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Уводна реч в.Д. Директора
Ова година је била веома значајна за рад АТС-а и
донела нам је признање за одржавање ефикасног
и ефективног система акредитације у оквиру
Европске организације за акредитацију.

Поштовани читаоци,
Задовољство ми је што могу да вам представим ново издање
Билтена Акредитационог тела Србије (АТС), који долази са
извесним закашњењем у односу на претходни број, али са
разлогом - јер су ову и претходну годину обележиле темељне
припреме АТС-а за поновно колегијално оцењивање од
стране Европске организације за акредитацију (ЕА), што је
изискивало пуно ангажовање запослених и свих ресурса
АТС-а.
Наиме, АТС је у периоду од 25. септембра до 6. октобра
2017. био предмет поновног (re-evaluation) колегијалног
оцењивања од стране тима оцењивача ЕА. Циљ
колегијалног оцењивања, које се, по правилу, спроводи
на сваке 4 године, јесте провера задовољења критеријума
како би се статус потписника мултилатералног споразума
о међусобном признавању еквивалентности система
акредитације у оквиру ЕА (ЕА МЛА) одржао.
Овај посао смо успешно обавили и резултат није изостао,
тако да могу да вас обавестим да је АТС, после поновног
оцењивања, задржао статус потписника мултилатералног
споразума са ЕА за акредитацију лабораторија, контролних
и сертификационих тела и у наредне четири године, чиме
је потврђена еквивалентност система акредитације који
имплементира АТС са системима акредитације 36 земаља –
чија су акредитациона тела чланови ЕА.
Недавно смо пригодно и радно прославили Светски
дан акредитације као и значајан јубилеј - 20 година
акредитације у Републици Србији. У оквиру ове прославе
одржан је семинар за акредитоване организације (њих
преко 550) и друге заинтересоване стране са темама
битним за функционисање система акредитације, као што
су: Нови захтеви стандарда за акредитациона тела - ISO/
IEC 17011:2017, Представљање новог издања стандарда
за компетентност лабораторија, План преласка на
акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 и др.
Детаљније информације о току и резултатима колегијалног
оцењивања АТС-а, заједно са актуелним информацијама из

међународних организација за акредитацију – EA, ILAC и IAF,
као и cа оцењивања АТС-а наћи ћете у овом броју Билтена.
Пословна политика АТС-а се заснива на уважавању и
укључивању свих заинтересованих страна за акредитацију
у развој и одржавање система акредитације у Републици
Србији. АТС настоји да у свој рад укључи што већи број
стручњака, техничких експерата и оцењивача који су
саставни део нашег система, што нам омогућава постизање
стручности у различитим подручјима акредитације.
Као и увек, и овом приликом истичем сталну потребу за
употпуњавањем нашег пула стручњака експертима који
познају различите техничке области, системе менаџмента,
стандарде и регулативу и који нам помажу у спровођењу
процеса акредитације.
И на крају, неке од тема овог броја нисам поменуо, али се
надам да ће и то бити добар разлог да овај Билтен дође до
својих читалаца јер смо се потрудили да буде веома актуелан
и да пружи довољно корисних и практичних информација.
Убудуће планирамо да наставимо са издавањем АТС
билтена нa свака четири месеца.
Жеља нам је да останемо и даље поуздан партнер
привредницима, државним органима и наравно телима за
оцењивање усаглашености као национално акредитационо
тело Републике Србије - потписник мултилатералних
споразума са европском и међународним организацијама
за акредитацију, што омогућава признавање исправа о
оцењивању усаглашености које издају наша акредитована
ТОУ на европском и светском нивоу, смањење трошкова
испитивања и сертификације српских производа и услуга и
подизање нивоа конкурентности наше привреде.

Свим читаоцима честитам 28. јун – Дан акредитације
у Републици Србији!
С поштовањем,
проф. др Ацо Јанићијевић,
в.д. директора АТС-а
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атс поздравља нове чланове породице
акредитованих тела за оцењивање
усаглашености
Нове акредитације у марту, априлу и мају 2018. године
Током месеца марта, априла и маја 2018. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке
о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације,
проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању
акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:
1. Заштита на раду и заштита животне средине Београд
ДОО Београд, Дескашева 7, Београд, акредитациони број:
06-193
2. ЦЕНТАР ЗА КВАЛИТЕТ ДОО Месарци, ВладимирциМесарци, Месарци бб, акредитациони број: 04-028
3. P
 ACIFIC LINK ДОО Београд, Београд, Шпанских бораца 40/1,
акредитациони број: 06-194.

Акредитација је укинута следећим ТОУ:
1. ВАТРООПРЕМА ДОО БЕОГРАД, Лабораторија за
испитивање, Београд, Мис Ирбијеве 56, акредитациони
број: 01-384 на сопствени захтев ТОУ,
2. ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА ДОО БЕОГРАД, Лабораторија
за испитивање, Београд, Кумодрашка 178, акредитациони
број: 01-347 на сопствени захтев ТОУ,
3. VAGA LEGAL DOO Београд, Табановачка 5, акредитациони
број: 06-060
4. РЕМОНТНИ ЦЕНТАР ДОО Ужице, Лабораторија за
испитивање дозе јонизујућег зрачења, Ужице, Радничка 11,
акредитациони број: 01-434 на сопствени захтев ТОУ,
5. И
 нститут за нуклеарне науке „Винча“, Центар за моторе
и возила, Београд, Михајла Петровића Аласа 12-14,
акредитациони број: 01-375 на сопствени захтев ТОУ,
6. Јавно комунално предузеће „ПУТ“ Нови Сад, Служба
лабораторија, Нови Сад, Руменачка 150а, акредитациони
број: 01-243 на сопствени захтев ТОУ,
7. Ј КП ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР, Технички сектор, Лабораторија
за контролисање водомера, Зајечар, Булевар др Зорана
Ђинђића 5, акредитациони број: 06-140,
8. З
 АШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, Лабораторија за буку, вибрације
и судове под притиском, Београд, Дескашева 7,
акредитациони број: 01-092 на сопствени захтев ТОУ.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се
могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање
усаглашености (http://www.registar.ats.rs/).
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Обележен јубилеј АТС-а и
Међународни дан акредитације
Семинар у „Сава“ центру

„Нови људи
за ново доба
-транзиција на стандард
ISO/IEC 17025: 2017”

Акредитационо тело Србије (АТС) организовало је годишњи семинар за акредитована тела за
оцењивање усаглашености (ТОУ) на тему „Нови људи за ново доба-транзиција на стандард ISO/
IEC 17025: 2017” у Сава центру, 24. маја 2018. године. Том приликом је такође обележен 28. јун Дан акредитације у Републици Србији, као и 9. јун - Међународни дан акредитације. Ове године АТС
прославља и посебан јубилеј - 20. година рада и постојања.
Семинару су присуствовали представници ресорних
министарстава, струковних удружења, акредитационих тела
из региона, као и представници преко 500 акредитованих
тела за оцењивање усаглашености.
Семинар је испред Института за стандардизацију Србије
(ИСС) отворио Драган Вуксановић, Руководилац Сектора
за електротехничку стандардизацију и информациони
систем, који је у свом поздравном говору честитао
годишњицу АТС-у и истакао добру сарадњу коју имају АТС
и ИСС. Скупу се обратио и Чедомир Белић, в.д. директора
Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), који је
такође истакао дугу и успешну сарадњу са АТС-ом, као и

Драган Вуксановић, Руководилац Сектора
за електротехничку стандардизацију и
информациони систем

Чедомир Белић, в.д. директора
Дирекције за мере и драгоцене метале
(ДМДМ)

пожелео много успеха обема организацијама у транзицији
на ISO/IEC 17025: 2017.
Учеснике семинара су у уводном делу поздравили и
Тихомир Бабић, директор Хрватске акредитацијске
агенције (ХАА) и Трпе Ристоски, директор Института за
акредитацију Републике Македоније (ИАРМ). Они су у својим
говорима, поред честитки АТС-у за 20. годишњицу рада,
нагласили значај размене искустава између АТС-а и осталих
регионалних тела, а нарочито су истакли изврсну сарадњу
између АТС-а и својих акредитационих тела, као и чињеницу
да је АТС увек пружао свесрдну подршку колегама из
региона.

Тихомир Бабић, директор
Хрватске акредитацијске
агенције (ХАА)

Трпе Ристоски, директор
Института за акредитацију Републике
Македоније (ИАРМ )
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проф. др Ацо Јанићијевић,
в.д. директора АТС -а

Испред АТС-а, учесницима скупа се обратио проф. др Ацо
Јанићијевић, в.д. директора АТС-а, који је у свом говору дао
посебан осврт на успешно колегијално оцењивање од стране
тима Европске организације за акредитацију (ЕА) којим је
потврђен статус АТС-а као потписника мултилатералног
споразума (ЕА MLA) на састанку Комитета за мултилатералне
споразуме (MAС) одржаном 25-26. априла 2018. године у
Београду.
Он је такође указао на допринос који АТС већ дуги низ година
даје постизању стабилног нивоа квалитета српских производа
и услуга и њиховом несметаном пласману на тржиштима
Европе и света, као национална институција која успоставља и
одржава стручан, непристрасан, професионалан и независан
систем акредитације у Републици Србији, који је у складу са
захтевима међународног стандарда ISO/IEC 17011.

Јасна Стојановић, заменик директора

На крају свог излагања, професор Јанићијевић је
подсетио присутне да ове године АТС прославља 20 година
акредитације у Србији, јер АТС као правни следбеник
Југословенског акредитационог тела (основаног 1998.
године), у континуитету ради на развоју и промовисању
акредитације у нашој земљи.

мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора
за развој и квалитет у АТС -у

Скупу се испред АТС обратила и Јасна Стојановић, заменик
директора, која је присутне упознала са историјатом АТС-а,
као и са тренутним активностима и плановима за будућност.
Скупу се обратила и мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник
директора за развој и квалитет у АТС-у, са презентацијом на
тему: Нови захтеви за акредитациона тела – очекивања и
предности – стандард ISO/IEC 17011:2017 и Размишљање
засновано на ризику, док је мр Милица Јовчић, помоћник
директора за процес акредитације у АТС-у, говорила на тему
кључних разлика у односу на претходно издање стандарда
и план преласка на акредитацију према SRPS ISO/IEC

Јелена Стојановић, руководилац Одељења
за акредитацију лабораторија

Према речима директора Јанићијевића, посвећено
деловање на остваривању политике квалитета АТС-а, као
и мисије, визије и вредности ЕА, биће стални приоритет,
чему свој допринос даје и велика породица акредитованих
организација, као и оних организација које се припремају
да потврде своју компетентност у процесу акредитације.
Тиме ће сви заједно дати подршку конкурентности српске
привреде уз истовремену подршку безбедности потрошача
у одрживом друштвеном окружењу.

мр Милица Јовчић, помоћник директора
за процес акредитације у АТС -у

17025:2017. Презентацијe на тему: Захтеви стандарда SRPS
ISO/IEC 17025:2017- Општи захтеви за компетентност
за лабораторије за испитивање и лабораторије за
еталонирање одржалe су Јелена Стојановић, руководилац
Одељења за акредитацију лабораторија и Александра
Николић, виши организатор предмета акредитације.
Као последњи говорник испред АТС-а, учесницима скупа се
обратила и Љиљана Маркићевић, помоћник директора
за одлучивање о акредитацији, која је на тему Одлучивање
о акредитацији у сврху преласка на ново издање стандарда
одржала презентацију.

Александра Николић, виши организатор
предмета акредитације

Љиљана Маркићевић, помоћник директора
за одлучивање о акредитацији

Презентације можете погледати на следећем линку:
http://www.ats.rs/sr/dokumentacija?taxonomy_vocabulary_3_tid=397&keys=
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План преласка на ново издање стандарда
SRPS ISO/IEC 17025:2017
Општи захтеви за компетентност лабораторија за
испитивање и лабораторија за еталонирање
Акредитованим лабораторијама за испитивање и акредитованим лабораторијама за еталонирање биће омогућено
да докажу усаглашеност са новим издањем стандарда током редовних надзорних оцењивања или током поновног
оцењивања. У изузетним случајевима, а на захтев лабораторије која на тај начин прихвата додатне трошкове, прелазак на
ново издање стандарда може бити омогућено током посебног оцењивања, али само уколико Акредитационо тело Србије
има расположиве ресурсе за такво оцењивање и у терминима који не угрожавају временске рокове одређене планом
преласка.
Сопствени план преласка на акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017, лабораторије су биле у обавези да
доставе Акредитационом телу Србије до 1. марта 2018. године.
Имајући у виду да је ILAC Резолуцијом GA 20.15 из новембра 2016. године за прелазак на акредитацију према новом
издању стандарда утврђен прелазни период од три године од датума објављивања стандарда, у сарадњи са Саветом за
акредитацију утврђен је следећи редослед активности који ће омогућити да се спроведу одговарајућа прилагођавања у
циљу преласка на ново издање стандарда са циљем да од 1. децембра 2020. године буду важеће само акредитације
према новом издању стандарда.

АКТИВНОСТ:

РОК:

• Финализирање анализе утицаја насталих промена

▶ до краја јануара 2018.

• Обука тренера у организацији EA LC

▶ 23-24. јануар 2018.

• Обука запослених у АТС-у

▶ фебруар 2018.

• Усклађивање докумената система менаџмента

▶ март 2018.

• Треће обавештење лабораторијама са
инструкцијама у вези са документацијом која
је потребна да се достави у циљу преласка на
акредитацију према новом издању стандарда

▶ април 2018.

• Информативни семинар намењен лабораторијама
са посебним освртом на најважније измене које је
донело ново издање стандарда

▶ мај 2018.

• Обука оцењивача и експерата за одлучивање

▶ април 2018.

• Почетак пријема пријава за акредитацију према
новом издању стандарда, односно захтева за
прелазак на акредитацију према новом издању
стандарда

▶ мај 2018.

• Почетак оцењивања према новом
издању стандарда

▶ 1. јул 2018.

• Могућност коришћења опција: оцењивање у
складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006 или SRPS ISO/
IEC 17025:2017

▶о
 д 1. јула 2018. до 31. јула 2019.

• Сва оцењивања само према SRPS ISO/IEC
17025:2017

▶ од 1. августа 2019.

• Крајњи рок до када ће се прихватати пријаве за
прву акредитацију према SRPS ISO/IEC 17025:2006

▶ 31.12.2018.

• Завршетак оцењивања у сврху преласка на
акредитацију према новом издању стандарда

▶ 30.06.2020.

• Крајњи рок до када важи акредитација према
SRPS ISO/IEC 17025:2006

▶ 30.11.2020.
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20 година АТС-а
▶ 1996.
Закон о стандардизацији
▶ 1997.
Одлука о оснивању ЈУАТ-а
▶ 1998.
ЈУАТ

1998.

ФОРМИРАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ
АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА (ЈУАТ)

▶ 2006.
Одлука о оснивању АТС-а

Чланом 53. Закона о стандардизацији (“Сл. лист СРЈ”, бр. 30/96) било је предвиђено
формирање националног акредитационог тела. У августу 1996. године донета је
Уредба о образовању Југословенског акредитационог тела - ЈУАТ („Сл. лист СРЈ“,
бр. 42/97), а Решењем Савезне владе од 5. фебруара 1998. године извршено је
постављење председника и чланова ЈУАТ-а. За првог председника ЈУАТ-а постављен
је проф. др Милан Перовић, а за чланове су постављени: мр Милош Јелић, мр
Звонимир Паунковић, Срећко Обрадовић и Слободан Сотиров. Конституисање
колегијалног органа је извршено 19. фебруара 1998. године у просторијама Савезног завода за статистику. 30. јула 1998. године разрешен је Милан Перовић и
постављен др Вуко Домазетовић из Црне Горе, за председника ЈУАТ-а.
ЈУАТ је формиран као правно лице и колегијални орган управе у саставу Савезног
министарства за развој, науку и животну средину. Први пријем стално запослених
је омогућен тек 1. децембра 1998. године.

▶ 2007.
Статут АТС

1999.

▶ 2000.
Додељена прва акредитација
▶ 2002.
ЕА придружени члан
▶ 2005.
Закон о акредитацији

▶ 2008.
Савет за акредитацију
▶ 2010.
Закон о акредитацији
▶ 2011.
АТС статут и Одлука, ЕА MLA
оцењивање
▶ 2013.
ЕА MLA поновно оцењивање
▶ 2014.
Одржан статус ЕА MLA и
проширење ЕА MLA / IAF MLA
▶ 2016.
Проширење IAF MLA
▶ 2017.
ЕА MLA поновно оцењивање
▶ 2018.
Одржан статус ЕА МLA и
проширење IAF MLA (под-обим)

ПРИЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ И ДОНОШЕЊЕ ПРВИХ
ДОКУМЕНАТА
Колегијални орган је на својој седници од 10. фебруара 1999. године донео свој први
Пословник о раду којим се детаљније регулише начин рада ЈУАТ-а као колегијалног
органа управе. Током 1999. године ЈУАТ је радио на доношењу предлога првог Закона
о акредитацији, Одлуке о висини и начину плаћања накнада за акредитацију, као и на
изради првих докумената система менаџмента.
Током 1999. године ЈУАТ је примио 20 запослених. Они који су се запослили у
Одељењу за акредитацију завршавали су курсеве за оцењиваче система квалитета,
а ЈУАТ је правио свој први дијаграм тока акредитације и спремао се да прими прве
захтеве за акредитацију.

2000.
ПРВА АКРЕДИТАЦИЈА
Колегијални орган је 28. јуна 2000. године донео прву одлуку о акредитацији
лабораторије за испитивање. 1. децембра 2000. године донета је нова Уредба о
Савезној влади („Сл. лист СРЈ“, бр. 67/2000)
према којој је ЈУАТ постао самостални
колегијални орган ван састава било код министарства.
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ВРСТА

АКРЕД. БРОЈ

НАЗИВ ТОУ

ДАТУМ ПРВЕ
АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторије за
испитивање

01-001

АД за испитивање квалитета „Квалитет“ Ниш

28.06.2000. год.

Сертификациона тела
за сертификацију
производа

04-001

АД за испитивање квалитета „Квалитет – Сектор за сертификацију“
Ниш

31.10.2000. год.

Контролна тела

06-001

ЈУГОИНСПЕКТ Београд АД

03.09.2001. год.

Сертификациона тела
за сертификацију QMS

08-001

Министарство обране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за
одбрамбене технологије, Одељење за квалитет, стандардизацију и
метрологију, Београд

11.09.2001. год.

Лабораторије за
еталонирање

02-001

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду,
Департман за физику

10.05.2007. год.

Медицинске
лабораторије

03-001

Клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд

26.06.2009. год.

Сертификациона тела
за сертификацију особа

07-001

Professional Control Group doo Београд

31.01.2013. год.

2001.

