у припреми и усаглашавању 
националних прописа са директивама, техничким прописима и 
стандардима ЕУ.

Будући да је Удружење формирано не само као потреба 
акредитованих тела него и као захтев европских тела везаних 
за акредитацију, међународне споразуме и правна акта 
Акредитационог тела Србије, на свима је велика одговорност да 
се уважи постојање Удружења, мишљење и закључци Одбора 
Удружења како би на задовољство свих страна наставили 
међусобну сарадњу у развоју инфраструктуре квалитета, а на 
међународном нивоу заузели лидерску позицију у региону.
  
Удружење на нивоу Привредне коморе Србије наставља 
своје активности у повезивању са странама надлежним за 
послове инфраструктуре квалитета на ниво региона. Секретар 
Удружења, Љубиша Димитријевић, је испред ПКС-а, Удружења 
АТОУ и других заинтересованих страна у Привредној комори 
Србије заказао састанак са привредницима и члановима 
Удружења на којем ће се разговарати о потребама привреде и 
акредитованих тела и начину остваривања што боље сарадње 
и повезивања. Планирано је да се састанак одржи крајем 
септембра ове године.

 
Када је у питању међународна сарадња Удружење АТОУ је добило 
позив да учествује на другој међународној конференцији 
,,Quality and competence 2015“ коју је, у периоду од 17. до 19. 
септембра 2015. године у Охриду, организовало Македонско 
Удружење лабораторија ,,MAKLAB“ и Институт за акредитацију 
Републике Македоније (ИАРМ). Позив је прослеђен свим 
члановима Удружења како би сви заинтересовани могли да 
присуствују конференцији. Такође је стигао позив за учешће 
на 11. Међународној конференцији „COMPETENCE OF LABO-
RATORIES“ коју организује Хрватско удружење лабораторија 
(CROLAB) у периоду од 21. до 24. октобра 2015. године у Задру, 
Хрватска. Конференцију ће отворити председници Eurachem-a, 
EUROLAB-а и ILAC-а.

Придруживање Србије систему 
за смањење емисија штетних 
гасова

Твининг пројекат ЕУ „Успостављање система за мониторинг, 
извештавање и верификацију потребног за успешну примену 
Система трговине емисијама ЕУ“ спровело је Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са 
Министарством екологије, одрживог развоја и енергетике 
Француске, немачким Савезним министарством за заштиту 
животне средине, очување природе и нуклеарну безбедност и 
аустријском Агенцијом за заштиту животне средине. 

Тим од 40 експерата из Француске, Немачке и Аустрије радио је 
са колегама из Србије на преношењу знања и најбољих пракси 
из Европске уније у овој области. У овом пројекту учествовао је 
широк спектар заинтересованих страна, укључујући и владине 
институције, индустрију и организације цивилног друштва.

Будући да обим мултилатералног споразума, који акредитациона 
тела потписују са Европском организацијом за акредитацију 
(EA MLA), сада укључује и акредитацију GHG верификатора и да 
је био план да се прва колегијална оцењивања акредитационих 
тела, која акредитују GHG верификаторе, одрже до јуна 2014. 
године, важно је нагласити да су капацитети поменутог пројекта 
били усмерени и на унапређење рада Акредитационог тела 
Србије када је реч о акредитацији GHG верификатора. Помоћ 
од пројекта у овој области АТС је добио од Акредитационог 
тела Аустрије (Akkreditierung Austria) у оквиру активности 
Радне групе 4 пројекта.

Припремљен је и Нацрт закона о мониторингу, извештавању 
и верификацији гасова са ефектом стаклене баште из 
индустријских и енергетских постројења. Циљ је да овај 
закон ступи на снагу 2016. године, што практично значи 
увођење обавезе српским постројењима да врше мониторинг, 
извештавају и верификују своје емисије гасова са ефектом 
стаклене баште. 

Израђен је и вебсајт www.ets-srbija.info на српском и www.ets-
serbia.info на енглеском језику како би се обезбедиле додатне 
информације и боље разумевање предстојећих обавеза.



У Београду одржан 30. састанак 
Комитета ЕА за лабораторије

Акредитационо тело Србије (АТС) је по четврти пут било 
домаћин састанка једног од комитета Европске организације за 
акредитацију (ЕА). Овај пут је то био 30. састанак Комитета за 
лабораторије (EA Laboratory Committee, EA LC) који је одржан 
у периоду од 9. до 10. септембра 2015. године. Састанку је 
присуствовало више од 40 представника акредитационих тела 
из целе Европе, Турске и Туниса. 

Учесници 30. састанка Комитета ЕА за лабораторије

Састанком EA LC комитета је председавао Laurent Vinson 
(представник Француског акредитационог тела, COFRAC), који 
је на 35. заседању Генералне скупштине ЕА, одржаном у Атини, 
изабран за новог председавајућег EA LC комитета.

Акредитационо тело Србије је за организацију овог скупа 
добило највеће похвале од свих учесника, укључујући и 
председавајућег EA LC комитета.

ЕА објавила нову верзију 
смерница за коришћење 
логоа ЕА

http://www.european-accreditation.org/information/beaware-of-
the-rules-for-using-the-new-ea-logo

Након што је у априлу ове године усвојила нови лого, ЕА је у 
мају 2015. године објавила и нову верзију документа EA-1/19 A - 
Rules for Use of the EA Logo.

Чланице ЕА и потписиници споразума о сарадњи (contracts of co-
operation – COC), који могу бити и потписници мултилатералног 
или билатералног споразума EA, као и интересне стране и 
партнерске организације ЕА, ће од сада моћи да користе нови 
лого ЕА у складу са новим правилима датим у документу EA-
1/19 A.

Ова правила предвиђају да је неопходно, пре прве употребе 
логоа ЕА, добити сагласност од Секретаријата ЕА на основу 
писаног захтева подносиоца захтева за коришћење логоа у 
којем ће се навести примери употребе логоа са објашњењем.

Лого ЕА се може користити да потврди статус у оквиру ЕА било 
да је реч о чланству, потписнику споразума о сарадњи или 
другог вида партнерског односа са ЕА. Лого се мора користити 
у комбинацији са текстуалним позивањем на врсту чланства, 
односно односа са ЕА (нпр. „пуноправни члан ЕА“, „потписник 
споразума о разумевању са ЕА“).

Из горе наведеног произилази да ће се лого користити у случају 
промоције активности ЕА, а таква употреба мора бити у складу 
са политиком ЕУ у области акредитације.

Лого ЕА се не може користити на начин који би подразумевао 
да је ЕА потврдила усаглашеност производа, услуге или обуке 
нити да су исти обухваћени обимом акредитације. Лого ЕА не 
могу да користе тела акредитована од стране чланица ЕА.

За више информација прочитајте документ EA-1/19 A - Rules for 
Use of the EA Logo.

Завршена обука за колегијалне 
оцењиваче ЕА

ЕА је организовала обуку за колегијалне оцењиваче у периоду 
од 2. до 4. јуна 2015. године у циљу унапређења поступка 
колегијалног оцењивања. Полазници су детаљно упознати са 
поступком колегијалног оцењивања како би касније могли да 
учествују, прво као посматрачи, а затим и као чланови тима, у 
колегијалним оцењивањима националних акредитационих 
тела (НАТ).

Сва акредитациона тела, потписници EA MLA споразума, морају 
да шаљу своје оцењиваче на обуку за колегијалне оцењиваче. 
Овог пута је више од 50 кандидата ушло у ужи избор при чему се 
водило рачуна да буду одабрани они оцењивачи који поседују 
компетентност за оне области у којима постоји недовољан број 
колегијалних оцењивача (контролна тела, сертификациона 
тела за сертификацију особа, лабораторије за еталонирање и 
медицинске лабораторије).

