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Иако пословни субјекти
производе предмете са робом
која потиче из целог света дуги
низ година, ланци снабдевања су
сада сложенији у смислу брзине,
размера, дубине и ширине
глобалне интеракције.
Глобална природа ланаца
снабдевања и малопродајних
тржишта значи да пословни
субјекти морају да раде у
разноврсном и често различитом
законодавном окружењу.
Одређивање квалитета,
аутентичности и следљивости
сировина или компоненти
захтева кредибилилне и
поуздане информације.
Како се иновације убрзавају и
животни циклус производа
скраћује, тржишта постају све
више непредвидљива и врше
повећан притисак на ланце
снабдевања.
Пословни субјекти морају да
управљају са својом
изложеношћу ризику од повреда
безбедности података или
кварова система.
Ефективна селекција одрживих
добављача, је важна, не само у
смислу финансијске стабилности
него и постизања позитивних
перформанси модела
корпоративне друштвене
одговорности (Corporate Social
Responsibility (CSR)) и етичких
пракси.

Која је улога акредитације?
Акредитација утврђује техничку
компетентност, интегритет и
непристрасност организација које
обављају услуге оцењивања
усаглашености, као што су испитивање,
еталонирање, сертификација и
контролисање.
Акредитација, подржана међународно
признатим стандардима, додаје
вредност ланцима снабдевања док
привредни субјекти настоје
максимизовати вредност и задовољити
уговорне услове, уз одржавање нивоа
поверења у производе да исти
задовољавају техничке спецификације
и да су безбедни за употребу.
80% трговине укључује елементе
оцењивања усаглашености испитивањa, еталонирања,
контролисања и активности
сертификације (Извор: OECD).
Акредитација је независно оцењивање
тела за оцењивање усаглашености у
складу са признатим стандардима како
би се осигурала њихова
непристрасност, компетентност и
конзистентост.
Стога, акредитација игра важну улогу у
смањењу трошкова трговине и
пословања, јачању трансфера
технологије и повећању улагања.

Ланци снабдевања производа су све
више глобализовани и комплексни
како компаније настоје оптимизовати
трошкове уз задржавање
флексибилности. Ланци снабдевања
који се протежу у више земаља и
локалитета представљају велике
изазове у смислу квалитета,
усклађености са прописима и
стандардима који се односе на
безбедност, као и еколошке и
друштвене одговорности.
Набавка је често одговорна за до 70%
трошкова компанија (Извор: The
Chartered Institute of Procurement and
Supply), и тако било који поремећај би
могао да утиче на профитабилност,
углед бренда и лојалност купаца.
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Такође, омогућава пословним субјектима
да се интегришу у глобалне ланце
снабдевања како би могли да
демонстрирају квалитет производа кроз
заједнички “технички језик“, који је
потребан да би се успоставило поверење
између пословних партнера. (Извор:
Светска банка). Извештај, који је
приредило Одељење за економска
истраживања и статистику Светске
трговинске организације (World Trade
Organization Economic Research and
Statistics Division), наводи да непримерено
коришћење оцењивања усаглашености
чини 10% мера које представљају техничке
трговинске баријере. Акредитација пружа
прилику да се започне решавање овог
питања.
СТУДИЈА СЛУЧАЈА
Локална владе у Уједињеном
Краљевству (УК)
Локална већа у УК користе
акредитоване надзорнике да изврше
прегледе азбеста на њиховим
имањима. Акредитација према ISO/
IEC 17020 стандарду осигурава да су
контролори компетентни, независни
и непристрасни. На овај начин,
акредитација подржава локална већа
у њиховом раду да пажљиво
преиспитају и изаберу добављача
како би се осигурали да од њих буду
испоручени поуздани извештаји без
потребе за дорадом.

Давање поверења у ланац снабдевања
С обзиром на сложеност данашњих
ланаца снабдевања, поновно
потврђивање резултата мерења,
испитивања, контролисања, и
сертификација изведених под другом
надлежношћу или у другом сектору
тржишта, је суштинска. Без
успостављеног нивоа поверења,
слободна размена добара и услуга
ризикује да буде ометена техничким
баријерама или различитим нивоима
квалитета, чиме се повећавају
трошкови за увознике и потрошаче.
Таква сложеност ланаца снабдевања,
такође, чини трошковно
неприхватљивим за владе или
регулаторна тела да спроводе сва
лабораторијска испитивања,
контролисања и сертификације
неопходне у заштити јавног здравља
и безбедности. Решење, које се све
више усваја, је да владе установе
прописе који прецизирају захтеве
који треба да буду испуњени и
процедуре које треба да буду
коришћене како би се
демонстрирала усклађеност, уз
опцију да приватни сектор добије
признање да изврши услугу
верификације усклађености.
Оцењивање усаглашености,
укључујући активности као што су
испитивање, сертификација, и
контролисање, се користи за потврду
да производи и услуге задовољавају
стандарде или техничке
спецификације. У регулисаном
сектору, оцењивање усаглашености
показује усаглашеност са захтевима
прописа, док у добровољном
сектору, пружа сигурност
потрошачима и увозницима да
производи и услуге које набављају
задовољавају спецификације.
Како су тела за оцењивање
усаглашености углавном
комерцијалне организације,
акредитацијом се утврђује и
потврђује њихова техничка
компетентност како би се
обезбедило поверење у њихове
резултате и испитивања.

