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Оцењивање усаглашености
• Оцењивање усаглашености представља проверу да ли
одређени производ, материјал, услуга, систем, процес
или особа задовољавају захтеве релевантног стандарда
или спецификације.
• Усаглашеност према међународним стандардима
обезбеђује поузданост и приступ на светско тржиште
• ISO/ CASCO - представници земаља ISO чланица,
техничких комитета и других међународних организација
- Развој докумената заједно са International Electrotechnical
Commission (IEC) и the European Committee for Standardization (CEN)
- Других девет међународних организација – the International
Accreditation Forum (IAF) и the International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC)

СТО Споразум о техничким
препрекама трговини
• Споразум о техничким препрекама трговини Светске
трговинске организације осигурава да технички
прописи и стандарди укључујући и поступке
оцењивања
усаглашености
не
представљају
непотребну препреку у међународној трговини
• Омогућава предузимање мера у циљу заштите
здравља и живота људи, животиња и биљака, заштите
животне средине, осигурања квалитета и спречавања
превара

• Стандарди
обезбеђују
жељене
карактеристике
производа
и
услуга
укључујући
квалитет,
безбедност, поузданост и ефикасност
• ISO – International Organization for Standardization
– преко 175.000 међународних стандарда
– Доприносе да развој, производња и стављање на тржиште
производа и услуга буде ефикаснија, сигурнија и лакша
– Подстичу трговину између држава
– Обезбеђују техничку основу за доношење законских прописа
– Обезбеђују сигурност и безбедност потрошача
– Обезбеђују размену технологија, добре произвођачке праксе и
иновација

Светска трговинска организација
• Доноси правила која регулишу међународне
трговинске односе
• Правила су усмерена и на либерализацију трговине
и подстицање даљег развоја трговине
• Раст трговине – пораст продуктивности, пораст
конкурентности, специјализација
• Јединствено тржиште као и смањење трговинских
баријера доприноси привредном развоју и
подизању животног стандарда

Art. 6.1

СТО Споразум о техничким
препрекама трговини

Art. 6.3

• Обавеза
прихватања
резултата
оцењивања
усаглашености када су примењиване процедуре
оцењивања еквивалентне у државама чланицама СТО
• Закључивање споразума о међусобном признавању
резултата тела за оцењивање усаглашености између
две или више држава чланица
• Може се тражити испуњење одређених захтева ради
потписивања
споразума
укључујући
и
техничку
компетенцију тела за оцењивање усаглашеноси

СТО ТБТ споразум – члан 6.1.1
Aкредитације – компетенција и поверење
Акредитација обезбеђује
верификацију техничке
компетенције тела за оцењивање
усаглашености

Члан 6.1.1
Акредитација примењивана у складу
са релевантним међународним
стандардом представља поуздан
начин успостављање поверења

формална потврда компетенције за
одређене послове

Компетенција
технички захтеви
независност
непристрасност
систем менаџмента квалитета

Међународни стандарди који се примењују
код потврђивања компетенције

ISO/IEC

ISO/IEC

EN

ISO/IEC

ISO/IEC

17021

17024

45011

17025

17020

Системи
менаџмента

Особе

Особа, производ или процес који се оцењује

• Компетенција – показана способност да се
примене знање и вештина

Компетентност
Усклађеност

Акредитација
Сертификација

Испитивање
и еталонирање

Инспекција
- контролисање

Произвођач

Безбедност – главни циљ
акредитације
• Заштита јавног интереса

Акредитација (ISO/IEC 17011)

Лабораторије

• Део система инфраструктуре квалитета који
укључује и оцењивање усаглашености и надзор на
тржишту
• Крајњи циљ – Обезбеђивање усклађености са
релевантним стандардом
• Акредитација – званично утврђивање компетенције
тела за оцењивање усаглашености која обављају
испитивање,
еталонирање,
сертификацију
и
контролисање.

Акредитација
=
Сертификација =

Aкредитација

Производи

Акредитација

Контролн
а тела

– Опште здравље и безбедност
– Безбедност и здравље на раду
– Заштита потрошача
– Заштита животне средине
• Обезбеђивање слободног протока роба и услуга
– Уклањање баријера трговини

Потписан Multilateral Agreement
несметано кретање роба и услуга

Акредитација
• SRPS ISO/IEC 17011
4.2. структура и рад морају да уливају поверење у
акредитационо тело
4.3. објективност и непристрасност
4.4. поверљивост
5. успостављен, примењиван и одржаван систем
менаџмента и стално унапређивање његове
ефикасности
6. компетентност и довољан број особља
7. процес акредитације
8. одговорност акредитационог тела и
огранизација за оцењивање усаглашености