ПРВЕ КОМИСИЈЕ ЈУАТ-А ЗА ИМЕНОВАЊЕ ОЦЕЊИВАЧА И ТЕХНИЧКИХ
ЕКСПЕРАТА
Колегијални орган је донео одлуку да се поднесе формалан захтев за придружено чланство ЈУАТ-а у Европској
организацији за акредитацију - ЕА.
Колегијални орган је такође одлучио да се поред Упутства
25 и 45001, као референтни документ за акредитацију
лабораторија за испитивање користи и стандард JUS
ISO IEC 17025. Колегијални орган је усвојио и Предлог
успостављања система квалитета ЈУАТ-а. По први пут је

именована Комисија ЈУАТ-а за именовање оцењивача и
Комисија за именовање техничких експерата. Усвојена
су прва Правила акредитације која су ступила на снагу 1.
јануара 2002. године.
Због именовања др Вука Домазетовића на нову функцију
од 17. маја 2001. године ЈУАТ је добио новог председника
колегијалног органа др Милоша Јелића.

2002.

ПРОГЛАШЕН ДАН АКРЕДИТАЦИЈЕ, ЈУАТ ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАН ЕА
Колегијални орган је донео одлуку да се 28. јуни прогласи за Дан акредитације.
21. фебруара је изабран идејни знак ЈУАТ-а, а колегијални орган је донео одлуку о новом знаку акредитације.

2003.

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
Чланом 15. Закона за спровођење Уставне повеље Државне
заједнице Србија и Црна Гора од 4. фебруара 2003. године
било је предвиђено да до дефинисања коначног статуса
ЈУАТ наставља да обавља своје послове као самосталан
орган. Доношењем Уредбе о образовању министарстава,
организација и служби Савета министара од 13. јуна 2003.
године, ЈУАТ мења свој назив у Акредитационо тело Србије

и Црне Горе (АТ СЦГ) и налази се у саставу Министарства
за унутрашње економске односе као организација и
колегијални орган.
АТ СЦГ је добио свој први веб сајт www.juat.gov.yu. На
овом сајту се водио Регистар акредитованих организација,
објављена су и Правила акредитације као и остале релевантне активности везане за рад aкредитационог тела.
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2004.

АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ НОВОГ ЗАКОНА О АКРЕДИТАЦИЈИ
АТ СЦГ је током 2004. године радио на доношењу предлога Закона о акредитацији и на 100. седници АТ СЦГ је предлог
Закона усвојен и прослеђен Министарству за унутрашње економске односе. Одржане су и јавне расправе у Привредној
комори Србије и Привредној комори Црне Горе око сета закона из инфраструктуре квалитета на којој су учествовали представници АТ СЦГ.

2005.

ДОНЕТ НОВИ ЗАКОН О АКРЕДИТАЦИЈИ
АТ СЦГ је добио свој први Закон о акредитацији („Сл. лист СЦГ“, бр. 44/2005) који се примењивао од 1. јануара 2006. године. До овог датума АТ СЦГ је поступао у складу са Законом о стандардизацији.

2006.

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
Доношењем 8. јуна 2006. године Уредбе о положају
појединих институција бивше Србије и Црне Горе и служби
Савета министара („Сл. гласник РС“, бр. 49/06 и 63/06) престао је да постоји АТ СЦГ.
Влада Републике Србије је 3. новембра 2006. године донела
Одлуку о оснивању Акредитационог тела Србије - АТС као
самосталне непрофитне организације, која има својство
правног лица. Органи АТС-а су управни одбор, савет за
акредитацију као колегијални орган, директор и надзорни
одбор. По први пут АТС има директора којег именује и разрешава оснивач. АТС средства за рад обезбеђује наплатом
трошкова акредитације, из буџета Републике Србије и других извора и АТС по први пут добија право на сопствени
приход, јер више није државни орган.

Сходно Решењу Владе Републике Србије („Сл. гласник
РС“ бр. 57/06) именован је др Милош Јелић за вршиоца
дужности директора АТС-а. АТС је регистрован у Трговинском суду у Београду 8. децембра 2006. године чиме су се
створили услови да АТС отпочне са радом. 1. децембра
2006. године одржана је прва седница Управног одбора
у саставу: председник проф. др Слободан Петровић,
чланови: др Лазар Турубатовић, мр Коса Рашковић,
Богољуб Симоновић, дипл. инж. електронике и Дејан
Стојиљковић, дипл. инж. електронике. Током децембра месеца су одржане две седнице Управног одбора на
којима су донети Пословник о раду Управног одбора и
Правилник о раду АТС-а.

мр Вида Живковић, Радивоје Николичић, др Милош Јелић и Биљана Томи
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2007.

ПРВИ СТАТУТ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА

др Дејан Крњаић

Управни одбор је, између осталих одлука, усвојио и први Статут Акредитационог
тела Србије, на који је Влада Републике Србије дала сагласност јуна 2007. године
(„Сл. гласник РС“, 68/07). Управни одбор је такође донео и одлуку о новом логотипу
АТС-а, који и данас важи.
АТС од 2007. године има потписан Уговор о билатералној сарадњи са ЕА.
Прву акредитацију за лабораторију за еталонирање АТС је доделио у мају 2007.
године и отпочео је са припремним активностима за акредитацију медицинских
лабораторија према стандарду ISO 15189.
1. новембра 2007. године разрешен је дужности др Милош Јелић и именован за директора АТС-а др Дејан Крњаић.

2008.

ФОРМИРАН САВЕТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
Управни одбор је у 2008. години, између осталог: донео
нови Статут АТС-а, усвојио нова Правила акредитације
(3. издање), усвојио нову Одлуку о висини трошкова
акредитације, формирао Савет за акредитацију, донео
одлуку о приступању АТС-а у чланство међународних
организација за акредитацију EA, IAF и ILAC. На 16.
седници од 25. децембра 2008. године Управни одбор је донео одлуку да се именују за чланове Савета
за акредитацију: Славица Поповић, за председника
Савета, а за чланове Савета: др Вељко Малбаша, др

Војислав Божанић, др Предраг Поповић и проф. др
Милан Балтић.
18. јуна 2008. године обележен је Дан акредитације и
јубилеј АТС-а – 10-годишњица постојања и том приликом
су уручена признања бившим функционерима и запосленима у АТС који су прославили 10 година рада у АТС-у.
У документу Европске комисије „Serbia 2008 Progress
Report“, објављеном 5. новембра у Бриселу, позитивно је
оцењен систем акредитације у Србији.
АТС је објавио ново издање сајта www.ats.rs.

Обележавање 10 година рада АТС-а

2009.

ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТИ, ПРИЈАВА ЗА ПОТПИСИВАЊЕ MLA,
ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАН ILAC-a
Управни одбор је током 2009. године, између осталог,
усвојио Правила прекограничне акредитације и Правила
и критеријуме за именовање, задужења и рад техничких
комитета и идентификовао стране које у њима треба да
учествују и извршио именовање чланова сталних техничких комитета за лабораторије, контролне организације и
сертификациона тела који треба да допринесу непристрасности, унапређењу поступка одлучивања о акредитацији,
транспарентности и обезбеђењу техничке компетентности
у раду АТС-а, укључивањем свих заинтересованих страна у
систем акредитације.
16. новембра 2009. године одржани су први састанци техничких комитета за лабораторије, контролне организације и

сертификациона тела на којима су изабрани председавајући
комитета и њихови заменици.
Управни одбор је донео одлуку о именовању Комисије за
решавање по жалбама. За председника Комисије именована је мр Јелена Поповић, помоћник министра Министарства економије и регионалног развоја.
Реагујући на потребе заинтересованих страна, АТС је
проширио свој делокруг рада на акредитацију медицинских лабораторија према стандарду SRPS ISO 15189
и акредитацију сертификационих тела за сертификацију
система менаџмента безбедношћу хране (SRPS ISO
22000:2007) и до краја године акредитовао прве две медицинске лабораторије и прво сертификационо тело за
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сертификацију система менаџмента безбедношћу хране.
Током 2009. године АТС је започео са пројектом увођења
нових области акредитације за акредитацију сертификационих тела за сертификацију особа према SRPS ISO/
IEC 17024:2005 – заваривачи; за акредитацију сертификационих тела за системе менаџмента према SRPS ISO/IEC

17021:2008 (област: заштита здравља и безбедност на раду
- SRPS OHSAS 18001:2007), за акредитацију сертификационих тела у области органске производње и географског
порекла.
АТС је постао придужени члан ILAC-a 17. фебруара 2009.
године.

2010.

ПРЕДОЦЕЊИВАЧКА ПОСЕТА ЕА, НОВИ ЗАКОН О АКРЕДИТАЦИЈИ
Управни одбор АТС-а је током 2010. године одржао 8
седница, од чега су две седнице биле заједничке са Саветом за акредитацију. Између осталог, донета је одлука
о проширењу области деловања АТС-а за успостављање
нове шеме акредитације за примену стандарда SRPS EN/
ТS 15675 за мерење квалитета ваздуха и/или емисије коју
АТС треба да развија на основу Закона о заштити ваздуха;
донета је одлука о проширењу пријаве за оцењивање од
стране ЕА и за медицинске лабораторије, сертификацију
производа и системе менаџмента QMS и EMS; донета су
Правила акредитације – пето и шесто издање.
Влада Републике Србије усвојила је на 273. седници од 10.
јуна 2010. године предлог закона о акредитацији и упутила га у скупштинску процедуру. Народна скупштина Републике Србије усвојила је 5. октобра 2010. године нови
Закон о акредитацији. Закон о акредитацији је ступио на

снагу 12. октобра 2010. године („Сл. гласник РС“, 73/2010).
Доношењем новог Закона о акредитацији, као последњег
закона из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији, испуњен је један од неопходних предуслова за
прикључење Републике Србије Европској унији.
У периоду од 2. до 5. марта 2010. године обављено је
пред-оцењивање АТС-а у складу са процедуром Е-2/02 и
поднетим захтевом АТС-а од 12. фебруара 2009. године за
потписивање мултилатералних споразума са ЕА у области
лабораторија за испитивање и еталонирање и контролних
тела. Општи став чланова тима ЕА је да АТС обавља послове у складу са релевантним захтевима и да су запослени у
АТС-у компетентни и искусни, да је организациона структура адекватна и да се оцењивање спроводи на стручан
начин.

2011.

АТС СТАТУТ И ОДЛУКА, ЕА MLA ОЦЕЊИВАЊЕ
Решењем о именовању од 29. априла 2011. године именован
је нови Управни одбор у следећем саставу: за председника Управног одбора мр Сњежана Пупавац, а за чланове: др
Лазар Турубатовић, Ненад Спасовић, Златибор Славић
и по први пут представник запослених АТС-а др Братислав
Милошевић. Управни одбор у новом сазиву је отпочео са
радом 1. јуна 2011. године када су усвојени Пословник о
раду УО; дата је сагласност на чланство АТС-а у IAF-у и именовани су нови чланови Савета за акредитацију, сходно
Одлуци о изменама и допунама одлуке о оснивању АТС-а и
то: мр Јелена Поповић, помоћник министра Министарства

економије и регионалног развоја за председника, а за чланове Савета: мр Вида Живковић, Славољуб Станојевић,
проф. др Милан Балтић, Видосава Џагић, Слободан Сотиров, др Александар Петровић, др Слободан Петровић,
др Љубомир Стајић, Богољуб Симоновић и др Предраг
Поповић.
После више година коначно је 29. априла 2011. године
именован и нови Надзорни одбор АТС-а. За председника
је именован проф. др Александар Гајић, а за чланове др
Јованка Левић и представник запослених Биљана Томић.
У „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 14/2011 од 24.
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Обука за техничке оцењиваче за акредитацију сертификационих тела, март 2011.

фебруара 2011. године објављена је нова Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије.
Управни одбор је на својој седници од 24. новембра донео
нови Статут Акредитационог тела Србије на који је Влада Републике Србије је својим решењем дала сагласност
8. децембра 2011. године. Статут је објављен 21. децембра
2011. године. Сходно новом Статуту АТС је организован као
установа и послује у складу са прописима којима се уређује
правни положај јавних служби. Статут детаљно регулише
надлежност органа и тела АТС-а, начин избора директора
АТС-а, начин одлучивања о акредитацији, финансирање,
права, обавезе и одговорности у правном промету, јавност
рада, Дан акредитације и поверљивост података.
АТС је у периоду од 27. јуна до 1. јула 2011. године био предмет колегијалног оцењивања тима ЕА.
Колегијално оцењивање спроведено је са циљем да се
провери усклађеност система акредитације у Србији са
захтевима стандарда ISO /IEC 17011, одговарајућим захтевима европске регулативе (Уредба No 765/2008), као и
обавезујућим документима међународних организација
за акредитацију. Тим колегијалних оцењивача је изнео
мишљење да у Србији постоји неопходна законска основа
за рад акредитационог тела; да АТС има адекватне процедуре које стално унапређује и да су административно
особље и водећи оцењивачи посвећени свом послу, као
и да су технички оцењивачи и експерти компетентни. Тим
оцењивача ЕА закључио је да АТС спроводи своје активности у складу са процедурама и захтевима ЕА и да је стекао
поверење у компетентност АТС -а, а последично и акредитованих тела за оцењивање усаглашености. На основу налаза током колегијалног оцењивања као и анализе пред-

ложених корективних мера АТС-а, коначна препорука тима
оцењивача ЕА је да АТС потпише билатерални споразум са
ЕА у области лабораторија за испитивање, лабораторија
за еталонирање, медицинских лабораторија, контролних
тела и сертификационих тела за сертификацију производа.
У складу са новим Статутом и Пословником о раду ЕА АТС је
постао придружени члан ЕА у Варшави 23. новембра 2011.
године.
По први пут одржан је састанак ЕА МАС Савета у Београду од 12. до 15. априла 2011. године као и радног председништва ЕА МАС-а и радне групе за обуку колегијалних
оцењивача.
29. децембра 2011. године АТС је постао члан IAF-а.
Током 2011. године АТС је било укључен у већи број
пројеката финансираних од стране Европске уније, Немачке и Швајцарске: Регионални пројекат IPA 2011 „Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и
Турској“; Регионални PTB пројекат „Промоција регионалне сарадње у Југоисточној Европи у области инфраструктуре квалитета“; Програм швајцарско-српске трговинске сарадње 2009-2012 у области увођења GLOBALG.A.P.
стандарда и заштите географског порекла; и GIZ/ACCESS
пројекат – „Стратегија развоја инфраструктуре квалитета“ (Програм подршке повећању конкурентности малих и
средњих предузећа у Србији).
Током 2011. године настављене су активности на развоју
нових области акредитације и то: програма за акредитацију
сертификационих тела за сертификацију особа према SRPS
ISO/ IEC 17024 и програма акредитације сертификационих
тела у области географског порекла.

учесници регионалног PTB семинара, мај 2012.
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2012.

ПОТПИСИВАЊЕ MLA СПОРАЗУМА

Tomas Facklam и др Дејан Крњаић

Graham Talbot и др Дејан Крњаић

Randy Dougherty и Јасна Стојановић

Peter Unger и Јасна Стојановић

мр Наталија Јовичић Зарић

Управни одбор АТС-а је током 2012. године одржао 6 седница. На 9. седници
од 11. септембра 2012. године Управни одбор је прихватио оставку директора АТС-а др Дејана Крњаића поднету 11. септембра 2012. године Влади
Републике Србије, а због постављења на другу функцију. Управни одбор је
предложио Влади Републике Србије да за вршиоца дужности директора
АТС-а именује Јасну Стојановић, запослену у АТС-у, која је и именована 14.
септембра 2012. године.
Током 2012. године одржане су две заједничке седнице Управног одбора и
Савета за акредитацију. Надзорни одбор АТС -а је конституисан 14. марта
2012. године.
Савет за акредитацију је током 2012. године предложио директору АТС-а
именовање нових чланова секторских комитета и разматрао начине
унапређења рада органа и тела АТС-а и образовање привремених техничких
комитета због указане потребе за рад по специфичним и стручним питањима
из одређених области акредитације у оквиру сталних техничких комитета и
то 7 привремених техничких комитета.
На седници ЕА МАС савета од 18. и 19. априла 2012. године у Копенхагену, донета је одлука о потписивању BLA споразума између АТС-а и ЕА. По
добијању статуса земље кандидата за чланство у ЕУ, на истој седници, донета је одлука о пуноправном чланству АТС-а у ЕА, као и и замени BLA споразума са MLA.
Акредитационо тело Србије је 24. маја 2012. године у Мадриду, на 29.
седници Генералне скупштине ЕA постало пуноправни члан ЕА. АТС
је потписао ЕА MLA споразум за следеће области: лабораторије за
испитивање, укучујући медицинске лабораторије, лабораторије
за еталонирање, контролна тела и сертификациона тела за
сертификацију производа.
Крајем 2012. године АТС је проширио своју пријаву у оквиру следећег
колегијалног оцењивања, које ће се одржати од 9. до 13. септембра 2013.
године, и за акредитацију сертификационих тела за сертификацију особа.
АТС је 24. маја 2012. године потписao ILAC MRA споразум (Mutual Recognition
Agreement) за области испитивања и еталонирања, a 24. октобра 2012. године је потписан и ILAC MRA споразум за област контролисања.
АТС је потписao IAF MLA споразум (Multilateral Recognition Agreement) за област сертификације производа 24. октобра 2012. године, такође, на основу
потписаног поменутог мултилатералног споразума са ЕА.
Током 2012. године настављене су активности на развоју нових области
акредитације и то: акредитацији сертификационих тела у области географског порекла и акредитацији контролних и сертификационих тела у области
опреме под притиском у складу са националним правилницима (који су усаглашени са одговарајућим директивама „Новог приступа“). Обе ове активности су реализоване у складу са процедуром АТС-ПР13 Проширење активности АТС-а и уз помоћ међународних пројеката: Swiss-Serbian TCP 2009-2012 и
PTB пројекта “Support of the Quality Infrastructure in Serbia”.
Од краја новембра 2012. године АТС има нови интернет портал који нуди
савремене видове претраге Регистра акредитованих ТОУ који представља
синхронизован извод из новог информационог система.
ATС у процесу акредитације ангажује оцењиваче и техничке експерте из Регистра оцењивача и техничких експерата АТС-а у којем се налази 252 водећих
оцењивача/техничких оцењивача и техничких експерата, од чега: 89 водећих
оцењивача, 148 техничких оцењивача и 120 техничких експерата.
У току 2012. године АТС је реализовао 30 различитих обука (обуке које
организује АТС, обуке преко различитих међународних пројеката) у којима
је учествовало укупно 260 учесника.
На последњем састанку Комитета за лабораторије – ЕА LC, одржаног у марту
2012. године, мр Наталија Јовичић Зарић из АТС-a је изабрана за заменика
председавајућег ЕА LC. Избор колегинице Наталије је велико признање како
за њено лично залагање тако и за ATС.
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2013.