Подршка ланцима снабдевања
путем међународног признавања
Акредитациона тела су основана са циљем
да обезбеде да лабораторије, контролна и
сетификациона тела буду надзирана од
стране компетентне институције.
Међународно призната акредитациона
тела, која су била колегијално оцењена као
компетентна, потписују међународне
аранжмане који олакшавају прихватање
производа и услуга преко граница, и на тај
начин стварајући глобалну инфраструктуру
за подршку трговини, процесу одобрења/
именовања у складу са прописима, и
поверењу у ланац снабдевања.
Овим аранжманима, који укључују
економије које представљају 96%
глобалног БДП-а (Извор: Светски
економски форум), управљају
Међународни форум за акредитацију – IAF
у области акредитације сертификационих
тела, и Међународна организација за
акредитацију лабораторија – ILAC, у
области акредитације лабораторија и
контролних тела. Овај систем помаже да
осигура да је рад акредитационих тела
широм света конзистентан и да
акредитациона тела користе исте
међународне стандарде у свом раду. Као
резултат, производи и услуге једном
испитани, контролисани или
сертификовани у оквиру IAF и ILAC
споразума могу бити прихваћени свуда са
једнаким поверењем. Стога, акредитација
смањује асиметричност информација (у
економском смислу) или разлике између
оператора у глобалном ланцу вредности
(који укључује процес производње од
сировине до додате вредности током
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израде и добијања финалног
производа)и служи као средство за
глобалну комуникацију међу
међународним трговинским партнерима.
Истраживање спроведено у УК, од стране
Центра за економска и пословна
истраживања (CEBR), тврди да се 6.1
милијарде фунти годишње додатног
извоза УК може приписати стандардима
и акредитованом оцењивању
усаглашености. У извештају се наводи да
добављачи имају поверење да ће
производи бити безбедни и прикладни
својој намени, те су на тај начин много
шире прихваћени. Систем уклања
произвољне националне техничке
баријере у трговини, јача поверење и
транспарентност кроз комплексне и
вишенационалне ланце снабдевања.
СТУДИЈА СЛУЧАЈА
Сертификација система управљања
обезбеђењем у ланцу снабдевања
(SCSMS)
Акредитациона тела оцењују
компетентност сертификационих
тела за сертификацију система
управљања обезбеђењем у ланцу
снабдевања (ISO 28000). Стандард
захтева од организације да установи,
примењује и континуално унапређује
систем менаџмента обезбеђењем,
укључујући оне аспекте који су
критични за осигурање безбедности
у ланцу снабдевања. Ови аспекти
укључују ризике као што су претње
од тероризма, преваре и пиратерија
која има озбиљне импликације на
пословање.

Повећање признавања
Последњих година евидентан је
растући тренд ка већем признавању
акредитације и прихватању
мултилатералних аранжмана од
стране влада и надзорних тела која
уређују правила и стандарде базиране
на прописима. На пример, недавно
потписани трговински споразуми
између Европске уније (ЕУ) и Јапана,
Канаде, Швајцарске и Туниса, се
позивају на коришћење
акредитованог оцењивања
усаглашености како би обезбедили
хармонизовану слободну трговину.
Савет за сарадњу арапских држава
Персијског залива (Gulf Cooperation
Council (GCC)) примењује јединствени
систем за регулацију тржишта у коме
се акредитација референцира као
кључни алат за примену регулаторног
система и користи се у свим
прописима како би обезбедила
компетентност именованих тела. APEC
(Азијско-пацифичка економска
сарадња) подржава акредитацију како
би подупрела компоненту оцењивања
усаглашености у својим споразумима.
ASEAN (Асоцијација нација Југоисточне
Азије) је укључила акредитацију у
секторски мултилатерални споразум у
оквиру ASEAN-а, за електричну и

електронску опрему, као средство
демонстрирања да су задовољени
прописани захтеви.

Услуге акредитације:
Додавање вредности ланцу
снабдевања

Већинско прихватање акредитације
од стране оба пан-регионална тела и
домаћих регулаторних тела у оквиру
индивидуалних влада, такође,
помаже земљама чланицама Светске
трговинске организације (СТО) да
испуне своје обавезе у оквиру ТБТ и
СПС споразума (Споразум о
техничким препрекама у трговини и
Споразум о санитарним и
фитосанитарним мерама).

Акредитација се прожима кроз све
секторе ланаца снабдевања у
широком дијапазону, почев од
здравствене заштите и медицинских
средстава, грађевине, енергетике,
одеће и текстила, играчака и
електронике, ИТ и комуникација, до
безбедности хране и
водоснабдевања.