• Колегијално оцењивање – peer evaluation
акредитационог тела
• Циљ - стицање поверења да акредитационо тело
оцењивања и акредитације спроводи у складу са свим
захтевима ISO/IEC 17011 стандарда, одговарајућим
европским стандардима EN серије 45000 односно
ISO/IEC стандардима као и одговарајућим документима
ЕА, ILAC и IAF.
– IAF/ILAC A1:07/2010 IAF/ILAC MRAs
– IAF/ILAC A2:07/2010 IAF/ILAC MRAs
– EA - 2/02 EA Policy and Procedures
for the Multilateral Agreement
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Јединствена светска мрежа акредитације

Регионални ниво

IAAC
Америка

Тела за оцењивање
усаглашености
Сертификати

Извештаји

НAТ

Национални ниво

Прихватање у целом свету

Оцењивање усаглашености

Споразум о међусобном прихватању
извештаја и сертификата

Споразум о међусобном прихватању
извештаја и сертификата

Велики број трговинских односа укључује тестирање и
сертификацију у земљи увозници

У првој фази може доћи до међусобног прихватања
извештаја лабораторија за испитивање и еталонирање

Земља извозница
Производњ
а

Извоз

Земља увозница
Испитивање

Сертификација

Земља извозница
Стављање
на тржиште

Производњ
а

Испитивање

Земља увозница
Извоз

Сертификација

Стављање
на тржиште

Споразум о међусобном прихватању
извештаја и сертификата

Споразуми о слободној трговини

У другој фази може доћи до међусобног прихватања
сертификата

EFTA
Canada
EC
United
States

Земља извозница
Производњ
а

Egypt

Земља увозница

Испитивање

Сертификација

Извоз

China

Israel

Morocco
Mexico

Стављање
на тржиште

CARIFORUM

Chinese
Taipei

Japan

Bahrain
Jordan
GCC

ECOWAS
ESA

Panama

Korea

Thailand

ASEAN

India
PA

CEMAC

C
E P IF I
A C

Singapore
DC
SA

MERCOSUR

SACU

Australia

Chile
S. Africa
N. Zealand

Европска Унија
Јединствена економска зона без граница

Стандарди

• Основне слободе:

Стандарди
Национална тела за
стандардизацију

Регионални и
међународни
стандарди

Национални институти
за метрологију

Споразуми о
међусобном
признавању

–
–
–
–

Еталонирање
Акредитација

Национална тела за
акредитацију

• Нема препрека у трговини:
– Нема тарифа или квота
– Нема техничких баријера због различитих стандарда или
оцене усаглашености

• Лабораторије за испитивање
• Лабораторије за еталонирање
• Контролна тела
• Сертификациона тела

Предузећа

Оцењивање
усаглашености
Стандарди

Испуњени стандарди
Могућност извоза

Слободно кретање роба
Слободно кретање људи
Слободно кретање капитала
Слобода оснивања и слободног кретања услуга

Квалитет, усклађеност, сигурност, здравље

Потрошачи и друштво у
целости

• Техничка хармонизација и узајамно признавање
• Нови приступ – прописи за производе
• Глобални приступ – оцењивање усаглашености
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Европска кућа квалитета

Стари приступ – секторско
законодавство
• Директиве старог приступа :
• уско подручје примене

Привреда

• обавезне стандарде или техничке захтеве
• типско одобрење надлежних органа
Квалитет
(менаџмент)

Стандардизација

Државни органи

Метрологија

• Производи обухваћени овим директивама:
Акредитација

Испитивања и
сертификација

• честе измене директива
• прехрамбени производи, хемијски производи, моторна
возила и приколице, лекови, козметички производи

Основни принципи Новог приступа
• Основни захтеви
– Ограничени само на битне захтеве без изричитог
прописивања на који се то начин постиже
• Позивање на стандарде
– Развој или одобравање хармонизованих стандарда
– Јединствене техничке спецификације које
задовољавају основне захтеве директива Новог
приступа

Глобални приступ
Промовише и постиче успостављање и
коришћење:
• система акредитације
• технике међусобних поређења
• споразума о међусобном признавању
резултата испитивања и сертификата

Нова легислатива у ЕУ
• REGULATION (EC) No 764/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 laying down procedures relating
to the application of certain national technical rules to products lawfully
marketed in another Member State and repealing Decision No
3052/95/EC којом се утврђују процедуре за доношење техничких
прописа земаља чланица ЕУ за производе из нехармонизоване
области
• DECISION (EC) No 768/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 on a common framework for the
marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC која
успоставља заједнички оквир за пласман производа на тржиште ЕУ