ПОНОВНО КОЛЕГИЈАЛНО ОЦЕЊИВАЊЕ
Најзначајније активности, које су спроведене у АТС-у током
2013. године, односиле су се на: успешан завршетак поновног колегијалног оцењивања од стране ЕА и проширење
обима ЕА МLA споразума, даље унапређење процедура
АТС-а и система акредитације и усклађивање са процедурама ЕА, ILAC-а и IAF-а, успешно тестирање и пуштање
у рад свих елемената новог информационог система
АТС-а, повећање броја компетентних оцењивача и техничких експерата, као и чланова комисија за акредитацију,
јачање компетентности свих учесника у поступцима
акредитације, који су екстерно ангажовани или запослени
у АТС-у, као и стручном усавршавању већег броја запослених, активности проширења на нове области акредитације
(лична заштитна опрема, ПТ провајдери, форензичке
лабораторије), започињање и реализацију припремних
активности везаних за прелазак на нова издања стандарда (ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065, ISO 15189), унапређење
сарадње са заинтересованим странама – ресорним министарствима, потрошачима, акредитованим ТОУ, кроз
већу укљученост свих заинтересованих страна у органима и телима АТС-а, као и сталну промоцију значаја и улоге
акредитације, повећање броја додељених акредитација
(повећање од 7,17% у односу на 2012. годину), повећање
броја обука и семинара за оцењиваче и техничке експерте
у циљу одржавања и унапређења њихове компетентности
и значајно проширење Регистра оцењивача и техничких
експерата (105 новоуписаних оцењивача и техничких експерата), учешће у пројектима техничке подршке ЕУ и
регионалним пројектима, обезбеђивање веће транспарентности у раду и доступности потребних информација,
докумената и обавештења путем одржавања садржајног
и информативног сајта АТС-а који се стално обогаћује новим садржајима како би се пратили најновији трендови у
земљи и иностранству.
Будући да је мандат Комисије за жалбе истекао у децембру
2013. године, а сходно члану 17. став 1. тачка 13) Статута
АТС-а, Управни одбор је на својој седници од 26. децембра
донео одлуку којом се именује нова Комисија за жалбе.
У току 2013. године укупно је донето 18 нових докумената и
17 нових издања, а извршена је измена 41 документа у циљу
успостављања уређеног система менаџмента и ефикаснијих
процедура усклађених са Законом о а кредитацији и усаглашених са документима ЕА, ILAC-а и IAF-а. Укупан број
важећих докумената система менаџмента је следећи: 7 пословника, 7 правила, 15 процедура, 31 упутство, 4 регистра
и 80 модела образаца.
Током 2013. године настављене су активности на развоју
нових области акредитације, па су сходно томе покренути следећи пројекти у току 2013. године везани за
акредитацију: тела у области личне заштитне опреме (у
складу са Правилником о личној заштитној опреми, „Служ-

бени гласник РС“, бр. 100/2011), форензичких лабораторија
(у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025:2006), мерила
(у складу са Правилником о мерилима, „Службени гласник
РС“ бр. 63/13), вага са неаутоматским функционисањем
(у складу са Правилником о вагама са неаутоматским
функционисањем, „Службени гласник РС“ бр. 17/13), опреме
(у складу са Правилником о опреми и заштитним системима
намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, „Службени гласник РС“ бр. 1/13).
АТС је у периоду од 9. до 13. септембра 2013. године
био предмет поновног колегијалног оцењивања тима
оцењивача ЕА у складу са процедуром ЕA-2/02 M: 2011 EA
Policy and Procedures for the Multilateral Agreement (Annex
9) и захтевом који је АТС поднео крајем 2012. године
за проширење постојећег мултилатералног споразума о међусобном признавању еквивалентности система
акредитације у оквиру ЕА (EA MLA) на област сертификационих тела за сертификацију система менаџмента и сертификационих тела за сертификацију особа.
Поновно колегијално оцењивање спроведено је са циљем
провере усклађености успостављеног система акредитације
са захтевима стандарда ISO/IEC 17011, одговарајућим захтевима европске регулативе (Уредба (ЕЗ) бр. 765/2008), као и
са обавезујућим документима међународних организација
за акредитацију (EA, ILAC и IAF). Препорука тима је да АТС
одржава потписани мултилатерални споразум за следеће
области: лабораторије за испитивање, укључујући медицинске лабораторије, лабораторије за еталонирање, контролна
тела и сертификациона тела за сертификацију производа,
као и да проширује потписани споразум за област сертификационих тела за сертификацију система менаџмента и
сертификационих тела за сертификацију особа.
Поред оцењивања у седишту АТС-а, извршено је и осведочење у рад тимова за оцењивање АТС-а током 11 оцењивања
тела за оцењивање усаглашености (2 лабораторије за
испитивање, 2 лабораторије за еталонирање, 2 сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, 1 сертификационо тело за сертификацију производа, 1 сертификационо тело за сертификацију особа, 2 контролна тела и 1
медицинска лабораторија).
Током 2013. године АТС је био укључен у већи број пројеката
финансираних од стране ЕУ и Савезне Републике Немачке:
Регионални PTB пројекат „Промоција регионалне сарадње у
Југоисточној Европи у области инфраструктуре квалитета“;,
GIZ/ACCESS пројекат – „Стратегија развоја инфраструктуре
квалитета“ (Програм подршке повећању конкурентности
малих и средњих предузећа у Србији); Регионални пројекат
IPA 2011 „Инфраструктура квалитета у земљама западног
Балкана и Турској“, који је започео у августу 2011. године и
GIZ пројекат – Немачки пројекат подршке развоја органске
производње у Србији.
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АТС је током 2013. године издао три билтена (електронско
и штампано издање). Намера АТС-а је да клијенти, акредитована ТОУ, подносиоци пријава или заинтересовани
клијенти, као и сви чиниоци инфраструктуре квалитета и
заинтересоване стране буду на што бољи начин упознати са
радом АТС-а, поступком акредитације и актуелним темама и
новинама из ове области.
Међународни дан акредитације је 2013. године у Републици Србији обележен је 6. јуна 2013. године у просторијама
Студентског културног центра када је одржана и свечаност поводом обележавања 15 година постојања и рада
АТС-а, као и Дана акредитације у Републици Србији (28.
јун). Током конференције присутнима су се обратили Јасна
Стојановић, в.д. директора АТС-а, Фрејк Јанмат, шеф Сектора за европске интеграције у Делегацији Европске уније

у Републици Србији, Томас Факлам, председавајући ЕА,
и Биљана Томић, начелник Одељења за правне и опште
послове АТС-а, а том приликом уручене су захвалнице и
признања заслужним појединцима и организацијама за
развој система акредитације у Републици Србији. Захвалнице су такође послате свим оцењивачима и техничким
експертима.
У току 2013. године АТС је реализовао 25 различитих обука (обуке које организује АТС, обуке преко различитих
међународних пројеката) у којима је учествовало преко 100
учесника, као и 14 обука за оцењиваче АТС-а у којима је учествовало 389 полазника.
АТС је био у периоду од 12. до 14. марта 2013. године
домаћин 25. седнице Комитета за сертификациона тела (EA
CC) и 25. седнице Комитета за контролна тела (EA IC) ЕА.

Обележавање 15 година рада АТС-а

2014.

ПРОШИРЕЊЕ ЕА MLA СПОРАЗУМА
2014. годину је обележио формалан завршетак поновног
колегијалног оцењивања од стране ЕА и проширење обима
ЕА МLA за области акредитације сертификационих тела за
сертификацију система менаџмента и сертификацију особа
и потписивање ЕА МLA споразума на седници Генералне
скупштине ЕА у Прагу 27. маја 2014. године.
На основу одлуке ЕА MAC комитета уследило је проширење
обима IAF МLA споразума за сертификацију система
менаџмента, а споразум је потписан у октобру 2014. године.

Јасна Стојановић потписује ЕА МLA споразум

Потписивањем међународних споразума доказивање усаглашености производа, процеса и услуга са захтевима прописа, стандарда и техничких спецификација постаје претпоставка за остваривање конкурентности на европском
и светском тржишту, а поштовањем прописа и стандарда
обезбеђена је безбедност производа и слобода кретања на
тржишту, заштита здравља грађана, заштита потрошача, заштита животне средине и друге области од јавног значаја.
Повезивањем система акредитације у Србији са европским
и светским системима акредитације потврђена је поузданост резултата оцењивања усаглашености које издају ТОУ
акредитована од стране потписника споразума. Крајем
2009. године АТС је имао 373 додељене акредитације, а
крајем 2014. године их има 540, па је тако постао акредитационо тело са највећим бројем додељених акредитација
у региону.
АТС је био домаћин 25. седнице ЕА СРС комитета за
комуникације и публикације у периоду од 5 до 6. марта
2014. године.
АТС је те године радио на успешном инкорпорирању
усвојене стратегије АТС-а у Стратегију инфраструктуре
квалитета у Републици Србији, повећању ангажовања
сталних и привремених техничких комитета АТС-а на
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решавању одређених проблема, како би се успоставила
потпуна функционалност свих привремених техничких комитета, остваривању потпуне функционалности информационог система АТС-а, успешној реализацији преласка на
нова издања стандарда (ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065, ISO
15189), реализацији активности акредитације у области
мерила, вага са неаутоматским функционисањем и у области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, повећању
ефикасности реализације поновних оцењивања, повећању
броја оцењивача и техничких експерата, повећању компетентности стално запослених у АТС-у и унапређењу
промоције акредитације.
Крајем године у Регистру оцењивача и експерата налази се
83 водећа оцењивача, 132 техничка оцењивача и 177 експе-

рата. Током године реализовано је 14 обука које организовао АТС за оцењиваче, техничке експерте и запослене АТС-а
и 23 обуке у оквиру међународних пројеката, којима је присуствовало преко 200 полазника.
Током 2014. године АТС је био укључен у пројекте финансираних од стране Савезне Републике Немачке: Регионални PTB пројекат „Промоција регионалне сарадње у
Југоисточној Европи у области инфраструктуре квалитета“;,
GIZ/ACCESS пројекат – „Стратегија развоја инфраструктуре квалитета“ (Програм подршке повећању конкурентности малих и средњих предузећа у Србији) у оквиру кога је
имлементацију спроводио Немачки метролошки институт
- Билатерални PTB пројекат.
Влада Републике Србије је у јулу 2014. године именовала за
вршиоца дужности директора АТС-а Милицу Лукешевић.

2015 - 2016.

НОВ САЗИВ УПРАВНОГ ОДБОРА АТС-А
Током 2015. године одржано је 5 седница Управног одбора. Нови сазив Управног одбора од 13.8.2015. године чине:
Недељко Пантић, председник и чланови: Андрија Јокић,
Милош Петровић, Сњежана Пупавац и Ненад Цветковић
из реда запослених. Решењем Владе Републике Србије од
септембра 2016. године разрешен је Ненад Цветковић, а на
његово место је именован Зоран Ракић, из реда запослених.
АТС је по четврти пут био домаћин састанка једног од комитета ЕА. Овај пут је то био 30. састанак Комитета за
лабораторије - 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. АТС је за организацију овог скупа добио највеће похвале од свих учесника, укључујући и
председавајућег EA LC комитета.
6. фебруара 2016. године именован је проф. др Ацо
Јанићијевић за вршиоца дужности директора АТС-а.

проф. др Ацо Јанићијевић

У октобру 2016. године потписан је IAF MLA за област
сертификације особа.
Током 2016. године АТС је био укључен у активности
следећих пројеката финансираних од стране Савезне Републике Немачке: Билатерални PTB пројекат „Подршка
инфраструктури квалитета у Србији“ (фаза 2014-2016); Регионални PTB пројекат „Промоција регионалне сарадње
у Југоисточној Европи у области инфраструктуре квалитета“ (2006-2016); Немачки пројекат подршке развоја
органске производње у Србији – ALIGN; као и следећи
пројекти финансирани од стране ЕУ - Твининг пројекат
“Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure
and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia”,
односно Пројекат „Инфраструктура квалитета у земљама
западног Балкана“ - SIDA (Swedish International Development
Cooperation Agency) and EFTA regional project for Quality
Infrastructure in Western Balkans 2015-2018. Активности су се
одвијале кроз састанке, присуствовање семинарима, округлим столовима, студијска путовања и разне врсте обука по
већ утврђеним плановима активности за сваки пројекат.
Започете су развојне активности за акредитацију верификатора (ISO 14065), као и активности на развоју акредитације
медицинских лабораторија, за испитивања уз пацијента,
према стандарду SRPS EN ISO 15189 + SRPS EN ISO 22870
и акредитацији форензичких лабораторија, према стандардима SRPS ISO/IEC 17025 и SRPS ISO/IEC 17020. У току
2016. године је завршена акредитација сертификационих
тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу
информација према SRPS ISO/IEC 27006 и система
менаџмента квалитетом у области медицинских средстава
(ISO 13485).

2017.

ПОНОВНО КОЛЕГИЈАЛНО ОЦЕЊИВАЊЕ
У Управни одбор АТС-а је решењем Владе Републике
Србије од 10. марта 2017. године уместо Зорана Ракића
именован Милош Никић из реда запослених.
На 7. седници Управног одбора, 10.04.2017. године формиран је нов Савет за акредитацију и формирана је нова
Комисија за жалбе. За председника Савета именован је

др Милош Јелић. Именовани су следећи чланови: Зоран Бакић, проф. др Владимир Поповић, проф. др
Иванка Поповић, др Љубомир Димитров, проф. др
Снежана Јанковић, проф. др Зоран Пуношевац, проф.
др Иван Гржетић, проф. др Мирослав Ћирковић, др
Јелена Пантелић Бабић и др Ана Мишовић. Савет за
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Колегијално оцењивање септембар 2017. године

акредитацију изабрао је нове секторске комитете на седници од 24. августа 2017. године.
АТС је у периоду од 25. до 29. септембра 2017. године
односно од 2. до 6. октобра (само за сертификацију особа) био предмет поновног (re-evaluation) колегијалног
оцењивања тима оцењивача ЕА у складу са процедуром ЕA-2/02 M: 2016 EA Policy and Procedures for the
Multilateral Agreement у циљу потврде постојећег статуса, односно одржавања потписаног мултилатералног
споразума о међусобном признавању еквивалентности
система акредитације у оквиру ЕА (EA MLA) споразума.
Поновно колегијално оцењивање спроведено је са
циљем провере усклађености успостављеног система акредитације са захтевима стандарда ISO/IEC 17011,
одговарајућим захтевима европске регулативе (Уредба (ЕЗ) бр. 765/2008), као и документима међународних
организација за акредитацију ( EA, ILAC и IAF). ЕА тим је
био сачињен од 9 колегијалних оцењивача, укључујући и
члана тима који је био на обуци, а поновном колегијалном
оцењивању су присуствовали и двоје посматрача испред
Међународне организације за акредитацију лабораторија
–ILAC.
Поред оцењивања у седишту АТС-а, извршено је и
осведочење у рад тимова за оцењивање АТС-а током 14 оцењивања тела за оцењивање усаглашености (2 лабораторије за испитивање, 2 лабораторије за
еталонирање, 2 сертификациона тела за сертификацију
система менаџмента, 2 сертификациона телa за
сертификацију производа, 2 сертификациона телa за
сертификацију особа, 2 контролна тела и 2 медицинске
лабораторијe).
Након двонедељног оцењивања активности АТС-а, тим
за колегијално оцењивање, односно вођа тима Eмануеле
Рива, доставио је АТС-у Сумарни извештај, у коме се наводи да су веома темељно анализиране кадровске промене у АТС-у у претходне три године и да је закључено
да се оне нису негативно одразиле на функционисање

АТС-а. Такође је утврђено да је систем менаџмента зрео
и стабилан, али и да постоји потенцијал за побољшање
у будућој имплементацији новог софтвера. Уочена је и
добра припремљеност техничког особља и оцењивача,
као и познавање процеса акредитације и мотивисаност
у раду. Констатовано је да су посматрана оцењивања
извршена у складу са процедурама АТС-а, а да су ангажовани стручњаци ефикасно и компетентно извршили
оцењивања.
У АТС-у је 21. и 22. децембра 2017. године одржан годишњи
семинар са експертима за одлучивање о акредитацији,
члановима секторских комитета АТС-а. Семинару је присуствовало, у два дана, 66 експерата, од укупно уписаних 93
у Регистар експерата за одлучивање.

Горан Кнежевић, проф. др Ацо
Јанићијевић и Емануеле Рива

1. децембра 2017. године су објављена нова издања
следећих стандарда: ISO/IEC 17025:2017, General
requirements for the competence of testing and
calibration laboratories (Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и еталонирање) и ISO/
IEC 17011:2017, Conformity assessment - Requirements for
accreditation bodies accrediting conformity assessment
bodies (Оцењивање усаглашености – Захтеви за акредитациона тела која акредитују тела за оцењивање усаглашености).
У пероду од 5. до 7. децембра 2017. године обављено је
оцењивање првог ТОУ према захтевима стандарда SRPS
ISO/IEC 17043 за ПТ провајдере.

Колегијално оцењивање октобар 2017. године
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2018.

ГОДИНА ЈУБИЛЕЈА
У Београду у Палати Србија, 10, 11. и 12. јануара 2018. године,
АТС је одржао годишње састанке са својим оцењивачима.
На састанцима, који су одржани за сваку врсту акредитације
посебно, оцењивачима су дате информације о раду
АТС-а у протеклој години, са посебним освртом на протекло колегијално оцењивање АТС-а од стране Европске
организације за акредитацију. Такође је било речи и о плановима за ову годину, о изменама у документацији QMS ATС,
о учешћу и раду представника АТС-а у стручним телима ЕА/
IAF/ILAC у 2017. години, као и о припремама за прелазак
АТС-а и акредитованих тела за оцењивање усаглашености
на нова издања стандарда и обавезујућих докумената ЕА/
IAF/ILAC.

