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Тема Светског дан акредитације 2018. године је - Акредитација омогућава безбеднији 

свет.  

Широм света постоји заједничко очекивање да радна места, производи, транспорт, храна, 

односно сви аспекти наших живота буду безбедни. Међутим, статистике показују да ова 

очекивања нису у складу са реалношћу. Премошћавање овог јаза је од виталног значаја за 

владе, законодавце и бизнисе, којима је циљ да људи буду безбеднији на послу, код куће, 

током својих путовања и у осталим сферама својих живота. Стандарди, оцењивање 

усаглашености и акредитација су добро позната и прихваћена средства која се користе да 

би помогла да се омогући безбеднији свет. Примери употребе ових средстава обухватају: 

спасиоце у Дубаију који поседују акредитоване сертификате, испитивање азбеста у 

акредитованим лабораторијама  у Уједињеном Краљевству,  сертификацију за активности 

авантуристичког туризма у Новом Зеланду, акредитовану сертификацију за раднике са 

електричним апаратима у Чешкој Републици, акредитовано контролисање јавних лифтова 

у Холандији. Једна од најзначајнијих потврда користи од оцењивања усаглашености се 

може видети код једне италијанске осигуравајуће куће. Анализирајући стопу несрећа на 

радном месту код фирми које имају сертификацију за OHSAS 18001 – Систем менаџмента 

заштитом здравља и безбедношћу на раду и оних које је немају, осигуравајућа кућа нуди 

знатно ниже премије осигурања онима које су сертификоване у складу са стандардом јер 

се оне који поседују сертификат сматрају фирмама са много мањим ризиком. Употреба 

система менаџмента у смањењу ризика по здравље и безбедност ће се знатно повећати у 

марту 2018. године са објављивањем ISO 45001, првог ISO стандарда за менаџмент 

здрављем и безбедношћу, који је креиран да би се повећале перформансе фирми у вези са 

здрављем и безбедношћу тако што ће се препознати ризици и развити циљеви, политике, 

процеси и контрола како би се они минимизирали.  

Још један јасан пример како акредитација омогућава безбеднији свет је холандски 

кривични систем у коме се ДНК докази прихватају само ако је ДНК тестирање спровела 

лабораторија акредитована по ISO/IEC 17025. Тиме што је ДНК тестирање обавила 

лабораторија акредитована од стране потписнице ILAC MRA споразума обезбеђује се да 

се судски систем  подржава и да су грађани стално заштићени. Ови примери пружају 

веома кратак увод у широку лепезу начина на који акредитација, оцењивање 

усаглашености и стандарди могу да омогуће безбеднији свет. Завршени пројекти, сирови 

материјали, производи, процеси, услуге, системи менаџмента и особе могу да се оцењују 

према стандарду, кодексу понашања или законским захтевима од стране лабораторија за 

испитивање и еталонирање, контролних тела, сертификационих тела и тела за валидацију 



и верификацију (која се збирно зову Тела за оцењивање усаглашености ). Тела за 

оцењивање усаглашености се користе да би проверила да ли су производи и услуге 

безбедни за употребу. Акредитација је независно оцењивање спровођења специфичних 

активности тела за оцењивање усаглашености по признатим стандардима да би се 

обезбедио њихов интегритет, непристрасност и компетентност. Кроз примену 

националних и међународних стандарда, владе, бизниси и друштво у ширем смислу могу 

да имају поверење у резултате еталонирања и испитивања, извештаје о контролисању и 

сертификате који се издају, који истовремено пружају веће поверење и безбеднију праксу. 

Светски дан акредитације 2018. године пружа сјајну прилику да се истражи како 

акредитација може да омогући безбеднији свет, као и да омогући бизнисима, владама и 

законодавцима да нађу стандарде, оцењивање усаглашености и средстава акредитације 

која би им помогла у достизању тог циља. На сајту IAF-a и ILAC-a може да се скине 

брошура која пружа више информација о томе како акредитација омогућава безбеднији 

свет. Уз прославу Светског дан акредитације, у преко 100 земаља ће се одржати велике 

прославе, радионице и семинари који ће бити медијски испраћени, а у циљу подизања 

свести о вредности улоге коју има акредитација у подржавању безбеднијег света. 

Додатне студије случаја, истраживања и материјал за подршку су доступни на 

http://www.publicsectorassurance.org/topic-areas/health-safety/ 

 