Ову тродневну обуку је завршило 25 полазника из 19 
акредитационих тела. Обука је обухватила следеће теме:

- поступак оцењивања у складу са захтевима датим у 
документу EA-2/02 M: 2011 - EA Policy and Procedures for the Mul-
tilateral Agreement;

- примена стандарда ISO/IEC 17011 и документа IAF/ILAC-
A5:11/2013 - IAF/ILAC MLA/MRA: Application of ISO/IEC 
17011:2004;

- извештавање, IAF/ILAC-A3;
- оцењивање у просторијама акредитационог тела и 

осведочење;
- припрема за оцењивање;
- извештавање о налазима: фазе у поступку, категоризација и 

затварање налаза;
- извештавање и одлуке које доноси EA MAC савет на својим 

састанцима.

Следећа обука је планирана за јун 2016. године.

Обуци је присуствовао и један представник Акредитационог 
тела Србије.

За више информација молимо вас посетите:

http://www.european-accreditation.org/information/newcomers-
to-eapeer-evaluation-teams
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EA учествује на 17. 
Међународном метролошком 
конгресу у Паризу
ЕА је учествовала као партнерска организација на 17. 
Међународном метролошком конгресу који је одржан у периоду 
од 21. до 24. септембра 2015. године у Паризу. Поред тога што 
је ЕА имала свог представника као члана организационог 
комитета, представник ЕА је био и модератор на округлом 
столу на тему „Пољопривредни и прехрамбени производи: 
метролошка предност (Agrifood: metrological advantage)“.

На овом Конгресу су заједно наступили сви актери из области 
метрологије – представници индустрије који користе мерила, 
технички експерти, лабораторије, произвођачи и сл. како би 
биле представљене, између осталог, могућности развоја мерних 
техника и њихова примена у индустрији. Ово је била прилика 
да се укаже на могућност унапређења мерења у свакодневној 
употреби, индустријским процесима и управљању ризиком.

Ове године ће акценат бити на управљању ризиком, енергији и 
здравственој заштити, али и другим важним питањима као што 
су анализе и испитивања, несигурност, оптимизација трошкова, 
нанотехнологије, итд. 

Детаљан програм се може видети на следећој адреси:

http://www.metrologie2015.com/plugins/cim/pdf/
Programme_2015-GB.pdf

За више информација молимо вас посетите:

http://www.european-accreditation.org/information/ea-contribu-
tingto-the-paris-congress-of-international-metrology

Eurachem објавио нову брошуру 
„Како одабрати PT шему“

EURACHEM-ова Радна група за испитивање оспособљености 
је израдила информативну брошуру „Како одабрати PT шему“ 
како би помогла лабораторијама да одаберу најадекватнију ПТ 
шему. Најчешће је доступно неколико ПТ шема за исту област 
испитивања па су стога у овој брошури наведена кључна 
питања на основу којих лабораторије могу да одаберу ПТ шему 
која може на најбољи начин да задовољи њихове потребе. 

https://www.eurachem.org/images/stories/leaflets/pt/selection/
Eurachem_PT_Selection_EN.pdf

Eurachem организује 
радионицу  - Валидација 
метода у аналитичкој хемији

http://www.belab-eurachem2016.com/

Eurachem организује радионицу на тему „Валидација метода у 
аналитичкој хемији“ у периоду од 9. до 10. маја 2016. године. 
Акценат ће бити на интерној валидацији метода у аналитичкој 
хемији која се примењује у различитим областима као што су: 

 заштита животне средине, 
 храна, 
 заштита здравља, 
 форензика, 
 фармацеутски производи и 
 микробиологија.

Прво обавештење и детаљније информације се могу пронаћи 
на следећој адреси:

https://www.eurachem.org/index.php/events/workshops/149-
wks-mv2016

Током радионице ће бити разматране теме које се односе 
на постојећу праксу, проблеме и будући развој у области 
валидације метода. Радионица је намењена свима који желе 
да утврде да ли резултати одговарају предвиђеној намени, 
посебно запосленима у лабораторијама и руководиоцима 
лабораторија, техничким оцењивачима, представницима 
руководства за систем менаџмента, акредитационим телима и 
онима који користе услуге лабораторија.

Предавања и дискусије ће обухватити следеће теме:

ПОСТОЈЕЋА ПРАКСА

Међународне смернице
Дефинисање захтева за методе
Студије о валидацији/верификацији
Планирање ефективних студија о валидацији
Анализа валидационих података 
Примери најбоље праксе у различитим областима

БУДУЋИ РАЗВОЈ

Будући развој из перспективе акредитационог тела
Валидација метода у микробиологији
Валидација метода са већим бројем параметара
Интерна валидација и међулабораторијске студије
Примена тзв. принципа „Quality by Design (QbD)“
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Selecting the right proficiency 
testing scheme for my laboratory

Introduction

Participation in Proficiency Testing (PT) is an 
important part of assuring the quality of test results 
in a laboratory. The time and effort required can be 
costly, especially for laboratories performing many 
different tests, so selecting the most appropriate 
PT scheme is very important. Several PT schemes 
are often available for the same area of testing, so 
this leaflet focuses on key questions that can help 
laboratories choose those PT schemes that are best 
suited for their needs.

Parameters included in the PT

Are the matrices, analytes, and/or concentration levels of the test items offered by the PT scheme 
similar to those of samples encountered in the everyday practice of the laboratory? For example:

Example  1: The levels of contaminants in a PT 
scheme for drinking water will be quite different 
from those expected in industrial wastes. 

Example  2: PT schemes for sequencing of 
DNA may offer either tissue samples or DNA 
extracts.

 
A laboratory testing industrial wastes could: 
•  Participate, taking into account the limitations   
•  Not participate at all

Depending on its choice, the laboratory’s 
competence will be assessed for: 
•  The whole test   
•  The sequencing step only  

Strategies for data collection and analysis

Are the strategies applied by the PT provider suitable for the needs of the laboratory?  
Factors to be considered include:

•  Description of the statistical design applied 
•  Number of test items to be analysed and/or number of replicates requested 
•  Procedures for data collection from participants (e.g. submission by fax, e-mails or web-portals) 
•  Procedures for comparison of results obtained by different methods/techniques  
•  Number and origin of participants 
•  Number of participants using the same method/technique as the laboratory 
•  Methods and criteria used for performance assessment

The laboratory should also consider whether its customers, accreditation bodies 
and/or regulatory bodies have any specific requirements on statistical design.

Example  3: A laboratory determines the fat content in milk powder, cereals and 
feed using three operationally defined methods, Röse Gottlieb, direct fat extraction 
and fat determination by hydrolysis. Each method could give different results for 
each matrix. It is important for the laboratory to check whether the different testing 
methods are taken into consideration for each matrix in the PT scheme.

http://www.metrologie2015.com/plugins/cim/pdf/Programme_2015-GB.pdf
http://www.metrologie2015.com/plugins/cim/pdf/Programme_2015-GB.pdf
http://www.european-accreditation.org/information/ea-contributingto-the-paris-congress-of-international-metrology
http://www.european-accreditation.org/information/ea-contributingto-the-paris-congress-of-international-metrology
https://www.eurachem.org/images/stories/leaflets/pt/selection/Eurachem_PT_Selection_EN.pdf
https://www.eurachem.org/images/stories/leaflets/pt/selection/Eurachem_PT_Selection_EN.pdf
http://www.belab-eurachem2016.com/
https://www.eurachem.org/index.php/events/workshops/149-wks-mv2016
https://www.eurachem.org/index.php/events/workshops/149-wks-mv2016


Годишњи извештај о раду ЕА за 2014. годину садржи статистичке податке о броју потписника EA MLA споразума, као и о кључним 
активностима, које су спроведене у 2013. и 2014. години, како би се проширио обим EA MLA споразума и унапредио поступак 
колегијалног оцењивања, који постоји у оквиру Европске организације за акредитацију (ЕА), као и поступак избора и обуке 
колегијалних оцењивача.

Током колегијалног оцењивања се проверава да ли национална акредитациона тела у сваком тренутку поштују захтеве 
међународних стандарда, али се на овај начин и обезбеђује да законодавци, интересне стране и привреда стекну поверење у 
сертификате и извештаје које издају тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) које акредитују потписници EA MLA споразума.