Основни принципи Новог приступа
• Оцењивање усаглађености
– Стандарди су добровољни
– Произвођачи не морају да их примењују
– Уколико их примењују = претпоставка
усклађености производа - CE означавање

Нова легислатива у ЕУ
• Нова правила за побољшање слободног кретања роба
у ЕУ уклањањем преосталих баријера трговини,
повећање конкурентности и безбедности потрошача
• REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting out the
requirements for accreditation and market surveillance relating to the
marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93
којом се утврђују захтеви за акредитацију, надзор на тржишту и
контролисање производа који се стављају на тржиште ЕУ

Уредба ЕС765/2008
Акредитација и надзор тржишта
• Peer evaluation – колегијално оцењивање
– ЕА организује “колегијално оцењивање”
– Потврђивање
да
ли
национално
акредитационо тело задовољава неопходне
услове из члана 8
• “Успешно” колегијално оцењивање
– признавање сертификата и извештаја

 Oцењивање усаглашености медицинских
уређаја у ЕУ - производа

 Oцењивање усаглашености медицинских
уређаја у ЕУ

Пут стицања поверења

Акредитација
сертификационих тела
и лабораторија

 Oцењивање усаглашености медицинских
уређаја у ЕУ
Нови приступ/ Глобални концепт
EU-Commission

EA – European Cooperation
for Accreditation
Хармонизовани стандард

EC-Директива

Акредитационо тело
Тело за именовање
Кључни
захтеви

обавезна

Сертификационо тело
Tело за тестирање

Техничка
спецификација

Произвођач
Производ

Пријављивање
European Commission
да је тело именовано

Consumer Product Safety
Improvement Act
• Закон потписан 14 Августа 2008 George W. Bush
• Повећава буџет Consumer Product Safety Commission
(CPSC) $80 милиона 2008 - $136 милиона 2014.
Повећање броја запослених најмање 500 до 2013
million in 2014.
• Намеће нове захтеве за документацију и
испитивања, прописује нове прихватљиве дозвољене
вредности одређених субстанци
• Примена прво код играчака за децу

добровољна

Consumer Product Safety
Improvement Act
• Може се примењивати на све оне производе за које
Комисија за безбедност производа потрошача –
Consumer Product Safety Commission захтева
сертификате усклађености и одговарајућа испитивања
The ANSI – American National Standards Institute
акредитовао је првих пет сертификационих тела у
оквиру Шеме безбедности играчака према ISO/IEC
Guide 65 стандарду
October 14, 2009

Именовање тела од
стране државе да
обавља оцену
усаглашености

The 1-1-1 Dream

1
Standard

1
Test

Accepted
everywhere
1
Conformity
Assessment

Закон

EN
Национална тела за
пријављивање

Акредитација

Сертификација Испитивање

Метрологија

Производ

АТС – оснивач Влада Републике Србије
Надзор на тржишту

Стандардизација

* ±25 Direktiva Novog pristupa
* Direktiva o opštoj bezbednosti
* Direktiva o odgovornosti za proizvod
* Dir 93/68/EEC, CE Označavanje

• АТС има правни положај установе, чији је оснивач
Република Србија, и на коју се примењују одредбе
Закона о јавним службама.
• Акредитационо тело Србије спроводи акредитацију на
основу:
• Закона о акредитацији (''Службени гласник'', бр.73/2010)
• Статута Акредитационог тела Србије
• Стандарда серије SRPS ISO/IEC 17000 који садрже
захтеве за рад националног тела за акредитацију и оцену
компетенције организација за оцену усаглашености

Тржиште

Нови Закон о акредитацији –
Службени гласник 73/2010
• Члан 4. прописује да је акредитација по правилу
добровољна, с тим да се посебним законом може
прописати да је акредитација обавезна.
• Чл 5. до 10. уређују оснивање и организацију АТС
– Предвиђено је да АТС има правни положај установе, чији је
оснивач Република Србија, и на коју се примењују одредбе
Закона о јавним службама.
– АТС мора испуњавати захтеве српског стандарда којим су
утврђени општи захтеви за акредитациона тела.
– У раду АТС прецизирана је примена принципа независности
и неконкуренције.