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

У оквиру 39. седнице Комитета за мултилатералне споразуме ЕА одржанe 25. и 26. априла 2018. године у хотелу Хајат у
Београду, АТС-у је једногласно потврђен статус потписника
мултилатералног споразума (MLA) између АТС и ЕА.
Статус потписника MLA споразума између АТС и ЕА
је потврђен за области лабораторија за испитивање,
лабораторија за еталонирање, медицинских лабораторија,
контролних тела, сертификационих тела за сертификацију
производа, сертификационих тела за сертификацију система менаџмента и сертификацију особа. У априлу 2018. године АТС је проширио потписани IAF MLA споразум за следеће
под-обиме: ISO/IEC 27001 – Information security management
systems – Requirement; ISO 13485 – Medical devices – Quality
management systems – Requirements for regulatory purposes
и ISO 22000 – Food safety management systems – Requirement
for any organization in the food chain.
Интензивиране су активности у циљу подизања компетентности оцењивача и запослених у АТС-у, те су одржане следеће обуке у првој половини 2018. године:
Обука за техничке оцењиваче за серт. тела за серт. система менаџмента (ISO/IEC 17021-1) за област система менаџмента безбедношћу информацијама; Системи
менаџмента енергијом — (SRPS EN ISO 50001), (SRPS ISO
50003); Оцењивање усаглашености — Захтеви за тела која
обављају проверу и сертификацију система менаџмента
— Део 1: Захтеви (SRPS ISO/IEC 17021-1); Оцењивање усаглашености — Захтеви за тела која обављају проверу и
сертификацију система менаџмента — Део 2: Захтеви за
компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента животном средином (SRPS ISO/IEC 170212); Оцењивање усаглашености — Захтеви за тела која
обављају проверу и сертификацију система менаџмента
— Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање и

сертификацију система менаџмента квалитетом (SRPS ISO/
IEC 17021-3); Обука за техничке оцењиваче за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента (ISO/
IEC 17021-1) за област система менаџмента безбедношћу
информацијама према ISO/IEC 27001, у трајању од 5 радних
дана од 16-20. априла 2018. године, Обука за оцењиваче
за ново издање стандарда ISO/IEC 17025:2017 (Општи
захтеви за компетентност лабораторија за испитивање
и лабораторија за еталонирање) 24. и 25. априла 2018.
године; Обука за оцењиваче за нови стандард SRPS ISO
45001:2018 и IAF MD 21:2018 (Захтеви за прелазак на
стандард ISO 45001:2018 са стандарда OHSAS 18001:2007
(Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду)
и MD 22:2018 (Примена стандарда ISO/IEC 17021-1 за
сертификацију система менаџмента здрављем на раду и
менаџмента безбедношћу информација (OH&SMS), одржана је од 28-29.05.2018. године и Обука за водеће оцењиваче
за оцењивање контролних тела према стандарду SRPS ISO/
IEC 17020:2012 ће бити одржана од 27-29.06.2018. године.
Обука за тела за оцењивање усаглашености за примену
новог стандарда ISO/IEC 17025:2017 одржана је 24.05.2018.
године са присутних преко 500 учесника.
Савет за акредитацију је током својих седница, између
осталих активности, спровео следеће: дао је предлог директору за именовање чланова привремених техничких
комитета, усвојио је план преласка на ново издање стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, размотрио је анализу предложених корективних мера са колегијалног оцењивања
које се односе на Савет за акредитацију и информације
у вези новог издања стандарда ISO/IEC 17011 и ISO/IEC
17025, као и усвојио је план преласка на нова издања и референтна документа.

И

након ових 20 година АТС-а пред нама је и даље
много изазова! Остаје нам да радимо на проширењу
својих активности и унапређењу досадашњих, да
покажемо себи и другима да је наш систем рада поуздан
и да имамо капацитета и знања баш као и наше колеге широм света.
Верујемо да ће АТС и у овим, за привреду, тешким временима одржати исти квалитет рада и ниво компетентности како бисмо уверили све наше клијенте и друге
важне институције, које се ослањају на резултате акредитованих оцењивања усаглашености, да постигнути успех
значи само још више напорног рада на развоју система
акредитације и оцењивања усаглашености. Стога, наш
мото „ПОВЕРЕЊЕ У КОМПЕТЕНТНОСТ“ и даље остаје циљ
којем стремимо како бисмо потврдили да акредитација и
даље обезбеђује поверење у безбедност производа и заштиту здравља и живота људи, заштиту животне средине и
заштиту потрошача.
У име свих запослених у АТС-у захваљујем вам на подршци
и поверењу коју сте нам пружили током 2018. године. АТС
је кућа отворених врата и свака ваша сугестија и предлог
су добродошли. Наш успех је и ваш успех. Само тако ће нам
веровати, јер је за акредитацију кључна реч – ПОВЕРЕЊЕ!
Верујмо себи и други ће веровати у нас.

Проф. др Ацо јанићијевић
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Светски дан акредитације

акредитација

ГАРАНЦИЈА безбеднијЕГ светА

Светски дан акредитације обележава се 9. јуна
2018. године као глобална иницијатива коју су заједнички успоставили Међународни форум за акредитацију (IAF) и Међународна организација за
акредитацију лабораторија (ILAC), да би се подигла свест о важности акредитације. Тема ове 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.
Овај дан се прославља широм света у оквиру великих
националних догађаја, семинара и биће покривен у медијима,
да би се пружила могућност да се истражи како акредитација
може да помогне да се омогући безбеднији свет и да се подрже
бизниси, владе и законодавци у налажењу стандарда, оцењивања
усаглашености и средстава акредитације који би их подржали у
достизању овог циља.

Гаранција безбедног и
здравог окружења за више
од 217 милиона радника
и више од 500 милиона
становника у Европској
унији је питање од кључног
значаја. Владе држава
чланица ЕУ препознају
социјалне и економске
предности доброг
здравља и безбедности у
свакодневном животу.

Упркос значајном смањењу несрећа и бољој превенцији, проблеми везани за здравље и безбедност у ЕУ и даље захтевају
стална побољшања као што су:
• Сваке године више од 4.000 радника умре услед несрећа на послу и више од три милиона радника су жртве озбиљних
несрећа на послу, што доводи до одсуства са посла више од три дана (Европска статистика о несрећама на послу (ESAW),
2011) );
• 24,2% радника сматра да су њихови здравље и безбедност угрожени због њиховог рада, а 25% је изјавило да рад
има генерално негативан утицај на њихово здравље (Истраживање о европским радним условима (EWCS), 2010);
• Око 460.000 преурањених смртних случајева приписано је загађености ваздуха финим честицама у 2011.
години (Животна средина и здравље људи, Извештај ЕЕА бр. 5/2013, Европска агенција за животну средину и Заједнички
истраживачки центар Европске комисије)
• 2.201 упозорење је послато у 2017. години у систему брзог упозоравања ЕУ (платформа за размену информација у вези
са опасним непрехрамбеним производима) у вези са производима који представљају све врсте ризика (резултати ЕУ
система хитног упозоравања у вези са опасним непрехрамбеним производима у 2017. години).
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Овај правни оквир постоји како би се осигурало поверење
потрошача, јавних власти и произвођача у вези са
усаглашености производа на безбеднијем европском
тржишту.

Безбедност производа је важно политичко питање за јавне
власти у Европи. У циљу јачања поверења потрошача да
ће наћи безбедне производе на европском тржишту без
ограничавања приступа новим производима, ЕУ је усвојила
нови Законодавни оквир (NLF) 2008. године.
NLF се заснива на Уредби (ЕК) бр. 765/2008 и Одлуци бр.
768/2008, којим се утврђују захтеви за акредитацију и
захтеви за надзор над тржиштем, као и за оцењивање
усаглашености. Уредба (ЕК) бр. 765/2008 утврђује да
акредитација мора да буде приоритетни пут у државама
чланицама како би се оценила и доказала компетентност
и непристрасност нотификованих тела. Нотификована тела
врше испитивања, контролисања и контроле потребне
да би се доказало да је производ намењен пласирању на
тржиште у складу са свим захтевима за здравље, безбедност
и животну средину предвиђеним законима о производима.

12. марта 2018. године, ISO је објавио ISO 45001 Системи
менаџмента безбедношћу и здрављем на раду –
Захтеви. Овај стандард пружа оквир организацијама
за побољшавање безбедности запослених, смањивање
ризика на радном месту и стварање бољих и безбеднијих
услове рада тако што обезбеђује ефикасан низ процеса.
Осмишљен да помогне организацијама и индустријама
свих величина, од ISO 45001 се очекује да смањи повреде
на радном месту и лоше здравље широм света пружајући
смернице за побољшање безбедности радника у земљама
широм света. Акредитована сертификација у овој области
имаће и пословну предност тако што ће, на пример,
помагати предузећима да смањују трошкове прекида и
премије осигурања.
Комитет за сертификацију ЕА игра кључну улогу у подршци
хармонизованом приступу употреби стандарда тако што, на
следеће начине, делује на нивоима ЕА и IAF:
• Доприносом развоју кључних смерница (IAF MD22:
2018 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of
Occupational Health and Safety Management Systems (OH и
SMS))
• Организовањем радионице за обуку тренера, коју су
држали Marco Cerri (ACCREDIA, Италија) и Leonardo
Omodeo-Zorini (IIOC, признати члан заинтересованих
страна ЕА) у марту 2018. године, са намером да истакну и
поделе заједничко разумевање новог стандарда, како би
се даље проширило међу оцењивачима акредитационих
тела ЕА.
Извор: http://www.european-accreditation.org/

АТС потписао билатерални споразум
о сарадњи са UKAS-ом
Током састанка 41. Генералне скупштине Европске организације за
акредитацију (ЕА), који се одржао у Софији, Бугарска, у периоду од 16.
до 17. маја 2018. године, потписан је 17. маја 2018. године Споразум о
сарадњи у области акредитације између Акредитационог тела Србије (АТС) и
Акредитационог тела Уједињеног Краљевства (UKAS).
Споразум је у име АТС-а потписаo проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора,
док је споразум у име Акредитационог тела Уједињеног Краљевства потписао
Paul Stennett, директор. Потписивању споразума је присуствовала и Јасна
Стојановић, заменик директора у Акредитационом телу Србије.
Споразумом је дефинисан заједнички интерес и користи у јачању техничке сарадње у одређеним областима акредитације, а у вези са разменом
информација, заједничких оцењивања, обуке и других облика сарадње
које могу да се с времена на време идентификују, са жељом да се дугорочном сарадњом између ова два тела елиминишу потенцијалне техничке препреке у трговини и промовише економски и трговински развој двају земаља.
Потписивању споразума је претходио билатерални састанак представника
АТС-а и директора UKAS-а одржан 27. априла 2018. године у Београду,
током којег су договорене потенцијалне области сарадње између два
акредитациона тела. Том приликом је господин Stennett изванредном
презентациојом представио организацију и начин рада UKAS-а, области
деловања у оквиру правне регулативе УК.
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15. Међународна конвенција о квалитету - UASQ 2018

У периоду од 5.-7. јуна 2018. године на Машинском факултету у Београду одржала се 15. Међународна
конвенција о квалитету - UASQ 2018, у чијем оквиру се одржала и 10-та специјална конференција –
Национални систем акредитације.
На конференцији која се одржала у четвртак, 7. 06. 2018. године, учешће су узели и представници АТС-а и присутнима
презентовали своје радове.
Присутнима се испред АТС-а прво обратио проф. др
Ацо Јанићијевић, в.д. директора, са презентацијом на
тему: крупним корацима ка наредних 20 година – визија
АТС. Он је указао на стратешко опредељење АТС-а да као
међународно признато и водеће акредитационо тело у региону обезбеђује све потребне услуге акредитације, у складу са потребама привреде, као и да осигура поверење у резултате српских ТОУ. Проф. Јанићијевић је такође навео да
су посебни циљеви АТС унапређење система акредитације
у Републици Србији, задржавање статуса потписника споразума о признавању еквивалентности система акредитације
(ЕА МLА, ILАС МRА и IAF МLА), подизање нивоа свести о
значају акредитације, добро управљање ради постизања
доследних и одрживих резултата, јачање сарадње са регулаторима, као и наставак развоја акредитације.
Директор је истакао да су транспарентност у примени
правила, примена правила на начин како су успостављена
и хармонизација активности у процесима акредитације
такође циљеви АТС-а по питању хармонизације својих активности. Он се такође осврнуо и на одговорност АТС-а,
што подразумева укључивање и разумевање потреба регулатора, индустрије и других заинтересованих страна,

спровођење активности у јавном интересу и одржање сопственог интегритета.
Проф. др Јанићијевић је посебно нагласио разлоге за
поверење у АТС, од којих су најважнији: доследност резултата које АТС остварује, отвореност, непристрасност и независност, као и недискриминаторско понашање. На крају
своје презентације подвукао је настојање АТС-а да развија
своју компетентност кроз ефикасност, професионалност,
унапређивање ресурса, али и уз лидерство у областима које
спроводи.
Свој рад на тему 2018. и 2019. - године обавезујућих IAF докумената представила је и Јасна Стојановић, заменик директора АТС-а.
Радивоје Николичић, помоћник директора за сарадњу
са државним органима, презентовао је рад на тему:
коришћење акредитације у областима регулисаним законима и прописима.
Испред АТС-а присутнима се обратила и Милица
Јовчић, помоћник директора за процес акредитације
презентацијом на тему: размишљање засновано на ризику
– изазов за лабораторије и акредитациона тела. НИКОЛА
КОСТИЋ, руководилац одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела је представио рад на тему: нови
трендови и регулативе у области органске производње.
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Обавештења за
сертификациона
тела за
сертификацију
система
менаџмента

Усвојен нови обавезујући документ IAF MD 23:2018
Обавештавамо све заинтересоване стране да је Међународни форум за акредитацију (IAF) дана 8.05.2018.
године издао обавезујући документ IAF MD 23:2018 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited
Management Systems Certification Bodies, који је доступан на сајту IAF-а (www.iaf.nu).
Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована
сертификациона тела (СТ) за сертификацију система
менаџмента да је прелазни период за имплементацију
захтева овог документа годину дана, што значи до 8. маја
2019. године. АТС је као потписник IAF мултилатералног
споразума у обавези да осигура да су сва обавезујућа
документа IAF-а имплементирана од стране акредитованих
сертификационих тела.
Сертификациона тела би требало да размотре своје
активности/поступке/процедуре како би се осигурало да

се имплементирају захтеви овог обавезујућег документа
и требало би да почну да предузимају мере у случају да то
није случај да би се постигло да се документ у потпуности
имплементира од 8. маја 2019. године.
Што се тиче Процене ризика (поглавље 1.1) и Законски
уговори (поглавље 1.2), сертификациона тела би требало
да приликом разматрања узму у обзир и раније и нове
аранжмане како би осигурали да све активности буду у
складу са захтевима датим у поменутом документу.

Ступање на снагу обавезујућег документа IAF MD 2:2017
Обавештавамо све заинтересоване стране да је Међународни форум за акредитацију (IAF) дана 15.06.2017.
године издао обавезујући документ IAF МD2:2017 - IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited
Certification of Management, који је доступан на сајту IAF-а (www.iaf.nu). Овим документом је замењен
документ IAF МD2:2007, а ревизија документа је направљена због усклађивања са захтевима стандарда
ISO/IEC 17021-1:2015.
Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована
сертификациона тела (СТ) за сертификацију система
менаџмента да је прелазни период за имплементацију
захтева овог документа годину дана, што значи до 15. јуна
2018. године. Потребно је да сва акредитована СТ за
сертификацију система менаџмента која нису доставила
АТС-у до претходно траженог рока (30.04.2018. године),
доставе План имплементације за IAF МD2:2017, а
најкасније до 30.06.2018. године и у складу са њим

сва документа система менаџмента која су измењена и
допуњена због имплементације захтева из IAF МD2:2017
са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу
Правилима акредитације и плановима проверио примену
захтева IAF МD2:2017.
Оцењивања захтева према новом издању документа IAF
МD2:2017 започеће од 15. јуна 2018. године у складу са
резолуцијом ЕА Resolution 2017 (40) 25.

www.ats.rs | 23

Прелазак на сертификацију према ISO 45001:2018
са OHSAS18001:2007 и примена обавезујућих
докумената IAF MD 21:2018 и IAF MD 22:2018
Обавештавамо све заинтересоване стране да је 5. априла 2018. године Институт за стандардизацију Србије
(ИСС) објавио стандард SRPS ISO 45001:2018 - Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду - Захтеви
са упутством за коришћење. Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела
(СТ) за сертификацију система менаџмента да је транзициони период за прелазак на сертификацију по новом
стандарду три године од објаве ISO стандарда, што значи до 11. марта 2021. године.
Приликом разматрања активности потребних да би СТ
прешло на сертификацију према ISO 45001:2018, морају
се узети у обзир захтеви обавезујућег документа IAF
MD22:2018 - Примена ISO/IEC 17021-1 за сертификацију
OH&SMS-а. СТ која нуде сертификацију по OH&SMS ће
морати да имплементирају ове захтеве.
У складу са IAF MD21:2018 Захтеви за прелазак на ISO
45001:2018 са OHSAS 18001:2007, за сва СТ која желе да
пређу на сертификацију са SRPS OHSAS 18001:2008 на SRPS
ISO 45001:2018 АТС ће захтевати минимално, оцењивање
документације засновано на прегледу документације и
оцењивању у канцеларији и минимум једно осведочење
на терену у склопу редовног надзорног оцењивања или
поновног оцењивања.
Осведочења ће бити у идеалном случају провера преласка
постојећег клијента или провера новог клијента, али у
сваком случају осведочење мора показати да процеси СТ
и приступ провери покривају све аспекте новог стандарда.
Потребно је да сва СТ која прелазе из OHSAS 18001 у
ISO 45001, а која нису то учинила до претходно задатог
рока (31.05.2018. године) доставе АТС-у ХИТНО План
преласка на сертификацију према SRPS ISO 45001:2018
са информацијом о томе када очекују да буду спремна
за фазу прегледа документације, а најкасније до
30.06.2018. године и по плану сва документа система
менаџмента која су измењена и допуњена због нових
и измењених захтева стандарда SRPS ISO 45001:2018
(укључујући и захтеве докумената IAF MD 21:2018 и IAF MD
22:2018) са јасном идентификацијом измена, како би АТС
у складу Правилима акредитације и плановима проверио
примену захтева новог стандарда.
АТС неће прихватати пријаве за акредитацију
сертификационих тела за сертификацију система
менаџмента за безбедност и здравље на раду према
стандарду OHSAS 18001:2007 после 30. јуна 2019. године,
односно почетак пријема пријава за акредитацију СТ која
сертификују систем менаџмента за безбедност и здравље

на раду према новом издању стандарда SRPS ISO 45001:2018
је 1. септембар 2018. године.
Сва оцењивања после 15. септембра 2018. године укључиће
и оцењивања СТ која сертификују према стандарду SRPS
ISO 45001:2018 (укључујући и захтеве документа IAF MD
21:2018).
Подсећамо вас да смо вас информацијом од 1. фебруара
2018. године обавестили да је документ IAF MD 22:2018
у примени од 25.01.2018. године и да се односи на
сертификацију према стандарду SRPS OHSAS 18001, као и на
сертификацију према стандарду SRPS ISO 45001:2018. И да
је рок за започињање оцењивања у којима ће се оцењивати
и захтеви дати у документу IAF MD 22:2018 6. фебруар 2018.
године.
Од 11. марта 2020. године оцењивања ће бити искључиво
за СТ која сертификују према новом издању стандарда
(укључујући и захтеве документа IAF MD 21:2018). Рок за
завршетак оцењивања у сврху преласка на акредитацију
према новом издању стандарда је 11. септембар 2020.
године. У складу са резолуцијом IAF Resolution 2016-15 крај
прелазног периода је 11.03.2021. године.
Сва оцењивања прелазака захтевају доношење независне
одлуке, на основу препоруке тима за оцењивање, како
би се потврдило да акредитација може прећи у SRPS ISO
45001:2018. Стварни прелазак акредитације не може се
обавити све док се сви обавезни налази (који се односе на
овај прелазак) не разреше уз одобрење тима за оцењивање
АТС-а и донесе се одлука о додели акредитације/преласку
на SRPS ISO 45001:2018.
Такође вас обавештавамо да ће акредитација за OHSAS
сертификацију према SRPS OHSAS 18001:2008 остати
важећа за свако СТ све док се не постигне или прелазак или
до истека рока за прелазак (11. март 2021. године). Сваком
СТ које не постигне да успешно обави прелазак пре истека
рока за прелазак акредитација за сертификацију OHSAS ће
бити укинута. О статусу сертификата OHSAS 18001 током
транзиције се може прочитати у IAF MD21 тачка 2.2.