EA MLA споразум
EA MLA споразум потписују национална акредитациона тела (пуноправни и придружени чланови ЕА) чиме се на тржишту ЕУ 
признаје еквивалентност и поузданост извештаја и сертификата које издају акредитована ТОУ.

EA MLA споразумом су обухваћене следеће области и стандарди:
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EA MLA Annual Report 2014

EA MLA споразум – Годишњи извештај
о раду ЕА за 2014. годину

Акредитација: Обим/активност (ниво 2) Стандарди (ниво 3)

Лабораторије Лабораторије за испитивање и медицинске лабораторије ISO/IEC 17025

  ISO 15189

 Лабораторије за еталонирање ISO/IEC 17025  

 

Сертификациона тела Сертификација производа, процеса и услуга ISO/IEC 17065

 Сертификација особа ISO/IEC 17024

 Сертификација система менаџмента ISO/IEC 17021

Верификациона тела Верификација емисије гасова стаклене баште ISO 14065

Контролна тела Контролисање ISO/IEC 17020

http://www.european-accreditation.org/brochure/ea-mla-annual-report-2014

http://www.european-accreditation.org/brochure/ea-mla-annual-report-2014
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Потписници EA MLA споразума 

У 2013. години је 9 акредитационих тела поднело пријаву за 
проширење обима EA MLA споразума који су након оцењивања 
исти и потписали:

•	 RENAR	(Румунија)

•	 DANAK	(Данска)

•	 FINAS	(Финска)

•	 UKAS	(Велика	Британија)

•	 SWEDAC	(Шведска)

•	 ENAC	(Шпанија)

•	 CAI	(Чешка)

•	 AA	(Аустрија)

•	 COFRAC	(Француска)	

У 2014. години је 16 акредитационих тела потписало EA MLA 
споразум за област верификације емисије гасова стаклене 
баште (стандард ISO 14065) у комбинацији са Уредбом ЕУ број 
600/2012:

•	 PCA	(Пољска)

•	 BELAC	(Белгија)

•	 EAK	(Естонија)

•	 LATAK	(Летонија)

•	 RvA	(Холандија)

•	 ACCREDIA	(Италија)

•	 NA	(Норвешка)

•	 SNAS	(Словачка)

•	 NAT	(Мађарска)

•	 IPAC	(Португал)

•	 ESYD	(Грчка)

•	 HAA	(Хрватска)

•	 INAB	(Ирска)

•	 SA	(Словенија)

•	 DAkkS	(Немачка)

•	 BAS	(Бугарска)

Такође су 3 акредитациона тела поднела пријаву за проширење 
обима EA MLA споразума:

•	 АТС	(Србија)	за	област	сертификације	система	менаџмента	и	
 сертификације особа
•	 NAB-MALTA	(Малта)	за	област	контролисања
•	 CYS-CYSAB	(Кипар)	за	област	еталонирања	

Број пуноправних чланова и потписника EA MLA споразума за 
све области се стално повећава. 

До краја 2014. године оцењена су сва национална 
акредитациона тела која су се пријавила за проширење 
обима потписаног EA MLA споразума како би исти укључио 
ову област акредитације (верификација у складу са захтевима 
стандарда ISO 14065 и Уредбом ЕУ број 600/2012). До сада је 25 
националних акредитационих тела потписало EA MLA споразум 
за област акредитације у складу са захтевима стандарда ISO 
14065.

Повећање броја потписника EA MLA споразума по обиму 
потписаног споразума за период 2008.-2014. година

Пуноправни чланови и потписници 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
EA MLA споразума
 
еталонирање 24 27 28 32 32 33
 
испитивање 27  28 31 33 33 33
 
контролисање 25  27 29 31 32 33
 
системи менаџмента 26  28 29 29 29 30
 
производи 26  28 29 31 31 31
 
особе 23  26 26 26 27 28 
верификација емисије гасова стаклене 0      0 0 0 9 25баште    



Активности које се спроводе 
у циљу мониторинга и 
унапређења система

Како би било могуће прикупити што више поузданих 
података о колегијалним оцењивачима у смислу броја 
колегијалних оцењивача, којима ЕА располаже, као и о њиховој 
компетентности, спроведена је „on-line” анкета у јуну 2014. 
године. Прикупљени подаци су послужили као основ за анализу 
и унапређење поступка именовања колегијалних оцењивача 
и формирање тимова који ће спроводити колегијална 
оцењивања.

Спроведена је детаљна анализа поступка колегијалног 
оцењивања након чега су неки од задатака Управљачке групе 
EA MAC савета додељени Секретаријату EA MAC савета како 
би се унапредила ефикасност и постигла правовременост 
у спровођењу овог поступка. EA MAC савет је усвојио овај 
предлог како би било могуће ангажовати колегијалне 
оцењиваче и унапредити њихову компетентност. Такође су 
детаљније дефинисани критеријуми за избор оцењивача.

Секретаријат EA MAC савета је премештен у Париз и он сада 
броји три запослена: секретар EA MAC савета; лице задужено за 
управљање и планирање колегијалних оцењивања и секретар 
Радне групе за обуку.

Поред ово троје запослених постоји и позиција Извршног 
секретара ЕА који има кључну улогу у поступку преиспитивања 
пријава и именовања тимова колегијалних оцењивача, а пружа 
и техничку подршку за обављање свакодневних активности.

Настављен је рад на пројекту за израду информационог 
система, који је започет 2013. године, а који за циљ има израду 
програма који би олакшао свакодневно управљање поступком 
колегијалног оцењивања. Биће израђена и платформа за „on-
line” услуге како би било лакше претраживати документа и 
потребне обрасце. До краја 2014. године су израђене детаљне 
спецификације, а дефинисано је да ће крајњи рок за завршетак 
овог пројекта бити крај 2016. године. Одлука о томе ко ће 
реализовати овај пројекат ће бити донета до краја 2015. године.
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Одлуке EA MLA савета (EA 
MAC) након спроведених 
колегијалних оцењивања
 
EA MLA савет (EA MAC) је задужен за ефикасно и непристрасно 
управљање поступком колегијалног оцењивања и мониторинг 
истог, али је и тело које одлучује о пријему националних 
акредитационих тела у ЕА која постају и потписници EA MLA 
или  EA BLA споразума.

EA MAC савет се састоји од по једног представника свих 
пуноправних чланова ЕА, по једног посматрача из Саветодавног 
одбора ЕА, који представља државе чланице, и по једног 
посматрача из Европске комисије. Представници придружених 
чланова могу да присуствују састанцима као посматрачи.

Одржана су два састанка EA MAC савета у 2013. години када 
је анализирано 35 извештаја са спроведених колегијалних 
оцењивања, односно када су чланови EA MAC савета захтевали 
да се доставе додатне информације везане за усаглашеност са 
захтевима.

И у 2014. години  су одржана два састанка, а током ове 
године је 14 акредитационих тела било предмет колегијалних 
оцењивања. Размотрено је 27 извештаја са оцењивања, а 
донете су и одлуке за 16 извештаја са оцењивања за шеме EU 
ETS и верификацију емисије гасова стаклене баште (GHG veri-
fication).

Поступак колегијалног 
оцењивања
Поступак колегијалног оцењивања се стално унапређује како би 
у потпуности задовољио потребе законодаваца из различитих 
области и тако повећао степен поверења законодаваца и 
интересних страна у техничку компетентност акредитационих 
тела која се на овај начин потврђује. 

EA MAC савет је одобрио план за проширење EA MLA споразума 
како би исти укључио акредитацију ПТ провајдера у складу 
са захтевима стандарда ISO/IEC 17043 као нову активност 
нивоа 2. То значи да ће захтеви, дефинисани у документу EA-
2/02: EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement, бити 
примењивани у потпуности.