Правни оквир
Закон о техничким захтевима за производе и
оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”,
број 36/09);
¾ Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за
оцењивање усаглашености („Службени гласник РС”, број
98/09);
¾ Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености,
садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и
садржају знака усаглашености („Службени гласник РС”,
број 98/09);
¾ Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова
усаглашености („Службени гласник РС”, број 98/09);
¾ правилници којима се утврђују технички и други захтеви за
производе

Закон о техничким захтевима за
производе и оцењивању усаглашености
Улога акредитације-члан 19.
При доношењу решења о именовању односно
решења о овлашћивању, сматраће се да тело за
оцењивање усаглашености које има акт о
акредитацији испуњава прописане захтеве у мери у
којој су обухваћени обимом акредитације, узимајући у
обзир поступке оцењивања усаглашености и
производе обухваћене акредитацијом

Уредба о начину спровођења
оцењивања усаглашености
• члан 10.
• Именовано тело може да сачини и изда домаћу
исправу о усаглашености за производе из увоза које
прати инострана исправа о усаглашености и у случају
када је споразум о међусобном признавању техничке
компетентности тела за оцењивање усаглашености
потписан од стране националног тела за акредитацију
које
је
акредитовало
тело
за
оцењивање
усаглашености које је издало инострану исправу и
Акредитационог тела Србије

Уредба о начину именовања и овлашћивања
тела за оцењивање усаглашености
• Ако обим послова за оцењивање усаглашености, који је
предмет захтева за именовање, није покривен обимом
послова који је садржан у акту о акредитацији, за
утврђени непокривени обим послова налаже се
подносиоцу захтева да достави додатну документацију
којом доказује оспособљеност за онај обим послова
који није покривен актом о акредитацији.
• Ако подносилац захтева своју оспособљеност за
спровођење оцењивања усаглашености не доказује
актом о акредитацији, ту оспособљеност подносилац
захтева може доказивати другом одговарајућом
документацијом.

Уредба о начину признавања
иностраних исправа и знакова усаглашености
• Члан 7.
• Испуњеност
услова за признавање важења
иностране исправе утврђује Комисија...
• Комисију сачињавају најмање три члана, од којих је
најмање један представник надлежног министарства,
представник
Акредитационог
тела
Србије и
представник из реда стручњака из области која је
уређена одговарајућим српским техничким прописом.

Уредба о начину именовања и
овлашћивања тела за оцењивање
усаглашености

• Члан 6.
• Када подносилац захтева актом о акредитацији доказује
оспособљеност
за
спровођење
оцењивања
усаглашености према одређеном техничком пропису,
Комисија проверава покривености обима послова за
оцењивање усаглашености који су предмет захтева за
именовање, у односу на обим послова за које је
подносилац захтева акредитован.
• Ако је обим послова за оцењивање усаглашености, који
је предмет захтева за именовање, у целости покривен
обимом послова садржаних у акту о акредитацији из
става 1. овог члана, сматра се да је подносилац захтева
доказао да испуњава захтеве за именовање који су
утврђени техничким прописом.

Уредба о начину именовања и овлашћивања тела
за оцењивање усаглашености
• Именовање тела за оцењивање усаглашености за спровођење
оцењивања усаглашености производа са захтевима из
одређеног техничког прописа врши се на основу захтева за
именовање, који подноси тело за оцењивање усаглашености.
• Захтев из члана 2. ове уредбе садржи:
• назив исправе којом се доказује оспособљеност подносиоца
захтева за оцењивање усаглашености (нпр. акт о акредитацији);
• Испуњеност захтева за именовање у складу са техничким
прописом утврђује Комисија коју, за област једног или више
техничких прописа, образује надлежни министар.
• Комисију сачињавају најмање три члана, и то: најмање један
представник надлежног министарства; представник
Акредитационог тела Србије који није учествовао у поступку
акредитације; представник Института за стандардизацију
Србије.

Правилник о електромагнетској
компатибилности
•
Члан 19.
• Тела за оцењивање усаглашености која су акредитована,
односно овлашћена за оцењивање усаглашености у
складу са прописима из члана 21. става 1. овог
правилника, врше издавање Потврда о усаглашености из
члана 10. овог правилника до њиховог именовања у
складу са овим правилником и посебним прописом.
• Водич за примену - Препорука је да инострани
произвођачи или њихови заступници у Републици
Србији, односно увозници апарата, за апарате које
намеравају да увезу, благовремено пре намераваног
увоза, поднесу домаћем акредитованом, односно
именованом телу за оцењивање усаглашености захтев
за издавање Потврде о усаглашености (са прописаном
документацијом) или захтев за издавање Сертификата.

Правилник о безбедности машина

Закон о метрологији

•
Члан 19.
• Тела за оцењивање усаглашености која су акредитована,
односно овлашћена за оцењивање усаглашености у
складу са прописима из члана 21. став 1. овог правилника
врше издавање Потврда о усаглашености из члана 11.
овог правилника до њиховог именовања у складу са овим
правилником и посебним прописом.
• Водич за примену - Препорука је да инострани
произвођачи или њихови заступници у Републици Србији,
односно увозници машина, за машине које намеравају да
увезу, благовремено пре намераваног увоза, поднесу
домаћем акредитованом, односно именованом телу за
оцењивање усаглашености захтев за издавање Потврде о
усаглашености (са прописаном документацијом) или
захтев за издавање Сертификата.