Прелазак на нове верзије стандарда
SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 и SRPS ISO/IEC 17021-2:2017
Обавештавамо све заинтересоване стране да је 30. новембра 2017. године Институт за стандардизацију
Србије (ИСС) објавио стандарде SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која
обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање
и сертификацију система менаџмента квалитетом и SRPS ISO/IEC 17021-2:2017 Оцењивање усаглашености –
Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 2: Захтеви за компетентност
за проверавање и сертификацију система менаџмента животном средином.
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Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована
сертификациона тела (СТ) за сертификацију система
менаџмента за QMS и EMS да је транзициони период за
прелазак на сертификацију по новом стандардима две
године од објаве ISO стандарда, што значи до 31. марта
2019. године за SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 и до 1. децембра
2018. године за SRPS ISO/IEC 17021-2:2017. Потребно
је да акредитована СТ за сертификацију система
менаџмента која нису доставила АТС-у GAP анализу и
план имплементације поменутих стандарда и која до
сада нису оцењена према новим верзијама стандарда
да ХИТНО доставе тражене податке, а најкасније до
30.06.2018. године и у складу са планом сва документа

система менаџмента која су измењена и допуњена због
нових и измењених захтева поменутих стандарда са јасном
идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима
акредитације и плановима проверио примену захтева
новог стандарда у седишту сертификационог тела, током
редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.
АТС ће од 20. априла прихватати пријаве за акредитацију
само према новим издањима стандарда SRPS ISO/IEC 170211 + SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 и SRPS ISO/IEC 17021-2:2017.
Сва оцењивања после 20. априла 2018. године укључиће
и оцењивање испуњавања захтева стандарда SRPS ISO/IEC
17021-3:2017 и SRPS ISO/IEC 17021-2:2017.

Прелазак на сертификацију према SRPS EN ISO 13485:2017 и
примена обавезујућег документа IAF MD 9:2017
Обавештавамо све заинтересоване стране да је 30. новембра 2017. године Институт за стандардизацију
Србије објавио стандард SRPS EN ISO 13485:2017 Медицинска средства - Системи менаџмента квалитетом Захтеви за сврхе прописа. Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела
(СТ) за сертификацију система менаџмента за медицинска средства да је транзициони период за прелазак на
сертификацију по новом стандарду три године од објаве ISO стандарда, што значи до 31. марта 2019. године.
АТС ће у складу са достављеним планом преласка од стране ТОУ складу Правилима акредитације и плановима проверити
примену захтева новог стандарда у седишту сертификационог тела и минимум једног осведочења на локацији клијента,
током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.
АТС ће од 20. априла прихватати пријаве за акредитацију СТ која сертификују систем менаџмента за медицинска средства
само према новом издању стандарда SRPS ЕN ISO 13485:2017.
Од 1. септембра 2018. године оцењивања ће искључиво бити за СТ која сертификују систем менаџмента за медицинска
средства према новом издању стандарда, односно од 9. јуна 2018. године за IAF MD 9:2017. Рок за завршетак оцењивања у
сврху преласка на акредитацију система менаџмента за медицинска средства према новом издању стандарда је 1. јануар
2019. године. У складу са резолуцијом IAF Resolution 2015-13 крај прелазног периода је 31.03.2019. године, односно 9. јун
2018. године за IAF MD 9:2017 (ЕА Resolution 2017 (40) 25).
Такође вас обавештавамо да ће акредитација за сертификацију системa менаџмента према SRPS ЕN ISO 13485:2014 остати
важећа за свако СТ све док се не постигне или прелазак или до истека рока за прелазак. Сваком СТ које не постигне да
успешно обави прелазак пре истека рока за прелазак акредитација за сертификацију системa менаџмента за мединска
средства ће бити укинута.

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију
система менаџмента за QMS и EMS у вези са издавањем
сертификата према верзијама стандарда из 2015. године
Обавештавају се сва акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента за QMS и
EMS још једном да ће 15. септембра 2018. године сви ISO 9001:2008 и ISО 14001:2004 сертификати да истекну и
више неће бити валидни.

Узимајући у обзир тумачење IAF Техничког комитета,
одржаног 6-7. априла 2018. године у Франкфурту, током
пролећног заседања IAF-а (2018 IAF/ILAC Mid-Term
Meetings) Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава
своја акредито-вана СТ о следећем:
Када се прелазне активности успешно заврше пре
15. септембра 2018. године, датум истека нових
сертификата може да буде заснован на датуму истека

постојећег сертификата. Датум издавања на новом
сертификату треба да буде на датум или након датума
одлуке о ресертификацији.
Ако СТ није завршило транзициону проверу или СТ не
може да верификује примену корекција и корективних
мера за било коју велику неусаглашеност пре 15.
септембра 2018. године, онда се сертификација према
новим верзијама не препоручује. Клијент мора да буде
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информисан и последице морају да му се објасне.
Од 15. септембра 2018. године СТ може да издаје
сертификате у року од 6 месеци (до 15. марта 2019.
године) под условом да је процес провере започет
пре 15. септембра 2018. године и да су значајне
транзиционе активности завршене. Датум почетка
важења сертификата мора да буде на дан одлуке о
сертификацији или након њега, а датум истека мора да
се заснива на претходном сертификационом циклусу.
У складу са планираним активностима АТС је сва
оцењивања СТ за прелазак на нове верзије стандарда
завршио у складу са паланом.
Током
пролећног
заседања
IAF-а
представници
акредитационих и сертификационих тела имали су
прилику да размотре анализу процеса транзиције према
новим верзијама ISO 9001 и ISO 14001. Уочен је значајан
прогрес узимајући у обзир да је преостало још 5 месеци
до крајњег рока прелазног периода, као и резолуције IAF
-а из 2017. године у којој се каже да после 15. марта 2018.
године СТ морају да спроводе све почетне, надзорне и
ресертификационе провере према стандардима ISO 9001
и ISO 14001 у складу са новим верзијама стандарда (ISO
9001:2015 и ISO 14001:2015).

АТС је у ту сврху прикупљао податке о броју издатих
сертификата према стандарду SRPS ISO 9001:2015 и SRPS
ISO 14001:2015, као и према стандарду SRPS ISO 9001:2008
и SRPS ISO 14001:2005 на дан 31.12.2017. и 28.2.2018. године.
Следећи термини када ће АТС прикупљати податке биће 30.
јуни и 30. септембар 2018. године.
АТС апелује на своја СТ да имају у виду одлуке и препоруке
које је објавио IAF и које је АТС у обавези да имплементира,
као и да учине све како би своје активности завршили у
року предвиђеном за транзицију према SRPS ISO 9001:2015
и SRPS ISO 14001:2015.
IAF је објавио саопштење како би се нагласила потреба да
организације које још увек нису своје системе управљања
усагласиле са новим верзијама стандарда ISO 9001и ISO
14001 уложе додатни напор како би се осигурало испуњење
датог рока за транзицију - 15. септембар 2018. године. IAF
је потврдио да ће од 15. септембра 2018. сви сертификати
издати према стандардима ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004
истећи и више неће важити. То значи да свака сертификована
организација мора да ради са својим сертификационим
телом како би се осигурало да је процес сертификације
завршен до задатог рока.

IAF комунике
Рок за прелазни период на ISO 2015 се приближава

Састанци IAF/ILAC средином 2018. године су пружили
акредитационим и сертификационим телима могућност
да процене ситуацију у вези са преласком на системе
менаџмента квалитетом ISO 9001 и системе менаџмента
животном средином ISO 14001 из 2015.
Напредак се сада убрзава како се приближава последњих
пет месеци транзиционог периода. То је подржано и
правилом IAF-а да никакав рад по претходним верзијама
оба стандарда није дозвољен после 15. марта 2018.
године. Чланице IAF-а наглашавају ову неопходност свим
организацијама које тек треба да обаве транзицију да би
обезбедиле да се учине сви напори да се испуни рок који је
постављен за 15. септембар 2018. године.
IAF жели да подсети све сертификоване организације да ће
15. септембра 2018. године истећи сви сертификати издати
по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и да више неће бити
валидни. То значи да ће свака сертификована организација
морати да сарађује са својим сертификационим телом како
би обезбедила да су до истека рока сви елементи процеса
сертификације завршени, од провера до техничког

преиспитивања и одлуке сертификационог тела да изда
сертификат.
Сертификација према ISO 9001 и/или ISO 14001, нарочито за
многе компаније, кључна је као пролаз за учешће у ланцима
набавке и обезбеђивању роба и пружању услуга разним
групама клијената. IAF жели да нагласи да само завршетак
целокупног процеса транзиције до 15. септембра 2018.
године осигурава наставак сертификације према ISO 9001
и ISO 14001.
Као што је IAF претходно навео, завршетак процеса
транзиције пружа приступ кључним користима од
ревидираних стандарда. Нови ISO 9001 промовише
повећано укључивање руководства у систем менаџмента,
уводи размишљање засновано на ризику и усклађује
политику и циљеве система менаџмента квалитетом са
стратегијом организације. Измене у ISO 14001 се фокусирају
на кључна питања као што су заштита животне средине,
побољшање еколошке перформансе, размишљање о
животном циклусу и лидерство организација у области
животне средине.
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Почетак примене обавезујућег документа IAF MD 1:2018
Обавештавају се сва акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента (у даљем тексту
СТ), да је Међународни форум за акредитацију (IAF), 29. јануара 2018. године, објавио друго издање обавезујућег
документа IAF MD 1:2018 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by
a Multi-Site Organization, са почетком примене од 29. јануара 2018. године.
У складу са Правилима акредитације, а у вези са критеријумима за одржавање акредитације, сва СТ су у обавези да
испуњавају захтеве садржане у документима са обавезном
применом које су издале ЕА и IAF. Објављивањем наведене ревизије IAF MD 1, претходна верзија IAF MD 1:2007 и
IAF MD 19:2016 - IAF обавезујући документ за проверу и
сертификацију система менаџмента вишелокацијских
организација (где одабирање локације за проверу није
одговарајуће) су повучени.
С тим у вези, потребно је да сва СТ ОДМАХ почну да примењују
одредбе из документа IAF MD 1:2018, што ће Акредитационо
тело Србије проверити током првог предстојећег редовног
оцењивања. Продужава се рок за СТ, која из практичних
и оперативних разлога (прилагођавање софтверских

алата, на пример или слично) имају потребе за прелазним периодом, за прелазак са IAF MD 1:2007 и IAF MD
19:2016 на IAF MD 1:2018, за достављање плана преласка АТС-у на одобравање, најдаље до 30.06.2018. године
(уместо 19. марта 2018.).
Поред наведеног, у складу са Правилима акредитације
АТС-ПА01 акредитована СТ имају обавезу да одмах обавесте АТС о свим променама у СТ, због ступања на снагу
наведеног обавезујућег документа, које имају утицаја на
статус акредитације, па су због тога у обавези да доставе
сва документа система менаџмента која су измењена и
допуњена због примене и поштовања захтева из IAF MD
1:2018, са јасном идентификацијом измена (уколико их
је било).

Обавештења за
контролна тела

Прелазак на рад према новом издању Правилника о мерилима
Правилник о мерилима („Службени гласник РС“ бр.3/18) је ступио на снагу 20. јануара 2018. године. Ступањем
на снагу наведеног правилника престао је да важи Правилник о мерилима („Службени гласник РС“, бр. 63/13 и
95/16), као и метролошка упутства и правилници за одговарајуће врсте мерила.
На сајту Дирекције за мере и драгоцене метале, www.dmdm.rs објављено је 30.05.2018. измењено Тумачење
у вези са применом Правилника о мерилима http://www.dmdm.rs/PDF/Tumacenje_u_vezi_sa_primenom_
Pravilnika_o_merilima.pdf.
Правилник о мерилима („Службени гласник РС“ бр.3/18) (у даљем тексту нови Правилник) не доноси измене које би утицале
на промене активности у телима за оцењивање усаглашености која обављају послове контролисања. С тим у вези, а у циљу
преласка на рад према новом Правилнику, АТС ће поступити на следећи начин:
• с ва акредитована контролна тела која у обимима акредитације имају Правилник о мерилима („Службени гласник РС“, бр. 63/13
и 95/16) потребно је да АТС-у доставе документацију којом доказају да су свој рад прилагодили захтевима новог Правилника;
•н
 а основу достављене документације АТС ће верификовати настале промене/ усаглашавања оценом достављене
документације и донети одговарајућу одлуку о акредитацији;
• з а сва акредитована контролна тела која у својим обимима акредитације имају правилнике и метролошка упутства, биће
извршена техничка корекција обима акредитације везивањем поменутих документа са ставом 6. члана 26. новог Правилника,
а који се односе на поступке ванредног и редовног контролисања.
Овим саопштењем се мења саопштење објављено 16.05.2018. a у вези са преласком на рад према новом издању
Правилника о мерилима.
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Међународне активности

АТС потписник IAF MLA
споразума за 3 нове подобласти у системима
менаџмента
Током 2018. године на заједничким састанцима IAF
и ILAC одржаним у Франкфурту (Немачка) од 4. до
11. априла 2018. године, Европска организација
за акредитацију - ЕА је призната као регионална
група за 4 нове под-области система менаџмента
у оквиру IAF MLA споразума:.
• ISO 50001 - Системи менаџмента енергијом –
Захтеви са упутством за коришћење,
• ISO/IEC 27001 - Системи менаџмента
безбедношћу информација - Захтеви,
• ISO 13485 - Системи менаџмента за
медицинска средства - Системи менаџмента
квалитетом-захтеви за сврхе прописа,
• ISO 22000- Системи менаџмента безбедношћу
хране - Захтеви за сваку организацију у ланцу
исхране.
Сврха IAF мултилатералних споразума о
међусобном признавању (MLA) је да олакша
међусобно признавање и прихватање сертификата која су издала акредитована сертификациона
тела између потписника MLA на глобалном нивоу.
ЕА је већ призната у оквиру главне области ISO/
IEC 17021-1 за под-области системи менаџмента
квалитетом (QMS) и системи менаџмента животном средином (ЕМS), а 2017. године пријавила
се за проширење MLA за системе менаџмента
безбедношћу хране (FSMS), системе менаџмента
безбедношћу информација (ISMS), системе
менаџмента за медицинска средства (MDMS) и системе менаџмента енергијом (EnMS).
У оквиру признања ЕА, чланице ЕА, које су се ЕА
пријавиле за под-области сада су аутоматски потписнице за ове под-области од стране IAF-а. Током
колегијалног оцењивања, национална акредитациона тела доказују своју усклађеност са релевантним захтевима који су утврђени у специфичним областима.
Акредитационо тело Србије се пријавило за подобласти:
• системи менаџмента безбедношћу информација
(ISMS),
• системи менаџмента за медицинска средства
(MDMS) и
• системи менаџмента безбедношћу хране (FSMS),
те је на овај начин 5. априла 2018. године постало
потписник IAF MLA споразума и за ове системе
менаџмента
http://www.iaf.nu/articles/IAF_Mem_Serbia_ATS/255.

Потврђена позитивна
оцена Европске
комисије о систему
акредитације у Србији
у Извештају о напретку
Србије у европским
интеграцијама
за 2018. годину

Извештај Европске комисије о напретку Србије у процесу европских интеграција се бави анализом законодавства, административних капацитета, секторских стратегија и политика Србије, као
и развојем тржишта у односу на правне тековине ЕУ ( Community
Acquis), а у складу са Уговором о стабилизацији и придруживању.
У документу Годишњи извештај Европске комисије о Србији, од
17. априла 2018. године, који покрива период од октобра 2016.
до априла 2018, у оквиру Поглавља: Слобода кретања роба, анализирано је стање усклађености инфраструктуре квалитета са
одговарајућим системима у ЕУ у наведеном периоду.
У оквиру Поглавља 1: Слободно кретање роба, које осигурава
да се производи из земаља које имају хармонизован систем инфраструктуре квалитета могу слободно кретати широм ЕУ на основу заједничких правила и процедура, детаљно је разматран
напредак Србије у области стандардизације, техничких прописа, метрологије и акредитације и о свим овим областима је дата
детаљна оцена европских експерата.
Генерална оцена Европске комисије је да је Србија је умерено
припремљена у области слободног кретања роба. Постигнут је
одређени напредак у усвајању и спровођењу хармонизованог
и секторског законодавства, али су дати и предлози конкретних
задатака које би требало споровести у наредном периду ради
постизања пуне хармонизације у овој области.
Што се тиче саме акредитације, извештај садржи информацију да
је Акредитационо тело Србије (АТС) успешно поново оцењивано
у септембру и октобру 2017. године од стране Европске
организације за акредитацију (ЕА), и у њему се констататује да
АТС задржава свој статус потписника мултилатералног споразума
са ЕА (ЕА MLA) за акредитацију лабораторија, контролних и сертификационих тела у наредне четири године, чиме је потврђена
еквивалентност система акредитације који имплементира АТС са
системима акредитације осталих чланица ЕА.
Пошто АТС одржава статус потписника MLA споразума са ЕА, у континуитету почев од 2012. године, то већ више година омогућава
признавање сертификата и извештаја које издају акредитоване организације за оцењивање усаглашености: лабораторије
за испитивање, лабораторије за еталонирање и медицинске
лабораторије као и контролна и сертификациона тела (њих око 600)
која своје активности обављају у складу са опшете прихваћеним
међународним стандардима.
Овај резултат даје допринос привреди кроз олашавање слободног
протока српских производа на европском и међународном тржишту, без додатних испитивања и сертификације, а на плану државе
даје допринос надлежним министарствима која транспонују европске прописе у српско законодавство, тако што оцењивање усаглашености са прописима поверавају акредитованим организацијама.
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ЕА АКТИВНОСТИ

Потврђен статус
АТС-а као потписника
мултилатералног
споразума са ЕА
У оквиру 39. седнице Комитета за мултилатералне споразуме
(МАС) Европске организације за акредитацију (ЕА) одржанe
25. и 26. априла 2018. године у хотелу Хајат у Београду, Акредитационом телу Србије (АТС) је једногласно потврђен статус потписника мултилатералног споразума (MLA) између
АТС и ЕА. Овај велики успех АТС-а је исход и потврда поновног колегијалног оцењивања одржаног у периоду од 25.
до 29. септембра 2017. године, односно од 2. до 6. октобра
(само за сертификацију особа).
Статус потписника мултилатералног споразума (MLA)
између АТС и ЕА је потврђен за области лабораторија за
испитивање, лабораторија за еталонирање, медицинских
лабораторија, контролних тела, сертификационих тела
за сертификацију производа, сертификационих тела за
сертификацију система менаџмента и сертификацију особа.
EA MAC комитет, који управља процесом колегијалног
оцењивања и одлучује о потписницима MLA споразума, донео је следеће одлуке:
• DAkkS, немачко акредитационо тело, постаје потписник EA
MLA у области ПТ провајдера.
• DPA, албанско акредитационо тело, постаје потписник EA
MLA у области контролисања и сертификације система
менаџмента и задржава статус потписника EA MLA у области испитивања.
• АТС, задржава статус потписника EA MLA у областима
еталонирање, испитивање (укључујући медицинско
испитивање у складу са EN ISO 15189), контролисање,
сертификација производа, сертификација система
менаџмента и сертификација особа.
• BATA, национално акредитационо тело Босне и Херцеговине, задржава статус потписника EA BLA у областима
еталонирање, испитивање и контролисање.