Спроведена је анкета међу члановима EA MAC савета како 
би се утврдило који су ресурси неопходни за спровођење 
колегијалних оцењивања за потребе акредитације ПТ 
провајдера. Резултати су показали да је више од 10 
акредитационих тела спремно за редовна или ванредна 
колегијална оцењивања у 2016. години.

Напредак је постигнут и када је реч о проширењу обима EA MLA 
споразума како би исти укључио акредитацију произвођача 
референтних материјала. Формирана је и Радна група у оквиру 
Комитета ЕА за лабораторије која ће израдити неопходне 
смернице.

Број колегијалних оцењивача (према обиму)

Број колегијалних оцењивача (према статусу у тиму)
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* Није потписник EA MLA споразума за област акредитације медицинских лабораторија у складу са захтевима стандарда ISO 15189.

Пуноправне чланице потписнице EA MLA споразума 
на дан 31.12.2014.



•	 Објављен	је	Правилник	о	измени	и		допуни	правилника	
о реглоскопима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 49/15 од 5. јуна 2015. 
године објављен је Правилник о измени и допуни правилника о 
реглоскопима

Правилник о измени и допуни правилника о реглоскопима објављен 
је у „Службеном гласнику РС”, број 49/15 од 5. јуна 2015. године. Овај 
Правилник је ступио на снагу 13. јуна 2015. године. 

У Прилогу 2. одељак 1. Правилника о измени и допуни правилника 
о реглоскопима формула, помоћу које се израчунава грешка нагиба 
светлосног снопа, је дата у апсолутном облику.

Такође, омогућен је дужи прелазни период оверавања реглоскопа са 
пољима у боји који се налазе у употреби.

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

•	 Обавештење	о	почетку	примене	Правилника	о	буци	
коју емитује опрема која се употребљава на отвореном 
простору

Почела је примена Правилника о буци коју емитује опрема која се 
употребљава на отвореном простору („Службени гласник РС”, број 
1/13)

Обавештавамо све заинтересоване стране, тј. испоручиоце производа 
(произвођачи и њихови заступници, увозници и дистрибутери), 
тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), потенцијалне кориснике 
и потрошаче, као и органе инспекцијског и тржишног надзора да је 
1. јула 2015. године почела примена Правилника о буци коју емитује 
опрема која се употребљава на отвореном простору („Службени 
гласник РС”, број 1/13).

Од 1. јула 2015. године сва опрема из чл. 9. и 10. овог Правилника, 
која је намењена за употребу на отвореном простору и која се од 
тог датума ставља на тржиште и/или у употребу у Републици Србији, 
мора да испуњава захтеве у погледу ограничења и/или означавања 
буке, спровођења поступака оцењивања усаглашености, сачињавања 
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Размена искустава у региону
Представници Сектора за инфраструктуру квалитета и безбедност 
производа на тржишту учествовали су на радионици „Предности 
ефективне и ефикасне националне инфраструктуре квалитета“ у 
Босни и Херцеговини (БиХ).

Јелена Поповић, помоћник министра привреде и Миодраг 
Дуганџија, начелник одељења у Сектору за инфраструктуру квалитета 
и безбедност производа на тржишту, су, на позив Министарства 
спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине (МВТЕО), 
учествовали на радионици „Предности ефективне и ефикасне 
националне инфраструктуре квалитета“.

Овај скуп је одржан 25. јуна 2015. године на Влашићу, уз подршку 
Немачког института за метрологију (ПТБ), и окупио је високе 
представнике јавног и приватног сектора на државном и ентитетском 
нивоу. Немачки институт за метрологиују пружа техничку помоћ 
надлежном министарству БиХ и Институту за мјеритељство БиХ која је 
усмерена на јачање капацитета у области инфраструктуре квалитета и 
припрему Стратегије даљег развоја ове области.   

Јелена Поповић и Миодраг Дуганџија су пренели искуства Републике 
Србије на припреми Стратегије унапређења инфраструктуре квалитета 
у Републици Србији за период 2015-2020 која је такође припремљена 
уз подршку немачких експерата из Немачке организације за техничку 
сарадњу (GIZ) и Немачког института за метрологију (PTB).

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

Почетак новог регионалног 
пројекта инфраструктура 
квалитета у области западног 
Балкана
Одржан први састанак Комитета за сарадњу у оквиру новог 
регионалног пројекта

Први састанак Комитета за сарадњу (Co-opertion Commettee - CC), 
којим су отпочеле активности на реализацији новог регионалног 
пројекта „Инфраструктура квалитета у области западног Балкана“, 
одржан је 1. јула 2015. године у Београду.

Пројекат, вредности око 3 милиона евра, подржан је од стране 
Шведске агенције за међународну развојну сарадњу (SIDA) и Европског 
комитета за стандардизацију (CEN) и биће реализован у периоду од  
2015. до 2018. године.

Имајући у виду да је пројекат регионалног карактера, поред надлежних 
органа инфраструктуре квалитета из Србије укључени су и надлежни 
органи из Црне Горе, Македоније, Босне и Херцеговине, Албаније и 
Косова* (у складу са Резолуцијом СБУН-а 1244).

На самом састанку менаџер пројекта, господин Дејвид Норис, 
присутнима је детаљно представио садржај и значај самог пројекта.

Као суштински циљ пројекта означено је јачање капацитета институција 
инфраструктуре квалитета ради лакше интеграције српске привреде 
на европском тржишту.  Како би овај циљ био остварен, средствима из 
пројеката ће се унапредити имплементација законодавства у оквиру 
Поглавља 1 - Слободно кретање робе, осигурати конзистентност 
система мерења и оцењивања усаглашености и подржати стварање 
бољих механизама комуникације између органа тржишног надзора.

Састанку су, поред именованих чланова Комитета из свих земаља 
партнера, присуствовали и представници Шведске агенције за 
међународну развојну сарадњу (SIDA), Европске зоне за слободну 
трговину (EFTA), Европског комитета за стандардизацију (CEN), као 
и помоћник министра у Сектору за инфраструктуру квалитета и 
безбедност производа на тржишту, Министарства привреде, мр 
Јелена Поповић.

Сви присутни су изразили своја очекивања од пројекта и договоренe 
су прве активности које су означиле почетак његове реализације.

http://www.tehnis.privreda.gov.rs
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или обезбеђивања исправа о усаглашености, као и означавања 
усаглашености, у складу са Правилником.

Правилник је усклађен са свим захтевима и начелима Директиве ЕУ 
број 2000/14/ЕЗ, укључујући и њене измене и допуне из Директиве 
2005/88/ЕЗ. Увозници опреме, на коју се примењује Правилник, могу 
на тржиште и/или у употребу стављати ту опрему само ако је она 
усаглашена са захтевима наведене Директиве, при чему обезбеђују 
преводе на српски језик ЕЗ декларације о усаглашености опреме 
са том Директивом, као и превод упутства за употребу. Изузетно, за 
опрему која није формално усаглашена са наведеном Директивом, 
увозници, који су овлашћени од стране иностраног произвођача 
(овлашћени заступници), извршавају, пре стављања такве опреме на 
тржиште и/или у употребу у Републици Србији, прописане обавезе 
заступника у складу са овлашћењем произвођача и Правилником 
(спровођење изабраног поступка оцењивања усаглашености, 
сачињавање декларације о усаглашености, означавање).

Имајући у виду да Министарство привреде још увек није именовало 
ниједно тело за спровођење поступака оцењивања усаглашености из 
члана 11. Правилника, обавештавамо домаће произвођаче опреме из 
члана 9. Правилника да се за оцењивање усаглашености те опреме, до 
именовања ТОУ, могу обратити следећим ТОУ која су акредитована за 
испитивање емисије буке у складу са стандардом SRPS EN ISO 3744:2008 
Акустика - Одређивање нивоа звучне снаге извора буке на основу 
звучног притиска - Инжењерска метода у приближно слободном пољу 
изнад рефлексионе равни:
- „Инсталација инжењеринг” д.о.о., Београд
- Институт за испитивање материјала ИМС а.д., Београд
- Институт за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о., Нови Сад
- Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Центар за 
   техничка испитивања, Ниш.
Произвођачи су дужни да се старају да се испитивања емисије буке 
спроводе у складу са испитним кодовима из Прилога 3 Б Правилника, с 
обзиром на то да су, у складу са техничким прописима из надлежности 
Министарства привреде, произвођачи искључиво одговорни за 
усаглашеност опреме са прописаним техничким захтевима.