• Члан 8.
• Привредни субјекти и друга правна лица могу обављати послове
оверавања мерила, ако имају акт о акредитацији прибављен у
поступку акредитације и ако испуњавају прописане услове, а
нарочито у погледу:
• 1) стручне оспособљености запослених и других ангажованих лица;
• 2) просторија и опреме за рад;
• 3) обима оверавања мерила;
• 4) независности и непристрасности у односу на лица повезана са
мерилом које је предмет оверавања;
• 5) поступања по приговорима на рад и донете одлуке;
• 6) поверљивости, односно чувања пословне тајне;
• 7) осигурања од одговорности за штету.

Закон о метрологији
• Члан 9.
• Министар решењем утврђује испуњеност услова за
обављање послова оверавања мерила из члана 8.
овог закона.
• При доношењу решења из става 1. овог члана
сматраће се да привредни субјект односно друго
правно лице испуњава прописане услове за
оверавање мерила ако је обим послова прегледа и
испитивања мерила у целости покривен обимом
послова садржаних у акту о акредитацији, који је то
правно лице прибавило у поступку акредитације.

Закон о ветеринарству
•
Члан 26.
• Ветеринарско-специјалистички завод послове може да
обавља ако има:
• у сталном радном односу запослено најмање пет
дипломираних ветеринара....
• одговарајуће објекте, просторије, опрему и уређаје.
• Министар ближе прописује услове у погледу објеката,
просторија, опреме и уређаја из става 1. овог члана.
• Лабораторија ветеринарско-специјалистичког завода
мора да буде акредитована од организације надлежне
за акредитацију.
• Лабораторија ветеринарског института мора да буде
акредитована
од
организације
надлежне
за
акредитацију.

Правилник о начину и условима оверавања
мерила
• Члан 7.
• Решења о испуњености услова да се оверавање
мерила може вршити у просторијама подносиоца
захтева која су физичким, односно правним лицима
издата у складу са Правилником о начину и условима
оверавања мерила важе најдуже две године од дана
ступања на снагу овог правилника, под условом да су
та лица поднела пријаву за акредитацију
Акредитационом телу Србије.

Закон о ветеринарству
• Лабораторија која врши службену контролу у области
безбедности хране животињског порекла и хране за
животиње, производа животињског порекла и
здравствене заштите животиња мора да испуњава
услове у погледу техничке опремљености, кадровске
оспособљености и која је акредитована од стране
надлежног акредитационог тела Републике Србије у
складу са српским, европским и међународним
стандардима и мора да буде овлашћена.

Закон о етанолу
•
Члан 10.
• Етанол, пре декларисања и стављања у промет,
подлеже обавезном испитивању квалитета, у складу
са овим законом.
• Испитивање квалитета сировине и етанола врши
акредитована лабораторија овлашћена од стране
Министарства.
• Министар прописује услове које мора да испуњава
акредитована лабораторија у погледу техничке
опремљености и професионалне оспособљености.
• Овлашћење министар одузима ако се утврди да
акредитована лабораторија не испуњава прописане
услове или се утврди да је овлашћење издато на
основу нетачних и неистинитих података.

Закон о безбедности хране
•
Члан 20.
• Лабораторијска испитивања у области безбедности
хране и хране за животиње, као и спровођење програма
мониторинга, као послови од јавног интереса могу да се
уступе лабораторијама путем конкурса
• Захтева се доказ о испуњености међународних
стандарда у погледу техничке и професионалне
оспособљености у смислу акредитације у складу са
следећим стандардима: EN ISO/IEC 17025 - "Општи
захтеви за компетентност лабораторија за тестирање и
калибрацију", EN 45002 - "Општи критеријуми за
изводљивост лабораторија за тестирање", EN 45003 "Акредитациони систем лабораторија за тестирање и
акредитацију - општи захтеви за оперативност и
признавање";

Закон о ознакама географског порекла
Члан 16.
• Контролу квалитета и посебних својстава производа
врши сертификационо тело које је акредитовано од
стране националног акредитационог тела у складу са
одговарајућим
стандардима
и
прописима
о
акредитацији.
• Контролу
квалитета
и
посебних
својстава
пољопривредних и прехрамбених производа врше
сертификациона тела која су овлашћена од стране
министарства надлежног за послове пољопривреде и
која су акредитована од стране националног
акредитационог тела у складу са одговарајућим
стандардима и прописима о акредитацији.