Поред тога, у циљу подршке транзицији између старих и нових верзија EN ISO/IEC 17011, организована је радионица на
којој су размотрене промене/разлике између верзија 2004
и 2017. Чланови MAC -а су подељени у мале радне групе и
посебно су разговарали о томе шта се очекује у извештајима
о колегијалном оцењивању националних акредитационих
тела како би се показала усклађеност са новим EN ISO/IEC
17011: 2017 и шта треба да размотре чланови MAC -а да би
донели одлуке. Именоване групе радне групе су се фокусирале на три следеће ставке:
• ризик (укључујући ризик у смислу непристрасности и приступа заснованог на ризику)
• критеријуми за компетентност (такође узимајући у обзир
IAF MD20 генеричку компетентност за оцењиваче АТ: примена на ISO/IEC 17011)
• а кредитациони циклус и процес акредитације.
Председавајући MAC-а ће представити резултате радионице на следећем састанку MAC-а у октобру 2018. године.
Да би закључили овај интензивни дводневни састанак, 9 радних група, које су именоване да би подржале
побољшање система колегијалног оцењивања ЕА, као једну
од кључних акција из плана имплементације стратегије ЕА
за 2025, представиле су своје предлоге формулисане на основу коначних препорука ЕА MAC Management групе (EA
MAC MG). Глобални план имплементације, који је заснован
на дискусијама током састанка и преосталог посла који ће у
наредним месецима обавити MAC MG, биће усвојен од стране МАС-а у догледно време.
Домаћин следећег MAC састанка ће бити NAH, мађарско
акредитационо тело, у октобру 2018. године.

• EAK, национално акредитационо тело Естоније, и IPAC,
национално акредитационо тело Португала, задржава
статус потписника EA MLA у областима еталонирање,
испитивање (укључујући медицинско испитивање у складу са EN ISO 15189), контролисање, сертификација производа, сертификација система менаџмента, сертификација
особа и GHG валидација и верификација.
Све ове одлуке су ступиле на снагу 26. априла 2018. године.
Овај састанак је такође био прилика да се разговара о транзиционим аранжманима у вези са договореним правилима
ILAC/IAF. IAF и ILAC су развили план који ће осигурати да су
сва акредитациона тела, која су потписници IAF MLA и ILAC
MRA, прешла на EN ISO/IEC 17011: 2017 три године од дана
објављивања.
Како се захтева у плану транзиције IAF/ILAC, ЕА је успоставила специфичну политику имплементације која се односи
на план транзиције IAF/ILAC на EN ISO/IEC 17011: 2017. Документ је одобрио MAC комитет током састанка у Београду.

На свечаности поводом успешно завршене 39. седнице ЕА комитета за мултилатералне споразуме (ЕА
MAC), одржаној 25. априла 2018. године у Београду,
в.д. директора Акредитационог тела Србије, проф.
др Ацо Јанићијевић је др Томасу Факламу, бившем
преседавајућем Европске организације за акредитацију
- ЕА и некадашњем председавајућем ЕА MAC комитета
доделио плакету у знак захвалности за дугогодишњу
колегијалну сарадњу са АТС-ом.
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Одржано
41. заседање
Генералне скупштине ЕА

У периоду од 16. до 17. маја 2018. године у Софији, Бугарска, одржано је 41. заседање Генералне
скупштине (GA) Европске организације за акредитацију (ЕА) у организацији Бугарске службе за
акредитацију (БАС).
Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред
осталих, следеће резолуције:
Резолуција ЕА 2018 (41) 01
Генерална скупштина је изабрала Игнасија Пину (Ignacio
Pina) (ENAC) за председавајућег GA до истека мандата 31.
децембра 2019. године.
Резолуција ЕА 2018 (41) 02
Генерална скупштина је изабрала Марију Папацику (Maria
Papatzikou) (ESYD) за заменика председавајућег GA до истека мандата 31. децембра 2019. године.
Резолуција ЕА 2018 (41) 03
Генерална скупштина је изабрала Мартина Сенчака (Martin
SENČÁK) (SNAS) за додатног члана Извршног комитета до
истека мандата 31. децембра 2019. године.
Резолуција ЕА 2018 (41) 04
Узимајући у обзир резултате Brexit-а, Генерална скупштина
ЕА је усвојила препоруку Извршног комитета ЕА, да у складу са нацртом чл. 122, који се односи на Обим транзиције,
Споразума о повлачењу Уједињеног краљевства (УК) из Европске уније, сматрајући да ће се право ЕУ примењивати у
УК и у вези са УК током транзиционог периода, акредитационо тело УК – UKAS ће у сврху тумачења члана 5 EA Article
of Association остати пуноправни члан ЕА до краја децембра
2020. године. Напомена: ова одлука ће ступити на снагу
само у случају да Споразум о повлачењу УК из ЕУ буде ратификован.
Ова одлука је потврдила вољу ЕА и њених чланица да задржи близак однос са UKAS-ом, а истовремено је и потврдила посвећеност UKAS-а да настави да активно доприноси
активностима ЕА.
Резолуција ЕА 2018 (41) 05
Генерална скупштина ЕА је донела одлуку да се у члан 6 документа Article of Association дода следеће: У случају да неки

од критеријума за чланство дат у члану 5.1, за било коју
чланицу ЕА, није испуњен из разлога који нису узроковани
од стране чланице ЕА, Генерална скупштина може, на препоруку Извршног комитета, одлучити да за предметну чланицу одржава текућу категорију чланства за одређени временски период, али не дуже од 2 године.
Резолуција ЕА 2018 (41) 08
Генерална скупштина ЕА се сагласила да се призна статус организацији IFS (International Featured Standards)
Management GmbH признате заинтересоване стране у
складу са процедуром EA-1/15 A: 2014 - EA Policy for Relations
with Stakeholders.
Резолуција ЕА 2018 (41) 09
Генерална скупштина је ратификовала резултате електронског гласања које је обављено од претходног састанка GA у
складу са документом EAGA(18)27.
Резолуција ЕА 2018 (41) 18
На основу препоруке Комитета за хоризонталну
хармонизацију (EA HHC), Генерална скупштина је одобрила да EA HHC започне нову радну инцијативу за ревизију
EA-1/22: Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity
Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members, у
складу са разлозима за ревизију изложеним у документу
EAGA(18)08.
Резолуција ЕА 2018 (41) 19
На основу препоруке Комитета за хоризонталну
хармонизацију (EA HHC), Генерална скупштина је одобрила да EA HHC започне нову радну иницијативу за ревизију
EA-2/17: Document on Accreditation for Notification Purposes, у
складу са разлозима за ревизију изложеним у документу
EAGA(18)09.
Чланице ЕА су обавештене да ће пројекат “Accreditation
for Notification” (AfN) за нову/ревидирану легислативу, која
није била анализирана у првој фази пројекта, бити уско-
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ро настављен под надзором ЕА ННС комитета, а резултати пројекта биће узети и обзир приликом ревизије
документа ЕА-2/17. Циљ AfN пројекта је да дефинише
најпожељнији хармонизовани стандард-е за оцењивање
нотификованих тела.
Резултате прве фазе пројкта који се завршио 2016. године
можете погледати на следећем линку http://www.europeanaccreditation.org/brochure/ea-accreditation-for-notificationproject-afn-final-report-23-sep-16
Резолуција ЕА 2018 (41) 20
На основу препоруке Комитета за хоризонталну
хармонизацију (EA HHC), Генерална скупштина је одобрила да EA HHC започне нову радну иницијативу за ревизију
EA-2/15: EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes,
складу са разлозима за ревизију изложеним у документу
EAGA(18)10.
Резолуција ЕА 2018 (41) 25
На основу препоруке Комитета за сертификацију, Генерална скупштина је потрдила повлачење документа EA-3/13
M:2016 - EA Document on the Application of ISO/IEC 17021-1 for
the Certification of Occupational Health and Safety Management
Systems (OH&SMS), који је заменио IAF MD 22:2018 - Application
of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health
and Safety Management Systems (OH&SMS).
Резолуција ЕА 2018 (41) 27
На основу препоруке Комитета за лабораторије, Генерална скупштина се сложила да чланови ЕА морају користе
оне делове стандарда CEN/TS 15675 који су применљиви,
када примењују ISO/IEC 17025:2017 за акредитовање

лабораторија у области емисије отпадних гасова док се статус ове техничке спецификације не разјасни.
Резолуција ЕА 2018 (41) 28
Генерална скупштина је усвојила следећa IAF/ILAC документа:
• IAF MD 21: 2018 - Requirements for the Migration to ISO
45001:2018 from OHSAS 18001:2007 као обавезујући документ за све чланице ЕА;
• IAF MD 22: 2018 - Application of ISO/IEC 17021-1 for
the Certification of Occupational Health and Safety
Management Systems (OH&SMS) као обавезујући документ за све чланице ЕА;
• IAF MD 1: 2018 - IAF Mandatory Document for the Audit and
Certification of a Management System Operated by a MultiSite Organization као обавезујући документ за све чланице ЕА;
• IAF/ILAC-A2:01/2018:
IAF-ILAC
Multi-Lateral
Mutual
Recognition Arrangements (Arrangements): Requirements
and Procedures for Evaluation of a Single Accreditation Body
као обавезујући документ за EA као регион;
• AF/ILAC-A3:01/2018:
IAF-ILAC
Multi-Lateral
Mutual
Recognition Arrangements (Arrangements): Template report
for the peer evaluation of an Accreditation Body based on ISO/
IEC 17011:2017 као обавезујући документ за EA као регион;
• IAF MD 23: 2018 Control of Entities Operating on Behalf of
Accredited Management Systems Certification Bodies као
обавезујући документ за све чланице ЕА.

Представљамо:
ЕА MLA Извештај 2017 – у кратким цртама
Мултилатерални споразум (MLA) са Европском организацијом за акредитацију
(EA) је уговор који се потписује између националних акредитационих
тела - пуноправних и придружених чланова ЕА који су успешно прошли
колегијално оцењивање - да би се признала једнакост, поузданост и самим
тим прихватљивост на европском тржишту, сертификације, верификације,
уверења о контролисању и еталонирању и извештаја о испитивању које
издају акредитована тела за оцењивање усаглашености.
Придружени чланови ЕА имају право да закључе Билатерални споразум (ВLA)
са ЕА потписницима ЕА MLA са циљем успостављања међусобног поверења
у одговарајуће системе акредитације и њихове акредитоване сертификате
о усаглашености. Придружени чланови ЕА морају да се придржавају истих
захтева као и пуноправни чланови приликом потписивања ЕА мултилатералног споразума. Потписници ЕА MLA примењују међународне стандарде за
акредитацију тела за оцењивање усаглашености на хармонизован начин, а услуге које та национална акредитациона тела пружају су еквивалентне. Стога,
тржиште може да има поверење у активности потписника ЕА MLA и њихових
акредитованих тела за оцењивање усаглашености.
ЕА MLA обезбеђује европском тржишту мрежу тела за оцењивање усаглашености која су у оквиру свог обима акредитације компетентна да издају поуздане и веродостојне сертификате о усаглашености производа и услуга, чиме
се смањују трошкови и додаје вредност компанијама и потрошачима. Ово доприноси слободној трговини тако што ће се елиминисати техничке баријере.

www.ats.rs | 31

ЕА АКТИВНОСТИ

ОБИМ EA MLA споразума
EA MLA споразум покрива следеће активности и стандарде:
Акредитација

Обим/Активност (Ниво 2)*

Стандарди /(Ниво 3)

Лабораторија

Испитивање (укључујући медицинско
испитивање)
Еталонирање

EN ISO/IEC 17025
EN ISO 15189
EN ISO/IEC 17025

Сертификационих тела

Сертификација производа
Сертификација особа
Сертификација система менаџмента

EN ISO/IEC 17065
EN ISO/IEC 17024
EN ISO/IEC 17021-1

Контролна тела

Контролисање

EN ISO/IEC 17020

Тела за валидацију и верификацију

GHG валидација и верификација

EN ISO 14065

Провајдери за испитивање
оспособљености (PTP)

Провајдери за испитивање
оспособљености

EN ISO/IEC 17043

Обими акредитације које покрива на дан 31.12.2017. године

*)

Током 2017. године, чланице ЕА су доделиле више од 35.150 акредитација, које су дистрибуиране на следећи начин:
Врста акредитације

2017.

Еталонирање

3.142

Испитивање

18.804

Медицинско испитивање

3.616

Сертификација производа

1.845

Сертификација система менаџмента

1.365

Сертификација особа
Контролисање

573
5.425

Провајдери за испитивање оспособљености (PTP)

193

Произвођачи референтних материјала (RMP)

48

GHG валидација и верификација
УКУПНО

145
35.156*

Број акредитација 2017. године

*)

ПОТПИСНИЦИ EA MLA споразума
Акредитациона тела потписују ЕА MLA споразум тек након строгог оцењивања њиховог рада и активности.
Оцењивање спроводи тим за колегијално оцењивање коме је поверен задатак да утврди усклађеност акредитационих
тела са захтевима који су дати у:
• EN ISO/IEC 17011, међународно прихваћеним стандардом за акредитациона тела;
• Уредбом (EК) бр 765/2008;
• релевантним стандардима за тела за оцењивање усаглашености, укључујући било који додатни захтев, нпр. оне које је
Европска комисија одредила у релевантној секторској регулативи.
Списак потписника EA MLA (закључно са 31. децембром 2017.) је дат у Прилогу 1 и 2. За најновије информације,
може се посетите сајт EA на адреси http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories .
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ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ EA
Од 36 пуноправних чланова EA, 34 члана су потписала MLA споразум.
Број пуноправних чланова за сваки обим EA MLA споразума је остао стабилан у поређењу са 2016. годином, поред значајног
броја нових потписника за провајдере за испитивање оспособљености (PTP), на који је EA MLA проширен 2017. године.
Број пуноправних чланова EA потписника EA MLA
Врста акредитације
Еталонирање
Испитивање
Медицинско испитивање*
Контролисање
Сертификација система менаџмента
Сертификација производа
Сертификација особа
GHG валидација и верификација
Провајдери за испитивање
оспособљености (PTP)

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

27
28
27
28
29
26
-

28
31
29
29
29
26
-

32
33
31
29
31
26
-

32
33
32
29
31
27
9

33
33
33
30
31
28
25

32
33
31
32
29
31
27
24

33
34
31
32
30
31
28
25

33
34
31
33
30
31
28
24

-

-

-

-

-

-

-

15

*) Број чланова EA потписника за обим медицинска испитивања се бележи тек од 2015. године.

ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАНОВИ EA
ALGERAC, алжирско национално акредитационо тело, и MOLDAC, молдавско национално акредитационо тело, постали су
нови потписници EA MLA споразума у октобру 2017. године.
Половина од 14 придружених чланова EA је потписала EA MLA споразум.
Број придружених чланова потписника за сваки обим EA MLA је отприлике дуплиран у поређењу са претходном годином.
Врста акредитације
Еталонирање
Испитивање
Медицинско испитивање*
Контролисање
Сертификација система менаџмента
Сертификација производа
Сертификација особа

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

8
8
4
3
1
2

2
2
2
1
0
1

4
4
2
2
0
1

4
4
2
1
0
1

4
4
4
2
0
1

4
4
1
4
2
1
1

4
4
1
4
2
1
1

7
7
2
7
3
3
2

Број придружених чланова ЕА потписника EA MLA кроз билатерални споразум
* Број чланова EA потписника за обим медицинска испитивања се бележи тек од 2015. године.

ОДЛУКЕ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО КОМИТЕТ ЗА МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ СПОРАЗУМЕ
Комитет за Мултилатералне споразуме ЕА (MAC) је одговоран за ефективно и непристрасно вођење и праћење процеса
колегијалног оцењивања. То је тело за одлучивање о прихватању националних акредитационих тела (НАТ) која ступају у ЕА
мултилатералне споразуме (MLA) и ЕА билатералне споразуме (BLA).
MAC је састављен од једног представника сваког пуноправног и придруженог члана ЕА, једног посматрача из Саветодавног
одбора ЕА и једног посматрача из Европске комисије. Од 2015. године сви потписници ЕА MLA/BLA имају право гласања у
оквиру ЕА MAC.
У 2017. години, ЕА MAC одржао је два састанка: 26-27. априла у Софији, Бугарска, и 4-5. октобра у Букурешту, Румунија.
У априлу 2017. NAH, мађарски НАТ, постао је потписник MLA у области контролисања, док је GAC, НАТ Грузије, постао
потписник BLA у областима испитивања (изузимајући медицинско испитивање у складу са EN ISO 15189), еталонирање,
контролисање, сертификацију особа и сертификацију производа.
У складу са Резолуцијом EA 2016 (37) 30 усвојеном у мају 2016. године*, EA је покренула MLA споразум за ПТ провајдере (EN
ISO/IEC 17043) у априлу 2017. године када су, на основу одлуке комитета, ACCREDIA, CAI, COFRAC, DANAK, ENAC, ESYD, FINAS,
NA, PCA, RvA, TURKAK и UKAS постали првих 12 потписника EA MLA споразума за акредитацију ПТ провајдера. BELAC, RENAR
и SWEDAC су се придружили потписницима за обим PTP у октобру 2017. године.
На основу одлуке коју је донео EA MAC у октобру 2017. године, LA, литвански НАТ, постао је потписник EA MLA споразума у
области медицинских испитивања у складу са EN ISO 15189, а истовремено је остао потписник EA MLA за испитивање. Када
су у питању придружени чланови EA, ALGERAC, алжирски НАТ, постао је потписник BLA у областима испитивања (изузев
медицинских испитивања у складу са ISO 15189), еталонирање и контролисање, док је MOLDAC, молдавски НАТ, постао
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потписник BLA у областима испитивања (укључујући медицинска испитивања), еталонирања, контролисања, сертификације
производа и сертификације система менаџмента.
* Резолуција ЕА 2016 (37) 30: Генерална скупштина, на основу препоруке Комитета за мултилатералне споразуме, одобрава
покретање EA MLA за PTP (EN ISO/IEC 17043) током састанка MAC комитета у априлу 2017. године, под условом да су најмање
три члана успешно прошла колегијално оцењивање до тог датума и да добију позитивну одлуку EA MAC.