Сва наведена акредитована ТОУ обавестила су Министарство 
привреде да планирају да поднесу захтев за именовање у складу са 
Правилником у року од 3 месеца од дана почетка његове примене, 
у складу са чланом 17. Уредбе о начину именовања и овлашћивања 
тела за оцењивање усаглашености („Службени гласник РС”, број 98/09). 
Имајући у виду ову чињеницу, наведена акредитована ТОУ могу 
домаћим произвођачима или, када је применљиво, заступницима 
иностраних произвођача издавати исправе о усаглашености у складу 
са Прилогом 6, 7 или 8 Правилника, при чему, до именовања, ни на 
који начин у издатим исправама не смеју указати да то чине у својству 
именованог тела, тј. тела које је именовано у складу са Правилником.
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•	 ATEX:	Објављен	нови	Списак	српских	стандарда	из	
области опреме и заштитних система намењених за 
употребу у потенцијално експлозивним атмосферама

У „Службеном гласнику РС“, број 54/2015 од 22. јуна 2015. године, 
објављен је нови Списак српских стандарда из области опреме 
и заштитних система намењених за употребу у потенцијално 
експлозивним атмосферама.

Овај списак замењује претходни списак који је објављен у „Службеном 
гласнику РС“, број 103/14. 
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•	 Објављен	Правилник	o	рефрактометрима	који	се	
користе у промету роба и услуга

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 65/15 од 24. јула 2015. 
године објављен је Правилник o рефрактометрима који се користе у 
промету роба и услуга

Правилник o рефрактометрима који се користе у промету роба и 
услуга објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 65/15 од 24. јула 
2015. године. Овај Правилник је ступио на снагу 1. августа 2015. године, 
а примењује се почев од 1. септембра 2015. године.

Правилником o рефрактометрима који се користе у промету роба и 
услуга прописују се захтеви за ручне, Abbe и аутоматске рефрактометре 
који се користе у промету роба и услуга, означавање рефрактометара, 
начин утврђивања испуњености захтева за рефрактометре, начин 
испитивања типа рефрактометара, методе мерења, као и начин и 
услови оверавања рефрактометара. Овај Правилник примењује 
се на рефрактометре који мере и приказују индекс преламања и 
масени садржај шећера у течном раствору (воденом раствору шећера 
или шири), уколико су рефрактометри снабдевени одговарајућим 
скалама. Даном почетка примене овог Правилника престају да важе 
следећи прописи: Правилник о метролошким условима за ручне и 
Abbe рефрактометре („Службени лист СРЈ”, број 34/98),  Правилник 
о метролошким условима за аутоматске рефрактометре којима се 
мери масени садржај шећера у шири („Службени лист СФРЈ”, бр. 
70/89 и 74/90), Метролошко упутство за преглед ручних и Abbe 
рефрактометара („Гласник СЗМДМ”, број 4/98) и Метролошко упутство 
за преглед аутоматских рефрактометара којима се мери масени 
садржај шећера у шири („Гласник СЗМДМ”, број 4/98).
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•	 Објављени	Правилник	о	млекомерима	и	лактофризима	
и Правилник о мерним трансформаторима који се 
користе за обрачун електричне енергије

У „Службеном гласнику РС”, број 66/15 од 27. јула 2015. године 
објављени су Правилник о млекомерима и лактофризима и Правилник 
о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне 
енергије.

Правилник о млекомерима и лактофризима и Правилник о мерним 
трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије 
објављени су у „Службеном гласнику РС”, број 66/15 од 27. јула 2015. 
године. Ови правилници су ступили на снагу 3. августа 2015. године, 
с тим да се Правилник о млекомерима и лактофризима примењује 
почев од 15. новембра 2015. године, док се Правилник о о мерним 
трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије 
примењује почев од 1. октобра 2015. године.

Правилником о млекомерима и лактофризима прописују се захтеви за 
млекомере и лактофризе, означавање млекомера и лактофриза, начин 
утврђивања испуњености захтева за млекомере и лактофризе, методе 
мерења, као и начин и услови оверавања млекомера и лактофриза, 
млекомере и лактофризе који се користе у промету роба и услуга 
и који мере запремину млека. Овај Правилник не примењује се на 
лактофризе уграђене у друмска возила. Даном почетка примене овог 
Правилника престају да важе Правилник о метролошким условима за 
расхладне судове за млеко (лактофризе), млекомере и мерне судове 
(„Службени лист СФРЈ”, број 29/91) и Метролошко упутство за преглед 
расхладних судова за млеко (лактофриза), млекомера и мерних судова 
(„Гласник СЗМДМ”, број 2/91).

Правилником о мерним трансформаторима који се користе за обрачун 
електричне енергије прописују се захтеви и означавање мерних 
трансформатора који се користе за обрачун електричне енергије, начин 
утврђивања испуњености захтева за мерне трансформаторе, методе 
мерења, као и начин и услови оверавања мерних трансформатора. 
Овај Правилник примењује се на мерне трансформаторе у колима 
наизменичне струје, фреквенције 50 Hz. Дaнoм почетка примене овог 
Правилника престају да важе  Правилник о метролошким условима за 
мерне трансформаторе за бројила електричне енергије („Службени 
лист СФРЈ”, брoj 66/84) и Метролошко упутство за преглед мерних 
трансформатора за бројила електричне енергије („Гласник ЗМДМ”, 
број 3/83).
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Под гасним апаратима се подразумевају апарати на гасовита 
горива, који се употребљавају за кување, грејање, припрему 
топле воде, хлађење, расвету, или прање и који имају, ако је 
то применљиво, радну температуру воде мању од 105 °С,  као 
и вентилаторски горионици и грејна тела која се опремају 
таквим горионицима. У опрему спадају сигурносни, контролни 
или регулациони уређаји и подсклопови, осим вентилаторских 
горионика и грејних тела која се опремају таквим горионицима, 
који се засебно стављају на тржиште и намењени су за уградњу 
у гасне апарате или су састављени као делови тих апарата.

Према овом Правилнику гасовито гориво је свако гориво које 
је при температури од 15 °С и притиску од 1 bar у гасовитом 
стању.

Важно је нагласити да се овај Правилник не примењује на 
гасне апарате посебно намењене за употребу у индустријским 
процесима који се обављају у индустријским погонима.

Правилник се састоји од 16 чланова и 5 прилога који су 
одштампани уз овај Правилник и чине његов саставни део. У 
питању је следећих пет прилога:

1. Прилог 1 – Битни захтеви за безбедност
2. Прилог 2 – Поступци за оцењивање усаглашености
3. Прилог 3 – Знак усаглашености и натписи
4. Прилог 4 – Пројектна документација
5. Прилог 5 – Минимални захтеви које мора да испуни тело 

за оцењивање усаглашености – именовано тело.

Овај Правилник у складу са преузетом европском директивом, 
прописује само битне захтеве за безбедност, који се односе 
на пројектовање и израду гасних апарата и опреме, док су 
детаљни захтеви за безбедност и други технички захтеви за 
гасне апарате и опрему садржани у српским стандардима 
којима су преузети хармонизовани (европски) стандарди. У 
том смислу, Правилник је праћен Списком српских стандарда 
из области гасних апарата који је Министар рударства и 
енергетике објавио у „Службеном гласнику РС“, број 65/2015 

од 24. јула 2015. године. У питању је списак српских стандарда 
којима су преузети хармонизовани (европски) стандарди из 
области гасних апарата и опреме, а које је донео Институт 
за стандардизацију Србије и чијом применом се остварује 
претпоставка усаглашености гасних апарата и опреме са 
битним захтевима који су прописани овим Правилником.