Коришћење акредитације је, такође,
препознато и у другим областима. У
УК, професионално удружење
менаџера (the Institute of Directors)
признаје акредитовану сертификацију
према стандарду ISO 9001, као једну
од мера за процену у њиховом
годишњем Извештају о добром
управљању (рангирање компанија),
као што то ради и Глобални индекс за
рангирање иновација у државама
(Global Innovation Index), који оцењује
економије у односу на њихове
перформансе. Недавни извештај,
издат од стране AIRMIC, Удружења
менаџера за управљање ризиком,
признаје вредност акредитације као
средство за процењивање ризика.
СТУДИЈА СЛУЧАЈА
Квалитет и следљивост Intermarché
ланца снабдевања
Intermarché, францунски ланац
супермаркета, користи платформу
која омогућава да се идентификују,
анализирају и надзиру сви
добављачи, компоненте, и
произвођачке локације у ланцу
снабдевања на свим нивоима и
сакупљају њихови сертификати
квалитета у области животне
средине, а која укључује преко 4.200
добављача лоцираних у 41 земљи.
Они су у могућности да мапирају све
различите субјекте укључене у ланац
снабдевања, сакупљају и верификују
сертификацију добављача, и дају
циљане препоруке за добављаче,
базиране на контроли процеса од
стране сваког добављача. Ово
омогућава компанијама, било да су
произвођачи или трговци, да
идентификују порекло производа и
смање ризике.
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Акредитација пружа спектар услуга
које могу додати вредност и
управљати потенцијалним ризиком у
ланцима снабдевања кроз оцену
услуга сертификације, конролисања,
испитивања и еталонирања.
Демонстрирањем компетентношћу,
непристрашношћу и способностима
ових оганизација, подржава се
кредибилитет роба и услуга,
омогућавајући менаџерима набавке и
ланца снабдевања да боље управљају
својим ризицима.

Подршка службама за набавке

Потражите добављача
путем апликације IAF “CertSearch”,
која ће започети са радом непосредно
пре Светског дана акредитације и која
представља подршку службама
набавке. Платформа, тренутно садржи
700.000 акредитованих сертификата
система менаџмента добављача, и
омогућиће купцима да провере да ли
њихови потенцијални добављачи
поседују те сертификате. Такође ће,
помоћи да се направи разлика између
сертификата издатих од стране
акредитованих сертификационих тела
и оних који то нису, као и да се
провери њихова аутентичност.

www.iaf.certsearch.org

СТУДИЈА СЛУЧАЈА
Шеме безбедности у набавци
Шеме безбедности у набавци (SSIP) је
форум који има за циљ да подржи
мала предузећа кроз
поједностављење пре-квалификације
и смањење трошкова оцењивања
здравља и безбедности и
бирократије у ланцу снабдевања.
Регистровано чланство у SSIP-у је
отворено за шеме оцењивања
здравља и безбедности оцењених од
„треће“ стране, укључујући шеме за
оцену здравља и безбедности, као
што су оне које воде главни извођачи
радова или трговинска удружења.
Регистровани чланови имају користи
од узајамног признавања са другим
регистрованим шемама као и
сертификациона тела која их оцењују
преко постојеће UKAS SSIP секторске
шеме.
Чињенице сакупљене са SSIP портала
потврђују уштеду индустрији од 2016.
године од преко 124 милиона фунти
након ступања на снагу споразума о
узајамном признавању са свим
члановима форума. Шема ССИП-а
пружа менаџерима набавке приступ
ка преко 71.000 организација које су
верификоване у процесу оцењивања
здравља и безбедности.
Акредитација потврђује усклађеност
са законодавством и подржава
конзистентност између шема
чланица.
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Додатнеrmation
информације
Акредитација представља глобално признати инструмент не само за
оцену и контролу ризика пословања предузећа, већ и за њихове
производе и услуге које пласирају на тржиште. На тај начин,
законодавци, купци и запослени могу демонстрирати поверење у
акредитацију која гарантује безбеднији свет.

Посетите сајт
http://www.publicsectorassurance.org, где
можете наћи истраживања, студије случаја и
пратеће информације о предностима
акредитације у реализацији политике
здравља и безбедности.

Посетите и сајт www.businessbenefits.org, где
можете наћи додатне примере који илуструју
предности стандарда и акредитације за
предузећа и привреду.

The ILAC Secretariat

The IAF Secretariat

Phone: +612 9736 8374
Email: ilac@nata.com.au
Website: www.ilac.org

Phone: +1 (613) 454 8159
Email: iaf@iaf.nu
Website: www.iaf.nu

@ILAC_Official

@IAF_Global

https://www.youtube.com/user/IAFandILAC

http://www.linkedin.com/company/
international-accreditation-forum-inc
https://www.youtube.com/user/IAFandILAC
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