АКТИВНОСТ У ВЕЗИ СА КОЛЕГИЈАЛНИМ ОЦЕЊИВАЊЕМ EA
Одлуке MAC комитета о првом потписивању или одржавању ЕА мултилатералног споразума са националним
акредитационим телом засноване су на строгом колегијалном оцењивању послова акредитације и рада НАТ-а, извршеног
у складу са ЕА-2/02 М: 2016 - ЕА Процедура за оцењивање националног акредитационог тела.
Обављено је укупно 18 колегијалних оцењивања током 2017. године, која су се састојала од:
2 оцењивања за проширење статуса потписника MLA на област PTP: BELAC (Белгија), DAkkS (Немачка)
3 почетна оцењивања за статус потписника BLA: ALGERAC (Aлжир), MOLDAC (Република Молдавија), BSCA (Белорусија)
1 поновног оцењивања уз проширење статуса потписника MLA на област PTP: RENAR (Romania)
1 поновног оцењивања уз проширење статуса потписника MLA на област сертификација производа: CYS-CYSAB (Кипар)
1 поновног оцењивања уз проширење статуса потписника MLA на област медицинска испитивања: LA (Литванија)
 поновног оцењивања уз проширење статуса потписника MLA на област контролисање, сертификиација особа и сертификација система
1
менаџмента: DPA (Албанија)
 поновног оцењивања уз проширење статуса потписника MLA на област сертификација система менаџмента: IARM (Република
1
Македонија)
6 поновних оцењивања: AA (Аустрија), EAK (Естонија), BATA (Босна и Херцеговина), ATS (Србија), BAS (Бугарска), LATAK (Летонија)
2 ванредна оцењивања: NAH (Мађарска), HAA (Република Хрватска)

Осим тога, други део за 2 поновна оцењивања је спроведен у 2017. години:
IPAC (Португал)
TURKAK (Турска) уз проширење статуса потписника MLA на област PTP.

Укупно је 21 извештај о оцењивању прегледан током априлског и октобарског састанка MAC комитета, укључујући:
5 почетних оцењивања за проширење статуса потписника MLA споразума на област PTP
3 почетна оцењивања
9 поновних оцењивања као и почетних оцењивања за проширење статуса потписника MLA на област PTP
1 поновно оцењивања као и почетних оцењивања за проширење статуса потписника MLA на област медицинско испитивање
1 поновно оцењивања
2 ванредна оцењивања.

Година
Укупан број обављених
оцењивања
Укупан број разматраних
извештаја
Укупан број оцењивач дана за
оцењивања
Ванредна оцењивања на
локацији
Суспензије

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

13

19

12

11

13

10

19

18

14

14

12

34

27

10

9

21

455

750

754

673

807

583

1138

1 080

3

3

3

0

2

0

1

2

2

0

0

0

1

0

0

0

Резултати активности колегијалног оцењивања EA
1

Почетна оцењивања, поновна оцењивања са проширењем или без проширења обима и ванредна оцењивања (извршена на
локацији у конкретној години)

2

Извештаји о оцењивањима, не нужно спроведеним у конкретној години

У 2017. години, тимови за колегијално оцењивање су идентификовали укупно
116 неусаглашености, 185 забринутости и 131 коментар.
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ОЦЕЊИВАЧИ ЗА КОЛЕГИЈАЛНА ОЦЕЊИВАЊА EA
Оцењивачи за колегијална оцењовања ЕА су високо квалификовани и искусни чланови особља акредитационих тела који
често и редовно похађају програме обуке. Перформансе оцењивача редовно се разматрају од стране Менаџмент групе ЕА
МАС-а. Они могу бити овлашћени за колегијална оцењивања и на нивоима ILAC-а или IAF-а.

ОДОБРАВАЊЕ И ПОНОВНО ОДОБРАВАЊЕ ОЦЕЊИВАЧА
У 2017. години, 79 оцењивача је поновно одобрено тј. признато је да имају све техничке компетентности да
обављају колегијална оцењивања за ЕА под специфичним обимом акредитације:
16 ВОЂА ТИМА (ВТ);

5 ЗАМЕНИКА ВОЂЕ ТИМА (ЗВТ);

58 ЧЛАНОВА ТИМА (ЧТ).

• Секретаријат ЕА је поново одобрио 68 од тих оцењивача, а 11 критичних случајева је поново одобрила МАС Mенаџмент
група. Један оцењивач је дисквалификован док не похађа „рифрешинг семинар“.
• Поред тога, 44 приправника за чланове тима за је одобрено у 2017. години.
• До краја 2017. године, укупно 146 оцењивача је овлашћено да обавља колегијална оцењивања у име ЕА.
• Ваља поменути да је 121 оцењивачу додељено да обави укупно 18 колегијалних оцењивања у 2017. години.

Број оцењивача по обиму у 2017. години
Произвођачи референтних
материјала

36

Заменик вође тима
Члан тима

91
30

Медицинско испитивање

Вођа тима
8

Испитивање

52

Приправници
Посматрачи

64

Контролисање
Сертификација система
менаџмента

50

Сертификација производа

49
31

Сертификација особа
РТ провајдери

14

23

14

Еталонирање

Валидација и верификација

3

22
29

Број оцењивача по квалификацијама
Вођа тима
Заменик вође тима
Члан тима
Приправник
Посматрач

20
12
77
33
4

ОБУКА КОЛЕГИЈАЛНИХ ОЦЕЊИВАЧА
Питање пула оцењивача је тренутно приритетна тема на дневном реду MAC комитета. Да би подржали даљи развој пула
оцењивача ЕА, неколико обука се одржало се у 2017. години. Такође су у плану за 2018. годину појачане активности у вези
са обукама.
Комитет за лабораторије ЕА (LC) је организовао радионицу о акредитацији произвођача референтних материјала
(RMP) према стандарду ЕN ISО 17034: 2016 од 30. до 31. маја 2017. године у Милану, Италија. Ова радионица, намењена
потенцијалним оцењивачима према ISО 17034, имала је за циљ да подржи проширење ЕА МLА стандарда ради укључивања
стандарда ЕN ISО 17034. Седници је присуствовало више од 20 учесника, укључујући и представнике 18 НАТ-ова ЕА.
MAC комитет је такође организовао обуку за нове чланове посвећену потенцијалним новим оцењивачима од 13. до 15.
јуна 2017. године у Утрехту, Холандија, да би се подржало даље проширење пула оцењивача ЕА. Седници је присуствовало
више од 20 учесника, укључујући и представнике 20 НАТ-ова ЕА.
Коначно, две сесије „рифрешинг обуке“ одржане су од 6. до 7. и од 14. до 15. децембра 2017. године у Утрехту, Холандија,
како би вође тима и заменици вођа тима били добро припремљени и способни да изврше оцењивања у складу са новим
стандардом ЕN ISО/ICO 17011 објављеним у новембру 2017. године. Циљ ових радионица, на којима је присуствовало
укупно око 40 учесника, био је размена информација с циљем побољшања хармонизације и употребе најбољих пракси
између оцењивача.
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ЕА документ за процену малих
међулабораторијских поређења
Европска организација за акредитацију (ЕА) је објавила нови документ: ЕА-4/21, Упутство
за оцењивање прикладности малих лабораторијских поређења у процесу акредитације
лабораторија.
Међулабораторијска поређења су једна од мера екстерне контроле квалитета која акредитоване лабораторије
примењују у свом раду. Помоћу њих лабораторије
прате успешност својих активности те могу добити корисне информације о текућем раду и могућностима
побољшавања ефикасности свог система.
Организатори испитивања оспособљености међулабораторијских поређења (ПТ провајдери), које имају за циљ
вредновање успешности рада лабораторија, нуде широк
спектар програма. Међутим, у појединим случајевима не
постоје шеме испитивања оспособљености које би биле
прикладне за подручје рада лабораторија или је врло
мали број лабораторија који се баве специфичном активности или неки други разлог може довести до тога
да лабораторије сами организују поређење у уском
подручју испитивања или калибрације.
У случајевима кад мали број лабораторија организује
међусобно поређење, треба да се придржавају на-

чела и захтева међународног стандарда (EN) ISO/IEC
17043, као и да осмисле начин спровођења поређења
и вредновања резултата који ће дати објективне оцене
рада лабораторија. То у већини случајева може бити врло
тежак задатак, а исто тако може представљати проблем
акредитационом телу, како оценити ваљаност спроведеног међулабораторијског поређења.
Стога је ЕА израдила документ EA-4/21, Guidelines for the
assessment of the appropriateness of small interlaboratory
comparisons within the process of laboratory accreditation,
упутство за оцењиваче акредитационог тела које елементе стандарда (EN) ISO/IEC 17043 треба да узму у обзир кад
оцењују резултате малих међулабораторијских поређења
(нпр. у којима учествује 2-7 лабораторија) у процесима
акредитације лабораторија према (SRPS EN) ISO/IEC 17025
i (EN) ISO 15189, а у неким случајевима и контролног тела
према (SRPS EN) ISO/IEC 17020 када је применљиво.
Извор: http://www.european-accreditation.org/

Светски дан метрологије 2018. године

МЕТРОЛОГИЈА

Чедомир Белић, в.д. директора
Дирекције за мере и драгоцене метале

Сваке године, 20. мајa, свет обележава светски дан
метрологије. Зашто је баш одабран овај датум?
Зато што је на тај дан 1875. године потписана ,,Метарска
конвенција’’, од стране представника 17 нација, која је
успоставила оквир за међународну сарадњу у области
метрологије за индустријску, трговинску и друштвену
примену. Циљ оснивања је био омогућити упоредива
мерења у трговинским и другим разменама, што је и
данас један од најбитнијих разлога.
Те године, основан је Међународни биро за тегове и мере (BIPM),
са задатком да: обезбеди јединство мера, успоставља и чува
међународне еталоне, врши међународна поређења, осигура
координацију у методама мерења и координира истраживања у
вези са физичким (природним) константама које су од значаја за
остваривање еталона.
Четири године касније, 21. септембра 1879. године, и Кнежевина
Србија приступа Метарској конвенцији и преузима обавезе да
уведе међународни систем јединица – SI, као и да остварује
националне еталоне у складу са дефиницијама које утврђује
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Генерална конференција за тегове и мере, као врховни
управни орган Метарске конвенције.
Прва генерална конференција за тегове и мере одржана је
1891. године, након које је Краљевина Србија преузела од
Бироа за тегове и мере, своје прве прамере првог реда –
прототип метра бр. 30 (Prototype du metre No 30) и прототип
килограма број 11 (Prototype du kilogramme No 11).
Метар No 30 чува се и данас, у Дирекцији за мере и драгоцене
метале, у Београду, међутим, као такав више не представља
национални еталон, јер је ту улогу преузео ласер у складу са
редефиницијом јединице метра након 1983. године.
Килограм No 11 је 1925. године замењен протипом
килограма No 29, који је изгубљен у току Другог светског
рата, а нови (од нерђајућег челика) No 33, набављен је
1956. године. Нова прамера килограм No 33 је и данас
национални еталон Републике Србије, у складу са важећом
дефиницијом.
Током година, мењао се назив ове метролошке
институције, од Средишне управе, преко Савезног уреда,
Управе за мере и драгоцене метале, затим преко Савезног
завода за мере и драгоцене метале, Завода за мере и
драгоцене метале, до данашњег назива – Дирекције за
мере и драгоцене метале (ДМДМ).
1955. година постаје значајна у историји метрологије, из
разлога усвајања Међународне конвенције о установљењу
Међународне организације за законску метрологију, у којој
ФНР Југославија има улогу једне од оснивача у поменутој
међународној организацији за законску метрологију.
Први Закон о мерним јединицама и мерилима донет је 1961.
године, у коме ФНР Југославија законом прописује употребу
мерних јединица дефинисаних у Међународном систему
јединица, свима нама познатом SI систему мерних јединица.
Паралелно дешавањима на домаћем нивоу, на
међународном нивоу, 2001. Савезни завод за мере и
драгоцене метале постаје дописни кандидат за чланство
у EUROMET–у, регионалној европској метролошкој
организацији, која отвара могућност сарадње националних
метролошких институција.
Након тога 2002. године, Савезни завод за мере и
драгоцене метале као национална метролошка институција
испред државе чланице Метарске конвенције, потписује
међународни споразум MRA. Међународни споразум
МRА представља аранжман о међусобном признавању

националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу,
међусобном признавању исправа о еталонирању које издају
националне метролошке институције шром света. Такође,
аранжман обухвата и међусобно признавање могућности
мерења и еталонирања – међу нама популарне СМС-јеве,
објављене у бази кључних поређења у Међународном
бироу за тегове и мере (BIPM KCDB).
ДМДМ је данас активни члан EURAMET-а, посебно у
делу развојних метролошких пројеката и у обезбеђењу
следивости на националном нивоу кроз низ међународно
признатих еталонирања, не само за потребе у законској
метрологији, већ и за обезбеђење следивости за сва
остала тела за оцењивање усаглашености, посебно
акредитоване лабораторије за еталонирање и испитивање,
као и за индустријске лабораторије, инспекције и друге
заинтересоване кориснике услуга еталонирања.
На пољу међународне сарадње, 2008. године, ДМДМ
постаје придружени члан Европске сарадње у законској
метрологији (WELMEC). Данас ДМДМ активно учествује
у радним групама које се односе на примену европских
директива, које се односе на мерила, претходно упаковане
производе, мерне боце, употребу софтвера у мерилима
и другим битним притањима од интереса за дефинисање
захтева за мерила, како би се користило у сврху поузданих
и тачних мерења.
У складу са важећим Законом о метрологији који је донет
2016. године, ДМДМ је орган управе у оквиру ресорног
министарства, данас Министарства привреде.
Мисија ДМДМ-а, као водеће метролошке институције у
Србији, је да развија и осигура примену одговарајуће
инфраструктуре мерења, која обезбеђује тачна, поуздана
и поштена мерења, чија је сврха допринос просперитету,
унапређењу квалитета живота грађана и повећању
конкурентности привреде.
Наша визија је да ДМДМ буде препознатљива, водећа
и међународно призната национална метролошка
институција у региону која обезбеђује све потребне метролошке услуге у Србији и учествује у развојним и иновативним пројектима у свим областима мерења којима се
унапређују друштвени живот, привреда и одрживи развој.
Да смо на путу који осигурава нашу визију и мисију,
показујују наши досадашњи резултати, које редовно, на
годишњем нивоу, чинимо доступним преко званичног сајта
www.dmdm.rs .
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Данас се трудимо да све чинимо мерљивим захваљујући метрологији. Када се наука о мерењима примени на ДМДМ
добијају се следећи резултати:
• учествовали смо у 45 кључних и допунских међународних поређења највиших нивоа мерења, паралелно са
осталим европским или светским националним метролошким институцијама, институтима и именованим
институтима,
• укупан број националних еталона у ДМДМ је 32, поред којих је додатних 6 националних еталона, поверено
на реализацију, одржавање и усавршавање Институту за нуклеарне науке Винча у области јонизујућег
зрачења и термофизичких величина,
• укупан број међународно признатих могућности мерења и еталонирања у бази кључних поређења
Међународног бироа за тегове и мере, је 147, које се користе у обезбеђењу следивости, не само у Републици
Србији него и у земљама региона.

Постоје:
• 4 именована тела за оцењивање усглашености,
• 77 овлашћених тела које спроводе оверавање мерила у
делу законске метрологије,
• више од 500.000 оверених мерила на годишњем нивоу,
• и немерљиви број локација на којима се добијају резултати
мерења разних физичких величина код разних привредних субјеката, научних институција и организација, потрошача, изражавајући резултате мерења, у законски релевантним физичким јединицама, и одговарајућој мерној
несигурности на са одређеним нивом поверења.
Битна улога ДМДМ-а се огледа и у трансферу сазнања
стечених у учешћу у раду међународних метролошких
организација.
Из године у годину, пратећи трендове, мења се тема светског
дана метрологије, па је тако ове године актуелна - ,,Стална
еволуција Међународног система јединица’’. Изабрана је
тема која се доводи у везу са актуелним дешавањима у вези
са предстојећим променама јединица масе, електричне
струје, температуре и количине супстанције.
У октобру 2017. године, усвојена је резолуција која
препоручује редефиниције основних мерних јединица SI, и
то килограма, ампера, келвина и мола. Редефиниција подразумева везивање поменутих јединица за фундаменталне

природне констатне, килограм за Планкову константу (h),
ампер за елементарно наелектрисање (е), келвин за Болцманову константу (k) и мол за Авогадрову константа (NA).
Очекује се да ће у новембру ове године бити усвајање новог
међународног система мерних јединица.
Остале основне јединице (секунд, метар и кандела) већ су
дефинисане и изражене математичким формулама којима
је успостављена директна веза ових јединица са фундаменталним природним константама.
Нумеричко одређивање фндаменталних константи, на основу којих се заснивају нове дефиниције, спроводило се
кроз научне истраживачке пројекте техничких експерата и
истраживача из великих националних метролошких института широм света. Истраживања су подразумевала минимум
три различите методе мерења, у различитим националним
метролошким институцијама.
Нова верзија Међународног система јединица, доприноси јединственом, независном систему од даљих технолошких и других иновација. Нови систем јединица
омогућава једноставније дефиниције, униформно изражене преко фундаменталних физичких констатни, и што
је најбитније, нови систем дефинисања отклања употребу
материјалних артефакта, а који су се показали у важећем
систему непозданим, уносећи несигурности које нису
могле да се објасне преко физичких појава и научних
закључака.
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ДМДМ у свом раду и даље има водећу улогу у метролошком
систему Републике Србије, и да остварује постављене циљеве
у домену унапређења фундаменталне, научне и законске
метрологије у земљи, што се потврђује наградама на националнм и међународном нивоу претходних година. У периоду
који долази ДМДМ је спреман да одговори на нове изазове,
као што су:
• развој нових еталона и мерних могућности,
• остваривање пуног истраживачког потенцијала повезујући
се са научним институцијама у земљи и на међународном
нивоу,
• учешће у изради новог модерног Закона о метрологији који
ће дати оквире за успостављање још бољег метролошког система у коме Дирекција има централну улогу,
• пуна примена прописа заснованих на европским директивама,
• подршка привредним субјектима и другим заинтересованим
старанама како би унапредили и боље регулисали мерења
у пракси, и
• изазов, који се доводи у везу са промоцијом и увођењем у
употребу нових дефиниција мерних јединица.
У ту сврху у ДМДМ је образован тим, који ће до следећег дана
метрологије реализовати низ акција, како би нове јединице
промовисали до свих наших корисника услуга, заинтересованих страна, укључујући и представнике образовног система у
Републици Србији на свим нивоима.