Закон о безбедности хране
• Члан 18.
• Дирекција за националне референтне лабораторије
мора да буде акредитована у складу са следећим
стандардима: EN ISO/IEC 17025 - "Општи захтеви за
компетентност
лабораторија
за
тестирање
и
калибрацију", EN 45002 - "Општи критеријуми за
изводљивост лабораторија за тестирање", EN 45003 "Акредитациони систем лабораторија за тестирање и
акредитацију - општи захтеви за оперативност и
признавање, као и у складу са струковним
акредитацијама где је то релевантно.

Закон о средствима за заштиту биља
• Конкурс за обављање послова од јавног интереса
• Члан 7.
• Обављање послова од јавног интереса у области
средстава за заштиту биља, може се уступити правним
лицима путем конкурса који министарство надлежно за
послове пољопривреде расписује
• и објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.
• Конкурс из става 1. овог члана садржи:
• податке којима се доказује испуњеност услова у погледу
техничке
• професионалне оспособљености или акредитације или
обезбеђења квалитета у организовању и спровођењу
рада у лабораторији и пољу, у зависности од врсте
послова за које се расписује конкурс

Закон о хемикалијама

•

• Члан 80.
• Лабораторија
која
утврђује
биоразградљивост
сурфактанта мора да буде акредитована за
одговарајућу методу испитивања или да је њен рад
усклађен са принципима добре лабораторијске праксе.

Закон о органској производњи
•
Члан 9.
• За обављање послова контроле и сертификације у
органској производњи Министарство може овластити
контролну организацију која је регистрована у Регистар
привредних субјеката у складу са законом којим се
уређује регистрација привредних субјеката, која има акт
о
акредитацији
издат
од
стране
надлежног
акредитационог тела Републике Србије у складу са
одговарајућим српским, европским и међународним
стандардима и која испуњава услове у погледу
техничке опремљености и кадровске оспособљености
(у даљем тексту: овлашћена контролна организација).

Закон о органској производњи
Члан 48.
• Привредно друштво или друго правно лице које је до
дана почетка примене овог закона, а на основу Закона о
органској производњи и органским производима
овлашћено
за
издавање
сертификата,
односно
ресертификата, наставиће да обавља послове за које је
овлашћено до истека рока у коме важи то овлашћење.
• За обављање послова контроле и сертификације у 2012.
години могу се овластити контролне организације које су
код надлежног акредитационог тела Републике Србије
поднеле захтев за акредитацију у складу са
одговарајућим српским, европским и међународним
стандардима, без обзира на то да ли им је издат акт о
акредитацији, ако испуњавају остале услове за
обављање послова контроле и сертификације у складу
са овим законом.

•

Закон о ракији и другим алкохолним
пићима

Закон о сточарству

• Члан 26.
• Испитивање квалитета ракије и других алкохолних пића
врши акредитована лабораторија овлашћена од стране
Министарства.
• Министар прописује услове које мора да испуњава
акредитована лабораторија у погледу техничке
опремљености и професионалне оспособљености,
референтне методе за физичко-хемијске анализе ракије
и других алкохолних пића, као и начин сензорног
испитивања квалитета.
• Овлашћење министар одузима ако се утврди да
акредитована лабораторија не испуњава прописане
услове или се утврди да је овлашћење издато на основу
нетачних и неистинитих података.

• Члан 73.
• (2) Контролу квалитета хране биљног порекла за домаће
животиње врши правно лице које је акредитовано од
организације надлежне за акредитацију и овлашћено од
стране министра за обављање тих послова.
• Члан 75.
• (3) Квалитет производа животињског порекла утврђује
правно лице које је акредитовано од организације
надлежне за акредитацију и овлашћено од стране
министра за обављање тих послова.
• (4) Министар прописује услове у погледу квалитета
производа животињског порекла.

Закон о семену

Закон о управљању отпадом

•
Члан 31.
• Испитивање и утврђивање квалитета семена обавља
акредитована лабораторија.
• Дорађивач подноси пријаву за испитивање и
утврђивање квалитета односно узимање узорака семена
акредитованој лабораторији.
•
Члан 33.
• О
извршеном
испитивању
квалитета
семена
акредитована
лабораторија
издаје
извештај
о
испитивању квалитета семена.
• Акредитована лабораторија дужна је да чува испитане
узорке семена годину дана од дана издавања извештаја
о испитивању квалитета семена,

•
Члан 23.
• Испитивање отпада врше стручне организације и друга
правна лица која су овлашћена за узорковање и
карактеризацију према обиму испитивања за која су
акредитована
(у
даљем
тексту:
акредитована
лабораторија), у складу са законом.
•
Члан 24.
• Захтев за добијање овлашћења за испитивање отпада
министарству може поднети стручна организација,
односно акредитована лабораторија која поседује акт о
акредитацији.