Усаглашеност гасних апарата и опреме са битним захтевима 
из овог Правилника се постиже тако што је прописано да је 
произвођач гасног апарата или опреме обавезан да обезбеди 
спровођење оцењивања усаглашености од стране именованог 
тела за оцењивање усаглашености пре њиховог стављања 
на тржиште. На овај начин је предвиђено обавезно учешће 
именованог тела за оцењивање усаглашености као тзв. „треће 
стране“ у поступцима оцењивања усаглашености.

Према Правилнику поступци оцењивања усаглашености 
серијски произведених гасних апарата су:

I. Преглед типа 
II. Поступци по избору произвођача, а пре стављања 

гасних апарата на тржиште, и то један од следећих 
поступака:

(1) Декларација о усаглашености са типом, или
(2) Декларација о усаглашености са типом (обезбеђење 

квалитета производње), или
(3) Декларација о усаглашености са типом (обезбеђење 

квалитета производа), или
(4) Верификација.

У случају појединачне или малосеријске производње гасних 
апарата произвођач може изабрати појединачну верификацију.

Након завршетка поступка оцењивања усаглашености на гасни 
апарат, који је усаглашен, се поставља знак усаглашености.

На опрему се примењују наведени поступци оцењивања 
усаглашености, осим што се не поставља знак усаглашености, 
при чему се издаје Сертификат о усаглашености којим се 

ПРАВИЛНИК	О	ЗАХТЕВИМА	ЗА	
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,	ИЗРАДУ	И	ОЦЕЊИВАЊЕ	

УСАГЛАШЕНОСТИ	ГАСНИХ	АПАРАТА	
(„Службени	гласник	РС“,	бр.	41/2015)

Урош Ђурђевић, дипл.инж.маш.
Министарство рударства и енергетике

Правилник о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата („Службени 
гласник РС“, број 41/2015) је објављен 8. маја 2015. године, ступио је на снагу 16. маја 2015. године, а почетак 
његове примене је 1. јануар. 2016. године. Правилник је донео Министар рударства и енергетике на основу 
члана 6. став 1. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник 
РС“, број 36/2009). Овај Правилник је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2009/142 
ЕЗ Европског парламента и Савета од 30. новембра 2009. године о гасним апаратима. У питању је директива 
тзв. „Новог приступа из области техничког законодавства ЕУ“. Правилником се прописују битни захтеви за 
пројектовање и израду гасних апарата и опреме, поступци за оцењивање усаглашености, знак усаглашености и 
захтеви које мора да испуни именовано тело за оцењивање усаглашености. 
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потврђује усаглашеност опреме са захтевима овог Правилника 
и који се прилаже уз опрему. У Сертификату о усаглашености 
се наводе карактеристике опреме и начин уградње опреме у 
гасне апарате или њено састављање као делова тих апарата 
ради постизања усаглашености са битним захтевима који се 
примењују на готове гасне апарате. 

Прописане поступке оцењивања усаглашености из овог 
Правилника спроводе именована тела за оцењивање 
усаглашености, која морају да испуне све захтеве прописане 
овим Правилником, а која именује Министар рударства 
и енергетике у складу са Законом о техничким захтевима 
за производе и оцењивању усаглашености („Службени 
гласник РС“, број 36/2009) и Уредбе о начину именовања и 
овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Службени 
гласник РС”, број 98/09). 

Министарство рударства и енергетике спроводи именовање 
тела за оцењивање усаглашености на основу праксе која се 
примењује у Европској унији приликом нотификовања тела 
(notified body) у области гасних апарата. То у пракси значи да 
ће именована тела за оцењивање усаглашености, у зависности 
од поступака за оцењивање усаглашености за који подносе 
захтев за именовање, морати да испуњавају услове стандарда 
SRPS ISO/IEC 17065 или SRPS ISO/IEC 17021 за сертификациона 
тела, односно услове стандарда SRPS ISO/IEC 17020 за 
контролна тела.

Даном почетка примене овог Правилника, а то је 1. јануар 2016. 
године, престају да важе четири прописа и то:

1) Правилник о техничким нормативима за покретне гасне 
пећи за грејање без прикључка на димњак („Службени 
лист СФРЈ“, број 43/80); 

2) Наредба о одређивању гасних апарата за домаћинство 
који се могу стављати у промет само ако су снабдевени 
гарантним листом и техничким упутством, и о најмањем 
трајању гарантног рока и рока обезбеђеног сервисирања 
за те апарате („Службени лист СФРЈ“, број 4/81);

3) Наредба о обавезном атестирању покретних гасних пећи 
за грејање без прикључка на димњак („Службени лист 
СФРЈ“, број 1/82);

4) Наредба о обавезном атестирању гасних апарата 
(„Службени лист СРЈ“, број 58/94).

Веома важно је нагласити, да је Правилником прописано да 
произвођач или његов заступник, односно увозник, може, 
најкасније до 1. јануара 2017. године, да стави на тржиште и/
или у употребу гасне апарате и опрему која је пројектована 
и израђена и чија је усаглашеност оцењена у складу са 
захтевима из наведена четири прописа који престају да важе 
1. јануара 2016. године. То у пракси значи да је Правилником 
омогућено да произвођачи или њихови заступници, односно 
увозници, имају могућност да у периоду од годину дана и након 
престанка важења прописа ставе на тржиште и/или у употребу 
гасне апарате и опрему која је пројектована и израђена и чија 
је усаглашеност оцењена у складу са захтевима из прописа 
који су престали да важе.

Када говоримо о тржишном надзору, као активностима које 
спроводе и мерама које предузимају органи тржишног надзора 
да би се обезбедила усаглашеност производа са захтевима, који 
су уређени одговарајућим прописима, и да би се осигурало да 
производи не угрожавају здравље, безбедност и друге аспекте 
заштите јавног интереса, требало би напоменути да на основу 
члана 6. став 1. тачка 1) подтачка (1) алинеја шеста Закона 
о тржишном надзору („Службени гласник РС“, број 92/2011) 
тржишни надзор над гасним апаратима спроводе тржишни 
инспектори. 

ТЕМА БРОЈА

www.ats.rs I 23



Институт за стандардизацију Србије своју издавачку делатност 
употпунио је објављивањем две нове збирке српских стандарда, 
и то из области величина и јединица и структурирања техничке 
документације.

Збирку српских стандарда из серије SRPS EN ISO 80000, делови 
од 1 до 5, на српском језику, са заједничким насловом „Величине 
и јединице” припремила је Комисија за стандарде и сродне 
документе KS A012, Величине и јединице. Основа за израду ове 
серије стандарда представља ревидовано претходно издање 
међународног стандарда ISO 31 са својих 14 независних делова 
који су такође били објављени на српском језику.

Серија стандарда из области величина и јединица, објављена 
прво на међународном, а потом преузета и на европском нивоу, 
има за циљ да осигура квалитет мерења, који треба да омогући 
развој технологија и услуга и послужи као ослонац научницима 
и инжењерима да успоставе моделе физичких мерења.

Величине и односи међу њима су у суштини безбројни и 
стално се појављују нови развијањем нових области науке и 
технологије. У стандардима серије EN ISO 80000 представљен 
је избор најчешће коришћених величина и односа међу 
њима који су скоро свуда општеприхваћени за употребу у 
физичким наукама. Такође, у овим стандардима дефинисане 
су и одговарајуће основне и изведене јединице које заједно 
чине кохерентан систем јединица Међународног система 
јединица (SI). Дефиниције тих основних јединица и њихово 

означавање представљају срж Међународног система јединица 
и у надлежности су саветодавних комитета Међународног 
комитета за тегове и мере (CIPM).

У првом стандарду у овој збирци, SRPS EN ISO 80000-1, Величине 
и јединице – Део 1: Опште, дају се опште информације о 
величинама, системима величина, јединицама, ознакама 
величина и јединица, као и кохерентних система јединица, 
посебно o Међународном систему величина (ISQ) и 
Међународном систему јединица. Принципи, постављени 
у овом делу стандарда, намењени су за општу употребу у 
различитим областима науке и технике и служе као увод у 
остале стандарде ове серије.