Све детаљније информације о овом догађају можете пронаћи на следећој адреси: http://www.worldmetrologyday.org/
или уколико посетите интернет презентацију Дирекције за мере и драгоцене метале: http://www.dmdm.rs/cr/index.php

Нове дефиниције научних јединица у 2018. години
На 106. састанку Међународног комитета за тегове и мере
(CIPM), 20. октобра 2017. године, усвојена је резолуција
која препоручује редефиниције основних мерних јединица
Међународног система јединица (SI) (килограма, ампера, келвина и мола) које су засноване на утврђеним вредностима
четири природне константе. Ове препоруке ће бити упућене
Генералној конференцији за тегове и мере (CGPM), надлежној да
надгледа SI. Усвајање коначног међународног споразума је планирано за новембар 2018. године. Званично нове дефиниције
основних мерних јединица ступају на снагу на Светски дан
метрологије, 20. маја 2019. године.
Одлука CIPM да 26. Генерелној конференцији за тегове и мере
предложи резолуцију о редефиницији основних јединица SI је
велики корак за цео свет мерења. SI заснован на инваријантним
природним константама је резултат вишегодишњег теоријског и
експерименталног рада многих научника који су у својим Националним Метролошким Институтима остварили квантни помак у
стварању једног савременог SI.
ДМДМ је као представник Републике Србије у свим овим
међународним телима препознао изузетан значај одлуке да се
редефинишу основне јединице SI и тиме успостави веза свих
мерења са непроменљивим природним константама.
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Саопштење у вези са документом IATF 16949
Институт за стандардизацију Србије, као пуноправна чланица Међународне организације за стандардизацију (ISO)
донео је српски сродни документ SRPS ISO/TS 16949:2009,
Системи менаџмента квалитетом - Посебни захтеви за примену ISO 9001:2008 за произвођаче аутомобила и резервних
делова, Међународни сродни документ ISO/TS 16949:2009,
на основу којег је донет српски сродни документ SRPS ISO/
TS 16949:2009 је првенствено развијен као ISO документ,
интегрисан са међународним стандардом ISO 9001:2008 уз
додавање специфичних захтева за аутомобилски сектор.
У октобру 2016. године документ је ревидован од стране IATF
-а и објављен као IATF 16949:2016. Нови документ повлачи и
замењује ISO/TS 16949:2009 и усаглашен је са новим издањем
ISO 9001:2015. Овај документ није самостални документ система менаџмента него се користи заједно са ISO 9001:2015.
То значи да организације које желе да се сертификују по IATF
16949:2016, морају да буду усаглашене са ISO 9001:2015. Транзициони период за прелазак са ISO/TS 16949 на IATF 16949

траје до септембра 2018. године. После тога датума, сертификати издати по ISO/TS 16949 више не важе.
Имајући у виду да Међународна организација за
стандардизацију (ISO) више није надлежна за стандард
који се односи на системе менаџмента квалитетом за
произвођаче аутомобила и резервних делова, обавештавамо Вас да је Институт за стандардизацију Србије контактирао IATF и друге надлежне институције у циљу добијања
одобрења за усвајање и превођење документа IATF
16949:2016 на српски језик, као и услова за његову набавку
на територији Републике Србије. Очекујемо да ће наведене
институције одговорити Институту током јуна 2018. године
и о томе ће све заинтересоване стране у Републици Србији
бити благовремено обавештене.
До тада, оригинални документ IATF 16949:2016 може се набавити у Институту за стандардизацију Србије у папирном
облику, на енглеском језику по цени од 4.950 РСД.

Извор www.iss.rs

Први стандард за систем менаџмента у сектору
образовања
Нови међународни стандард ISO 21001:2018, Образовне организације - Системи
менаџмента за образовне организације – Захтеви са упутством за употребу,
има за циљ да помогне установама које се баве образовањем да пруже својим
корисницима бољу услугу.
Стара је изрека да се човек учи док је жив. Она посебно долази до изражаја у
савременом свету великих и брзих промена, које свакодневно доносе бројне
иновације. Самим тим, и пружаоци услуга везаних за учење и њихови полазници
мењају узајамни однос и традиционални начин рада. Недавно објављен ISO
21001 дефинише захтеве система менаџмента који ће помоћи пружање високог
нивоа услуга образовања и задовољење потреба и очекивања корисника.
Извор www.iss.rs

Стандард SRPS ISO 45001: 2018 објављен на српском језику
Овај стандард пружа привреди, индустрији, као и другим заинтересованим
странама, корисне смернице за побољшавање безбедности радника у земљама
широм света. Због своје једноставне и јасне структуре, лако се користи и може се
применити и за фабричке и за производне објекте, без обзира на њихову локацију.
С обзиром на то да је SRPS ISO 45001 пројектован тако да се може интегрисати
са другим стандардима за системе менаџмента, обезбеђујући висок ниво
компатибилности са новим верзијама SRPS ISO 9001 и SRPS ISO 14001, предузећа
која већ примењују неки од ових стандарда неће имати проблема уколико одлуче
да успоставе усаглашеност и према SRPS ISO 45001.
Стандард SRPS ISO 45001 замениће OHSAS 18001, а организације које су већ
сертификоване према OHSAS 18001 имаће три године да пређу на нови SRPS ISO
45001, иако сертификација усаглашености са SRPS ISO 45001 није захтев стандарда.
Извор www.iss.rs
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Oпшта уредба Европске уније о заштити
података ступила на снагу
Од 25.05.2018. године је на снази општа уредба Европске уније о заштити података
General Data Protection Regulation (GDPR) који је Европски парламент усвојио 14. јуна
2016. године. Уредба је била у припреми пуне четири године, а након што је усвојена
2016, ЕУ је компанијама, организацијама и државама чланицама дала рок од две године да се припреме.
Већина основних принципа Уредбе није нова, али су сада ови принципи добили
јасну примену на промет робе и услуга на интернету. Такође, Уредбом је проширена
одговорност људи и организација који прикупљају и обрађују податке, детаљно су
разрађени инструменти и процедуре спровођења прописа, док су казне драконске и
могу износити и до 20 милиона евра или 4% годишњег обрта, при чему ће се предност
дати вишем износу.
Основни циљ Уредбе је да грађани поврате контролу над својим подацима. Прописани су нови услови за пристанак на обраду података, те више неће бити могуће давати
“бланко” сагласности, нити ће се прихватање компликованих и просечном кориснику
неразумљивих политика приватности сматрати валидним пристанком. Грађани су оснажени и постојањем нових права попут права на преносивост података или права “на
заборав”.
Извор www.iss.rs

Менаџмент ризиком уз нову верзију ISO 31000
Међународна организација за стандардизацију ISO недавно је објавила ревидирани стандард
ISO 31000 – Менаџмент ризиком, смернице. Овај међународни стандард има за циљ да помогне
руководиоцима на свим нивоима у коришћењу принципа менаџмента ризиком.
Свака организација, без обзира на облик власништва,
величину и делатност, изложена је бројним ризицима и
несигурностима у пословању. Планирање и доношење
одлука укључује и суочавање са одређеним степеном
ризика, што може бити од суштинског значаја за
опстанак организације. Штета начињена репутацији или
бренду, сајбер криминал, политички ризик и тероризам
представљају неке од ризика са којим приватне и јавне
организације свих врста и димензија широм света морају
да се суочавају са све већом учесталошћу. Најновија
верзија стандарда ISO 31000 је представљена као помоћ у
управљању несигурношћу.
Јучерашње праксе управљања ризиком нису више
адекватне да се баве данашњим претњама и морају да се
развијају. Ови разлози су били у срцу ревизије стандарда
ISO 31000, Менаџмент ризиком, смернице, чија је најновија
верзија управо објављена. Нова верзија ISO 31000 пружа
корисницима јаснији и краћи водич за суочавање са
несигурностима при доношењу пословних одлука.
Коришћење једноставнијих термина чини га лакшим
за разумевање и доступнијим свим заинтересованим
странама. Фокус је на стварању и заштити вредности
и интегрисању менаџмента ризиком са системима
менаџмента. Кључна предност нове верзије је што даје
сасвим ново значење менаџменту ризика, омогућавајући
флексибилност и прилагођавање овог стандарда
потребама и циљевима организације.

Организације сада прилагођавају менаџмент ризиком
својим потребама и циљевима, што је кључна предност
стандарда. Стандард ISO 31000 пружа оквир за менаџмент
ризиком који подржава све активности, укључујући
доношење одлука на свим нивоима организације. Оквир
ISO 31000 и његови процеси треба да се интегришу
са системима менаџмента како би се осигурала
конзистентност и ефикасност контроле менаџмента у свим
областима организације. То би обухватило стратегију и
планирање, организациону отпорност, IT, корпоративно
управљање, HR, усаглашеност, квалитет, здравље и
безбедност, континуитет пословања, менаџмент кризом и
безбедношћу.
Ревидирана верзија ISO 31000 фокусира се на интеграцију
са организацијом и на улогу лидера и њихову одговорност.
Руководиоци ризика су често на маргини менаџмента
организацијом и стављањем акцента на њих показаће им
се да је менаџмент ризиком интегрални део пословања.
У верзији из 2018. године фокус је на стварању и заштити
вредности као кључног покретача менаџмента ризиком и
садржи друге сродне принципе као што су континуирано
побољшање, укључивање заинтересованих страна,
прилагођавање организацији и разматрање људских и
културалних фактора.
Следе главне промене у односу на претходну верзију:

www.ats.rs | 41

СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Преглед принципа управљања ризицима, који су кључни
критеријуми за његов успех
Фокус на руковођење од стране највишег руководства које
треба да обезбеди да се управљање ризиком интегрише
у све организационе активности, почевши од управљања
организацијом
Већи нагласак на учесталост природе управљања ризицима,
искоришћавање нових искустава, знања и анализа за ревизију
елемента процеса, акција и контрола у свакој фази процеса
Рационализација садржаја са већим фокусом на одржавање
модела отвореног система који редовно размењује повратне
информације са својим спољним окружењем како би се уклопио
у различите потребе и контексте.
Овај стандард није само нова верзија ISO 31000. Тиме што је
превазишао само обичну ревизију, он је дао ново значење
начину на који ћемо сутра управљати ризиком. Што се тиче
сертификације, стандард ISO 31000: 2018 даје смернице, а
не захтеве и стога није намењен за сврхе сертификације.
Ово даје менаџерима флексибилност да имплементирају
стандард на начин који одговара потребама и циљевима
њихове организације.

Подсећамо акредитоване лабораторије за испитивање и еталонирање на резолуција (IAF Resolution 2017-20) коју
је усвојила Генерална скупштина IAF-а 2017. године, а која се односи на сертификацију према ISO 31000:2009, Risk
management – Principles and guidelines – да неће бити акредитоване сертификације према ISO 31000:2009, Risk
management – Principles and guidelines (датум објављивања 13. новембар 2009). Стандард ISO 31000 експлицитно
наводи да није намењен или прикладан за сертификацију, а свака сертификација би била злоупотреба стандарда. Стога се ТОУ подстичу да не промовишу или издају сертификате према ISO 31000, а од АТ и ТОУ се тражи да
пријаве Секретаријату ISO било какву злоупотребу или потребу за сертификацијом.
Детаљније у вези са новим ISO 31000 прочитајте на следећем линку: https://www.iso.org/news/ref2263.html

Шта је ново у радним групама Комитета за
оцењивање усаглашености (CASCO)?
CASCO заједнички елементи (PROC 33) је интерни CASCO
документ који дефинише низ заједничких елемената које
CASCO радне групе (WG) треба да примене на све стандарде
оцењивања усаглашености. Он садржи текст за све
обавезујуће и препоручене елементе “непристрасности”,
“поверљивости”, “приговора и жалби”, “компетентности”
и “употребе система менаџмента “ у CASCO стандардима.
Радна група WG23 га тренутно ревидира, док ће се
интерно гласање Комитета (CIB) обавити у мају. Експерти ће
обрађивати прикупљене коментаре на следећем састанку
WG23, који ће се одржати у новембру ове године.
ISO/TS 22003 поставља захтеве за тела која врше
проверавање и сертификацију система менаџмента
безбедношћу хране (FSMS). Тренутно се ревидира од стране
радне групе JWG36, коју су основали CASCO Комитет и TC34/
SC17, како би се Техничка спецификација (TS) ускладила са
ISO/IEC 17021:2015 и будућом верзијом ISO 22000, која је
такође под ревизијом. Радни нацрт (WD) ISO/TS 22003 ће
имати двомесечне консултације почевши од јуна.

ISO/IEC 17029 је намењен телима која обављају активности
валидације или верификације у смислу пружања
сигурности потврдом поузданости и истинитости навода,
што могу бити тврдње, декларације или било какве изјаве.
Радна група WG46 израђује овај међународни стандард
(IS) и достигао је фазу нацрта Комитета (CD). Експерти ће
се састати у јулу како би прегледали резултате гласања и
одговорили на коментаре.
ISO/IEC 17000 обухвата све термине и дефиниције који
се примењују на оцењивање усаглашености. Стандард је
предмет ревизије за коју је надлежна Радна група WG49,
која има право да ревидира само одређене одредбе и
услове, дефинисане у тренутном обиму ревизије. Међутим,
на последњим састанцима експерти су сматрали да
други делови стандарда, који нису обухваћени обимом
о коме се гласа, треба да буду ревидирани и ажурирани.
Интерно гласање Комитета (CIB) почело је у мају да би се
чланови анкетирали о томе да ли одобравају да се четири
специфичне ставке које је WG49 препознала додају на
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ревизију ISO/IEC 17000. Ако исход Интерног гласања
Комитета буде позитиван, за њим ће уследити гласање о
нацрту Комитета (CD) о нацрту ISO/IEC 17000, укључујући
и текст за додатне ревизије. Ако исход Интерног гласања
Комитета буде негативан, о наредном нацрту Комитета ће се
гласати у оквиру тренутног обима.
Два нова дела ISO/IEC 17021-1 се развијају у CASCO
Комитету. Радна група JWG51 развија ISO/IEC TS 17021-11
и специфицира захтеве за компетентност за проверавање
и сертификацију система менаџмента објектима. Достигао
је фазу нацрта техничке спецификације (DTS). Радна група
JWG50 ради на развоју ISO/IEC TS 17021-8 који ће се
бавити захтевима за компетентност за системе менаџмента
одрживим развојем у заједницама. Достигнута је фаза
радног нацрта (WD).
Серија Техничких извештаја (TR) развијена је да би пружила
смернице и примере за примену шема сертификације
производа, укључујући ISO/IEC TR 17026 за физички

опипљиве производе и ISO/IEC TR 17028 за услуге. ISO/
IEC TR 17032 је намењен за допуну ове серије и покрива
карактеристике процеса. Достигнута је фаза радног нацрта
(WD) и започете су двомесечне консултације. Експерти
Радне групе WG52 ће се састати у децембру 2018. године,
како би обрадили коментаре и проследили документ у
следећу фазу развоја.
ISO/TS 17033 има за циљ да постави принципе и захтеве
за изношење етичких навода и пружање пратећих
информација. Намењен је за употребу свим врстама
организација, а нарочито тамо где још увек нису развијени
специфични стандарди. Радна група WG53 ради на развоју
TS, а јаке инпуте добија од потрошачке заједнице. Сада
је достигнута фаза радног нацрта (WD), а експерти ће се
састати у јулу, како би се обрадили коментари на радни
нацрт и како би се нацрт померио у следећу фазу.
Извор: www.iso.org

Нове техничке спецификације за провераваче
за ISO 45001
ISO/IEC TS 17021-10 је објављен у марту 2018. године, истовремено када је објављен и ISO 45001, Системи менаџмента
безбедношћу и здрављем на раду - Захтеви са упутством за коришћење. Ова нова Техничка спецификација дефинише
захтеване вештине и знање тела која проверавају организације које су примениле здравствене и безбедносне стандарде.
За више информација погледајте https://www.iso.org/news_index.html
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безбедност производа

ТЕХНИС

Правилник о претходно упакованим
производима
У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 30/18 од 20. априла 2018. године
објављен је Правилник о претходно упакованим производима
Правилник о претходно упакованим производима је објављен у „Службеном
гласнику РС”, број 30/18 од 20. априла 2018. године. Овај правилник ступа на
снагу 28. априла 2018. године, осим одредбе члана 5. која се примењује од 1.
јануара 2024. године.
Новим Правилником о претходно упакованим производима је постигнуто
потпуно усклађивање са прописима Европске уније из области претходно
упакованих производа и боца као мерних посуда.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о претходно
упакованим производима („Службени гласник РС”, бр. 43/13 и 16/16).

Објављен Правилник о неаутоматским вагама
У „Службеном гласнику РС”, број 29/18 од 13. априла 2018. године, објављен је
Правилник о неаутоматским вагама.
Правилник о неаутоматским вагама објављен је у „Службеном гласнику РС”, број
29/18 од 13. априла 2018. године. Овај правилник је донет у циљу усклађивања
националног законодавства са свим начелима и битним захтевима из
Директиве 2014/31/ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014.
године о неаутоматским вагама.
Правилником о неаутоматским вагама прописују се захтеви за неаутоматске
ваге који морају да буду испуњени за њихово стављање на тржиште и/
или употребу, поступци оцењивања усаглашености, означавање, исправе
о усаглашености и друга документација која прати ове ваге, као и услови
које мора да испуни именовано тело које спроводи поступак оцењивања
усаглашености.
Правилник о неаутоматским вагама ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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Билтен Акредитационог тела Србије излази три пута годишње, а од маја 2015. године (Билтен број 15) се
објављује искључиво у електронском издању.
Електронски билтен Акредитационог тела Србије налази се на интернет порталу АТС-а на адреси www.аts.rs.

Информације, које се налазе у овом Билтену, је могуће преносити под условом да буде видно наведено да је „информација преузета из електронског билтена Акредитационог
тела Србије“ и под условом да се поштују одредбе Закона о ауторским и сродним правима.
АТС је национално акредитационо тело, основано од стране Републике Србије, коме су поверени послови оцењивања техничке комптентности тела за оцењивање
усаглашености (у складу са међународним и домаћим стандардима) која обављају услуге испитивања, еталонирања, сертификације и контролисања.
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