Закон о водама

Закон о водама

•
Члан 105.
• Испитивање квалитета отпадних вода може да врши
правно лице које је овлашћено од стране Министарства
за обављање тих послова.
• Министар решењем овлашћује правно лице из става 1.
овог члана, ако има акт о додели акредитације од стране
надлежног акредитационог тела;
•
Члан 78.
• Мерење и испитивање из става 1. овог члана може да
врши и друго правно лице овлашћено од стране
Министарства за обављање тих послова.
• (Министар решењем овлашћује правно лице из става 4.
овог члана, ако има акт о додели акредитације

•
Члан 109.
• Мониторинг
статуса
вода
врши
републичка
организација
надлежна
за
хидрометеоролошке
послове према годишњем програму који доноси
Влада, на предлог Министарства и министарства
надлежног за послове заштите животне средине.
• Мерење и испитивање квалитета вода из годишњег
програма из става 1. овог члана може да врши и друго
правно лице.
• Министар решењем овлашћује правно лице из става
3. овог члана, ако има: акт о додели акредитације од
стране надлежног акредитационог тела;

Закон о заштити од јонизујућих
зрачења и о нуклеарној сигурности

Закон о заштити од јонизујућих
зрачења и о нуклеарној сигурности

•
Члан 10.
• Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру њега
може да врши правно лице које је акредитовано код националног или
међународног акредитационог тела.
•
Члан 13.
• Мерења садржаја радионуклида у производима из члана 12. став 1.
овог закона може да врши правно лице које је акредитовано код
националног или међународног акредитационог тела.
•
Члан 16.
• Мерења ради правовремене најаве акцидента може да врши правно
лице које је акредитовано код националног или међународног
акредитационог тела.

•
Члан 19.
• Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима
професионално изложених лица, пацијената и становништва
може да врши правно лице које је акредитовано код
националног или међународног акредитационог тела.
•
Члан 23.
• Мерења ради контроле система управљања квалитетом мера
заштите од јонизујућих зрачења може да врши правно лице које
примењује акредитоване методе испитивања и систем
управљања квалитетом.

Закон о заштити животне средине

Закон о заштити ваздуха

•
Члан 46. Акредитација
• Акредитација ЕМАС верификатора и контрола њихових активности
врши се у складу са законом и другим прописима којима се уређује
акредитација.
• Акредитовани ЕМАС верификатор проверава испуњеност свих
услова прописаних за правна и физичка лица која се укључују у
систем ЕМАС или су део тог система.
•
Члан 47. Регистри система ЕМАС
• Министарство води регистар правних и физичких лица укључених
у систем ЕМАС.
• Подаци из регистра ЕМАС су јавни.
• Акредитационо тело које води регистар акредитованих
верификатора система ЕМАС, дужно је да најмање једном
месечно доставља Министарству податке из регистра, а на захтев
Министарства доставља и податке у вези са поступком
акредитације ЕМАС верификатора.

• Овлашћено правно лице јесте стручна организација акредитована
као лабораторија за испитивање, која испуњава прописане услове
и поседује дозволу министарства надлежног за послове заштите
животне средине (у даљем тексту: Министарство) да врши
мониторинг ваздуха и/или мерење емисије;
• Члан 62.
• Правно лице може да добије дозволу, односно сагласност за
вршење послова из члана 60. став 1. и члана 61. став 1. овог закона
уз услов да је стручно и технички оспособљено што доказује
потврдом издатом од стране националног акредитационог тела.
• Оцењивање стручне и техничке оспособљености из става 1. овог
члана врши Акредитационо тело Србије.

Правилник о електричној опреми намењеној за
употребу у оквиру одређених граница напона

Правилник о квалитету сировог млека

• Члан 19.
• Тела за оцењивање усаглашености која су акредитована, односно
овлашћена за оцењивање усаглашености у складу са прописима
из члана 21. став 1. овог правилника,врше издавање потврда о
усаглашености из члана 11. овог правилника до њиховог
именовања у складу са овим правилником и посебним прописом.
• Водич за примену
• Препорука је да инострани произвођачи или њихови заступници у
Републици Србији, односно увозници електричне опреме, за
опрему коју намеравају да увезу, благовремено пре намераваног
увоза, поднесу домаћем акредитованом, односно именованом телу
за оцењивање усаглашености захтев за издавање Потврде о
усаглашености (са прописаном документацијом) или захтев за
издавање Сертификата