Стандард SRPS EN ISO 80000-2, Величине и јединице – Део 2: 
Математички знаци и ознаке за употребу у природним наукама 
и технологији садржи опште информације о математичким 
знацима и ознакама, њиховом значењу, исказима и примени. 
Препоруке у овом делу стандарда намењене су претежно за 
употребу у физичким наукама и техници, али и за примену и у 
другим областима у којима се употребљава математика.

У стандардима SRPS EN ISO 80000-3, Величине и јединице – Део 3: 
Простор и време, SRPS EN ISO 80000-4, Величине и јединице – Део 
4: Механика и SRPS EN ISO 80000-5, Величине и јединице – Део 5: 
Термодинамика дати су називи, ознаке и дефиниције величина и 
јединица из области на које се стандарди односе, као и, када је 
то погодно, конверзиони фактори.

У ФОКУСУ
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Институт за стандардизацију Србије

Крајем маја ове године Скупштина Републике Србије је усвојила 
Закон о изменама и допунама Закона о стандардизацији, који је 
објављен у Сл. гласнику РС бр. 46/15, а ступио је на снагу 5. јуна 
2015. године. Један од основних разлога за измену закона била 
је потреба за усклађивањем са Уредбом 1025/2012 Европског 
парламента и Савета како би Институт за стандардизацију 
Србије остварио још један предуслов за пуноправно чланство у 
европским организацијама за стандардизацију - CEN и CENELEC.
У новом закону су, у складу са важећом европском уредбом, 
измењене постојеће и уведене нове дефиниције одређених 
појмова (стандард, хармонизовани стандард, национални 
стандард, нацрт стандарда, сродни документ, техничка 
спецификација, национално тело за стандардизацију, итд.). 
Такође је прецизирано да је Институт за стандардизацију Србије 
једино национално тело за стандардизацију у Републици Србији.
Додата је и одредба да обавештење о покретању поступка за 
доношење српског стандарда или сродног документа, као и 
о стављању нацрта на јавну расправу Институт објављује у 
свом гласилу и на свом вебсајту, чиме ће заинтересованим 
странама бити обезбеђен приступ овим документима. На тај 

начин биће олакшано њихово укључивање у све фазе израде и 
доношења стандарда и сродних докумената. Посебан акценат 
стављен је на подстицање активног учешћа малих и средњих 
предузећа у активностима како националне, тако и европске 
стандардизације. Овим изменама испуњени су сви захтеви који 
се односе на транспарентност рада Института.
Допуњен је такође и члан 7 којим се регулише делатност 
Института и којим је сада предвиђено да Институт може да 
се бави пружањем стручне помоћи за примену, односно 
испуњавање захтева српских стандарда, као и пословима 
сертификације. Ове послове не може обављати за потребе 
истог правног субјекта, што је дефинисано другим ставом овог 
члана, чиме су испуњени захтеви везани за непристрасност и 
независност у обављању додатних делатности.
Према новом закону Институт више нема обавезу да решење 
о доношењу и повлачењу српских стандарда и сродних 
докумената објављује у „Службеном гласнику РС”.  Такве и 
сличне информације објављиваће се на вебсајту Института и у 
његовом службеном гласилу „ИСС информације” које се такође 
налази на вебсајту Института.

Закон о изменама и допунама Закона о стандардизацији
ступио на снагу 

Нове збирке српских стандарда



Техничком спецификацијом SRPS ISO/TS 81346-3:2015, 
Индустријски системи, инсталације и опрема и индустријски 
производи – Принципи структурирања и референтне ознаке – 
Део 3: Правила за примену система референтног означавања 
утврђују се свеобухватни принципи и правила за означавање 
техничких објеката у оквиру система, као и за означавање 
прикључака, сигнала и докумената у складу са одговарајућим 
основним стандардима. Принципи, садржани у овом документу, 
примењују се на све области технике и индустрије и могу се 
применити у свим фазама животног циклуса техничког објекта. 
Ознаке типова, јединки, центара трошкова, пројеката и сл. нису 
обухваћене овом техничком спецификацијом.

Превод ISO/FDIS 9001:2015 у 
продаји
Најпознатији и најчешће коришћен стандард у целом свету – ISO 
9001 – налази се у завршној фази процеса ревизије. У продавници 
Института за стандардизацију Србије може се набавити превод 
дефинитивног текста нацрта међународног стандарда ISO/FDIS 
9001:2015. Ово је прилика да се сви корисници, који већ имају 
уведен систем менаџмента квалитетом у складу са стандардом 
ISO 9001, припреме за ново издање овог стандарда, чије се 
објављивање као SRPS ISO 9001 (двојезично издање на српском 
и енглеском језику) очекује крајем 2015. године, а имајући у 
виду и чињеницу да прелазни период траје до септембра 2018. 
године.

Главна новина, коју доноси ова верзија стандарда ISO 9001, јесте 
измењена структура текста, која је последица усаглашавања 
структуре ISO стандарда за системе менаџмента према 
Прилогу SL из ISO/IEC Директива, Део 1. На тај начин значајно 
се олакшава интеграција различитих система менаџмента, и 
то захваљујући уједначеној структури, идентичном кључном 
тексту, заједничким терминима и дефиницијама.

Заинтересовани корисници могу набавити дефинитивни текст 
нацрта овог међународног стандарда по цени из ISO каталога 
која износи 138 CHF (за 28 страна), док је превод овог документа, 
који је израђен као двојезично издање ISO/FDIS 9001:2015 на 
српском и енглеском језику (на укупно 77 страна), доступан у 
продавници Института по цени од 9.622,00 динара.

Коначна верзија стандарда ISO 9001:2015 је објављена 23. 
септембра 2015. године. Уколико желите да сазнате нешто више 
о овој верији, молимо вас посетите http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2002

Све информације о куповини овог документа можете добити 
путем телефона 011/3409-384 или на имејл-адресе: prodaja@iss.
rs и infocentar@iss.rs

Објављивање ове збирке допринеће бољем разумевању и 
примени Међународног система јединица, као и широкој 
употреби стандардизованих назива и ознака физичких 
величина.

Другом збирком српских стандарда Институт жели да упозна 
јавност са значајним променама које су се догодиле у области 
структурирања и референтног означавања. Основу стандарда 
IEC 81346, који је Међународна електротехничка комисија (IEC) 
објавила 2009. године, представља IEC 61346 из 1996. године. 
Стандард IEC 61346 је већ тада имао амбиције да постане 
универзалан, да се примењује не само у области електротехнике, 
већ и у осталим областима. Због тога је била неопходна сарадња 
са Међународном организацијом за стандардизацију (ISO) која 
је у то време имала објављену техничку спецификацију ISO/TS 
16952 из области техничке документације за производе. После 
више од десет година ISO је прихватио IEC-ов предлог, заједно су 
урадили техничку ревизију стандарда и, као резултат тог рада, 
објављена је серија IEC 81346.

Европски комитет за стандардизацију у области електротехнике 
(CENELEC) 2009. године је прихватио серију стандарда IEC 
81346 као EN 81346. Ти стандарди су посредно, преко других 
стандарда, постали предмет европских директива.

У суштини, стандарди из ове серије пружају потпуно нов 
приступ структурираном означавању које се универзално 
користи у свим техничким областима и у свим фазама животног 
века неког објекта.

Ову збирку чине три документа преведена са енглеског на српски 
језик којима су 2015.  године у националну стандардизацију 
преузета два европска стандарда и једна међународна техничка 
спецификација: SRPS EN 81346-1, SRPS EN 81346-2 и SRPS ISO/
TS 81346-3.  Документа су припремили чланови Комисије за 
стандарде и сродне документе KS N003, Структуре и елементи 
информација, принципи идентификације и означавања, 
документација и графички симболи.

Стандардом SRPS EN 81346-1:2015, Индустријски системи, 
инсталације и опрема и индустријски производи – Принципи 
структурирања и референтне ознаке – Део 1: Основна правила, 
успостављају се општи принципи за структурирање система, 
укључујући и структурирање информација о системима. 
На основу тих принципа дата су правила и смернице за 
недвосмислено формулисање референтних ознака за објекте 
у било којем систему. Референтна ознака идентификује објекте 
у циљу стварања и проналажења информација о објекту и, 
тамо где је применљиво, његове одговарајуће компоненте. 
Референтне ознаке на компонентама су кључ за проналажење 
информација о том објекту у различитим врстама докумената.

Принципи, наведени у овом стандарду, су применљиви у свим 
техничким областима (на пример у машинству, електротехници, 
грађевинарству, инжињерингу процеса). Они могу да се користе 
у системима заснованим на различитим технологијама или у 
системима који комбинују неколико технологија.

У стандарду SRPS EN 81346-2:2015, Индустријски системи, 
инсталације и опрема и индустријски производи – Принципи 
структурирања и референтне ознаке – Део 2: Класификација 
објеката и шифре за класе дефинишу се класе и поткласе 
објеката засноване на сагледавању објеката у односу на њихову 
намену или функције. Словне шифре објеката дефинисане су 
на истој основи. Класификација се примењује на објекте, који 
припадају свим техничким областима, свим гранама индустрије, 
као што су енергетика, хемијска индустрија, технологија градње, 
бродоградња и поморска технологија, и свим техничким 
дисциплинама у било којем процесу пројектовања.

У ФОКУСУ

www.ats.rs I 25

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2002
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2002
mailto:prodaja@iss.rs
mailto:prodaja@iss.rs
mailto:infocentar@iss.rs


26 I www.ats.rs

 

 Page 1 of 18  
  

Differences between ISO/IEC 17021:2011 and ISO/IEC 17021-1:2015 
 
Document developed by Kylie Sheehan and Steve Keeling from JAS ANZ 
June 2015 
 
 

 

Clause No ISO/IEC 17021-1:2015 Clause ISO/IEC 17021:2011 
Clause No 

Notes on changes 

 Foreword Foreword  

 Introduction Introduction  

1 Scope 1  

2 Normative references 2  

3 Terms and definitions 3 Added definitions for: 
3.11  Nonconformity 
3.12  Major nonconformity 
3.13  Minor nonconformity 
3.14  Technical expert 
3.15  Certification scheme 
3.16  Audit time 
3.17  Duration of management system certification audits 

4 Principles 4  

4.1 General 4.1  

4.2 Impartiality 4.2  

4.3 Competence 4.3  

4.4 Responsibility 4.4  

Објављивање српског 
стандарда ISO/TS 22003 и 
прелазни период за примену
Обавештавају се акредитована сертификациона тела 
за сертификацију система менаџмента да је, у складу са 
докуметом IAF Resolution 2013–14 – (Agenda Item 8) Endorse-
ment of Revision of ISO/TS 22003:2007 - The General Assembly act-
ing on the recommendation of the Technical Committee - Require-
ments for bodies providing audit and certification of food safety 
management systems, прелазни период за примену наведеног 
нормативног документа 3 године од датума објављивања 
стандарда ISO/TS 22003:2007.

Акредитационо тело Србије ће, након објављивања 
српског стандарда ISO/TS 22003 од стране Института за 
стандардизацију Србије, објавити информацију о прелазном 
периоду и активностима који ће бити усаглашени са горе 
наведенoм резолуцијом IAF-а 2013-14 и информативним 
документом IAF ID 8:2014.

Ускоро у продаји и српске 
верзије стандарда -  ISO/IEC 
17021-1:2015 и ISO 14001:2015
Током годишњег скупа ILAC-а и IAF-а, одржаног у Ванкуверу 
у Канади у периоду од 8. до 17. октобра 2014. године, 
одржано је и 28. заседање Генералне скупштине IAF-а (IAF 
General Assembly – GA) у периоду од 15. до 17. октобра 
2014. године, када су донете резолуције (IAF Resolution 
2014-12 и IAF Resolution 2014–11) којима је дефинисан 
прелазни период за примену стандарда ISO/IEC 17021-
1:2015, односно стандарда ISO 14001:2015. Дефинисано 
је да ће прелазни период за примену стандарда ISO/IEC 
17021-1:2015 бити две године од дана објављивања, 
док је за стандард ISO 14001:2015 дефинисан прелазни 
период  од три године од дана објављивања.

Зашто је неопходна редовна ревизија свих ISO стандарда? 

Ревизија свих ISO стандарда се врши на сваких пет година 
како би се узеле у обзир тренутне и све релевантне потребе 
тржишта. Приликом ревизије стандарда ISO 14001 (верзија 
ISO 14001:2015) узети су у обзир најновији трендови, а 
стандард је усклађен са другим стандардима који садрже 
захтеве за системе менаџмента. За израду ISO стандарда су 
задужени технички комитети, а на вебсајту Међународне 
организације за стандардизацију (ISO) се могу пронаћи 
објашњења измена и допуна свих стандарда, укључујући 
и објашњења везана за разлике између претходне верзије 
стандарда и нове верзије стандарда (CASCO Toolbox). 

Тако је за ревизију стандарда ISO 14001 био задужен 
технички комитет ISO/TC 207/SC 1 који се састоји, пре свега, 
од представника националних института за стандардизацију 
и других заинтересованих страна. 

Кључне измене стандарда ISO 14001 су се односиле на 
следећа питања:

•	 све	већи	значај	и	примена	система	менаџмента	заштитом	
животне средине у оквиру стратешког планирања 
предузећа

•	 веће	интересовање	за	питања	руковођења
•	 све	већи	број	иницијатива	за	заштиту	животне	средине	
•	 узимање	 у	 обзир	 животног	 века	 у	 случају	 заштите	

животне средине
•	 дефинисање	комуникационих	стратегија.

    
Нова верзија стандарда ће имати структуру, термине и 
дефиниције као и други стандарди који садрже захтеве за 
системе менаџмента (као што је стандард ISO 9001). На овај 
начин је примена стандарда у предузећима поједностављена, 
јефтинија и лакша, посебно ако се ради о предузећима која 
су увела већи број стандарда. 

Уколико желите да сазнате више о новој верзији стандарда 
ISO 14001 (ISO 14001:2015), молимо вас посетите:

http://www.iso.org/iso/iso14001_revision
https://committee.iso.org/tc207sc1

Нова верзија овог стандарда је објављена 15. септембра 2015. 
године. IAF је објавио смернице за планирање реализације 
прелазног периода за стандарде ISO 14001:2015 (IAF ID 
10:2015 Transition Planning Guidance for ISO 14001:2015) и ISO 
9001:2015 (IAF ID 9:2015 Transition Planning Guidance for ISO 
9001:2015).

Ускоро ће такође бити објављена нова верзија стандарда 
ISO/IEC 17021 (ISO/IEC 17021-1:2015) на српском језику након 
чега ће Акредитационо тело Србије издати обавештење за 
тела за оцењивање усаглашености са упутством о примени 
прелазног периода за наведени стандард.

Уколико желите да сазнате више о новој верзији стандарда 
ISO/IEC 17021 (ISO/IEC 17021-1:2015) и видите упоредну 
табелу у којој су приказане разлике између верзије из 2011. 
године и 2015. године, молимо вас посетите:

http://www.iso.org/iso/home/about/conformity-assessment/
conformity-assessment_resources.htm

http://www.ats.rs/sr/vest/ats-potpisao-novi-iaf-mla-sporazum-sertifikacija-sistema-menadzmenta
http://www.iso.org/iso/iso14001_revision
https://committee.iso.org/tc207sc1
http://www.iso.org/iso/home/about/conformity-assessment/conformity-assessment_resources.htm
http://www.iso.org/iso/home/about/conformity-assessment/conformity-assessment_resources.htm
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