• Члан 12.
• Испитивање квалитета сировог млека врши овлашћена
лабораторија која:
• Испуњава услове у пголеду техничке и професионалне
оспособљености утврђене посебним прописима;
• је решењем министра овлашћена за обављање послова
испитивања квалитета сировог млека.
• Приликом оцењивања испуњености услова из става 1. тачка 1. овог
члана министар ће посебно ценити техничку компетентност из
поступка акредитације, ако је привредно друштво, уз захтев за
овлашћивање поднело акт о акредитацији издат од стране
Акредитационог
тела
Србије
за
обављање
послова
микробиолошких и физичко-хемијских испитивања млека и
производа од млека који су обухваћени обимом акредитације у
складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025.

Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица
која врше послове испитивања нивоа зрачења извора
нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној
средини

• Члан 3.
• Испитивање нивоа зрачења извора нејонизујућих
зрачења од посебног интереса у животној средини може
да врши привредно друштво, предузеће и друго правно
лице које:
• има седиште на територији Републике Србије;
• има најмање два запослена лица са високим образовањем...

• је акредитовано код надлежног акредитационог тела.
• Испуњеност услова из става 1. тачке 3) овог члана
доказује се на основу додељеног акта о акредитацији
којим
овлашћено
акредитационо
тело
утврђује
компетентност организације да обавља послове из
обима акредитације у складу са стандардом SRPS
ISO/IEC 17025. 17 025:2006.

Правилник о условима које морају да испуњавају
стручне организације за испитивање отпада
• Члан 3.
• Стручна организација може да обавља физичка, физичкохемијска, хемијска и биолошка испитивања отпада ако има мерне
уређаје и опрему за мерење и узорковање, примењује методе за
обим испитивања за који је акредитована, према српским
стандардима, Европским стандардима (ЕН) и Директивама и
одлукама Европске уније, Америчке Агенције за заштиту животне
средине (ЕПА) и Америчким стандардима (АСТМ), Немачким
стандардима (ДИН и ВДИ), Интернационалне организације за
стандарде
(ИСО),
Аустријским
стандардима
(ОНОРМ),
Холандским стандардима, НОРДЕСТ организација, НТ ТЕЦХН
РЕПОРТ и другим међународно признатим стандардима или
другим документованим важећим методама.

•
•
•
•
•
•
•
•

Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица
која врше послове испитивања нивоа зрачења извора
нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној
средини
Члан 3.
Систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној
средини може да врши привредно друштво, предузеће и друго
правно лице које:
има седиште на територији Републике Србије;
има најмање три запослена лица са најмање високим
образовањем...
има одговарајући простор за обраду резултата мерења;
има одговарајућу рачунарску и софтверску опрему;
је акредитовано код надлежног акредитационог тела.
Испуњеност услова из става 1. тачке 5) овог члана доказује се на
основу додељеног акта о акредитацији којим овлашћено
акредитационо тело утврђује компетентност организације да
обавља послове из обима акредитације у складу са Стандардом
SRPS ISO/IEC 17025. 17 025 : 2006.

Правилник о условима које мора да испуњава
стручна организација за мерење буке
• Члан 2.
• Мерење буке у животној средини може да врши
стручна организација која:
• има седиште на територији Републике Србије;
• испуњава услове прописане овим правилником у
погледу опреме, простора и кадрова;
• је акредитована код надлежног акредитационог
тела.
• Испуњеност услова из става 1. тачка 3) овог члана
доказује се на основу додељеног акта о акредитацији
којим овлашћено акредитационо тело утврђује
компетентност организације да обавља послове из
обима акредитације.

КОМИСИЈЕ
• Акредитационо тело Србије учествује у следећим
комисијама које утврђују испуњеност захтева за
именовање у складу са техничким прописима којима
се уређују битни захтеви за:
• за заштиту здравља и безбедности који се односе на
пројектовање и израду машина;
• услове који морају бити испуњени за стављање на
тржиште или употребу електричне опреме намењене
за употребу у оквиру одређених граница напона и
захтеви за електромагнетску компатибилност

КОМИСИЈЕ
• Представници АТС у комисијама за признавање
важења иностраних исправа за:
• Машине и лифтове;
• Јуту, вуну, памук, кожу и текстил;
• Лична заштитна средства;
• Намештај и плоче од иверице;
• Стаклене боце, лабораторијско посуђе и прибор од
стакла;
• Посуде за кување, припрему и прераду хране и стони
прибор;
• Материјал за обнављање спољних гума, као и
мазива, индустријских уља

http://www.ats.rs
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