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1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Овим документом прописују се захтеви и поступци које Акредитационо тело Србије 

примењује у процесу акредитације тела за оцењивање усаглашености која обављају или желе 

да обављају послове оцењивања усаглашености у складу са поступцима оцењивања 

усаглашености утврђеним техничким прописима Републике Србије којима је преузето  

хармонизовано законодавство Европске уније (ЕУ), што укључује и оцењивање и 

верификацију сталности перформанси грађевинских производа у складу са Законом о 

грађевинским производима, као и техничку процену у складу са Законом о медицинским 

средствима. 
 

2. РЕФЕРЕНТНА ДОКУМЕНТА, ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ, СКРАЋЕНИЦЕ 

Референтна документа: 

- Закон о акредитацији („Службени гласник РС”, бр. 73/10 и 47/21) 

- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени 

гласник РС”, број 49/21) 

- Закон о грађевинским производима („Службени гласник РС”, број 83/18); 

- Закон о медицинским средствима („Службени гласник РС”, број 105/17) 

- SRPS ISO/IEC 17000, Оцењивање усаглашености - Речник и општи принципи 

- SRPS ISO/IEC 17011, Оцењивање усаглашености - Општи захтеви за акредитациона тела 

која акредитују тела за оцењивање усаглашености 

- SRPS EN ISO/IEC 17065, Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која сертификују 

производе, процесе и услуге 

- SRPS ISO/IEC 17021-1, Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која за обављају 

проверу и сертификацију система менаџмента - Део 1: Захтеви 

- SRPS ISO/IEC 17020, Оцењивање усаглашености - Захтеви за рад различитих типова тела 

која обављају контролисање 

- SRPS ISO/IEC 17025, Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и 

лабораторија за еталонирање 

- EA-2/17 M, EA Document on Accreditation for Notification Purposes 

- EA-INF/07, National Accreditation Body Communication with National Regulators – Best 

Practice Guide 

- АТС-ПА01, Правила акредитације 

- АТС-ПА08, Области активности АТС-а 

- АТС-ПР11, Акредитација тела за оцењивање усаглашености 

- АТС-ПР12, Оцењивање тела за оцењивање усаглашености 

- АТС-ПР19, Вредновање шема за оцењивање усаглашености 

- АТС-УП38, Одређивање локација, броја дана оцењивања и потребних осведочења при 

оцењивању ТОУ 

- АТС-УП41, Упутство за поступак вредновања шема за оцењивање усаглашености 

- АТС-УП43, Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела  

за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа   

- АТС-УП44, Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивањe тела за оцењивање 

усаглашености медицинских средстава   

Термини и дефиниције: За потребе овог документа користе се термини и дефиниције у складу 

са наведеним референтним документима. 
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Скраћенице: 

- ТОУ, тело за оцењивање усаглашености које тражи акредитацију у сврху именовања или 

које већ има акредитацију у сврху именовања 

- ИТОУ, именовано тело за оцењивање усаглашености или тело за оцењивање усаглашености 

које тражи именовање 

- АТС, Акредитационо тело Србије 

- НМ, надлежно министарство, или други орган или организација која спроводи поступак 

именовања, овлашћивања, односно одобравања тела за оцењивање усаглашености 

- ХЗЕУ, хармонизовано законодавство ЕУ 

- ТП, технички пропис Републике Србије, донет на основу Закона о техничким захтевима за 

производе и оцењивању усаглашености или другог закона, којим је преузето хармонизовано 

законодавство ЕУ 

- ХС, хармонизовани стандард који садржи захтеве за акредитацију тела за оцењивање 

усаглашености, односно референтни стандард за акредитацију 

- ОВСП, оцењивање и верификација сталности перформанси (грађевинских производа) 
 

3. ОПШТЕ 

3.1 Циљ акредитације у сврху именовања 

У складу са захтевима из документа EA-2/17 M, којим је прописано шта је основни циљ 

акредитације, када се користи као подршка пријављивању (нотификовању) тела за оцењивање 

усаглашености (ТОУ) у складу са хармонизованим законодавством Европске уније (ХЗЕУ) 

донетим у складу са одредбама Одлуке 768/2008, основни циљ акредитације код АТС јесте да 

се омогући пружање доказа надлежном министарству (НМ) о:  

- компетентности, непристрасности, независности и конзистентном раду ТОУ приликом 

обављања задатака за које је именовано или тражи именовање; 

- испуњености захтева за ТОУ из ТП наведеног у обиму акредитације. 

3.2  Коришћење хармонизованих (референтних) стандарда за акредитацију 

Активности оцењивања усаглашености описане у модулима утврђеним у пропису донетом на 

основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, који је у 

складу са Одлуком 768/2008, нису формулисане на начин који тачно одговара описима 

активности из хармонизованих стандарда за акредитацију ТОУ (тј. активностима испитивања, 

контролисања, сертификације) и нису прописани референтни стандарди за акредитацију који 

се користе за активности оцењивања усаглашености из сваког модула. Наведено омогућава да 

се за сваки модул оцењивања усаглашености или систем за оцењивање и верификацију 

сталности перформанси, може разматрати коришћење различитих референтних стандарда за 

акредитацију ИТОУ, као и потребу да захтеви одабраног референтног стандарда, као основног 

стандарда за акредитацију, најчешће морају бити допуњени „додатним захтевима” из других 

референтних стандарда за акредитацију. 

У складу са захтевима из документа EA-2/17 M, применљивост хармонизованих стандарда за 

акредитацију за сваки модул оцењивања усаглашености производа, односно за сваки систем 

оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинских производа, представљена је у 

Прилогу 1 овог документа. 

Такође, документом EA-2/17 M утврђен је  приступ препоручених ХС, те се тим документом 

утврђују препоручени стандарди за сваки модул и ХЗЕУ, као и „додатни захтеви“ из других 

ХС којима се допуњују захтеви препоручених ХС у циљу адекватног оцењивања потребе 

компетентности за обављање послова оцењивања усаглашености утврђених сваким од модула, 

што је такође наведено у Прилогу 1 овог документа. 
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АТС, у складу са EA-2/17 М, користи препоручени стандард као основни стандард за 

акредитацију у сврху именовања, осим у случајевима када је техничким прописом или другим 

актом надлежног министарства за именовање, утврђено коришћење другог референтног 
стандарда за акредитацију.  

Основни референтни стандард за акредитацију код АТС, укључујући и потврђене изузетке од 

примене препоручених стандарда, за сваки модул или други поступак оцењивања 

усаглашености и ТП, утврђен је у Прилогу 2 овог документа. Уколико је у некој области 

утврђен изузетак од примене препорученог ХС, у поступцима акредитације у сврху именовања 

као основни стандард за акредитацију се, по правилу, користи ХС који је утврђен као изузетак, 

уз примену додатних захтева у зависности од тога који ХС се користи као основни. Сва 

објашњења у вези са одступањем морају бити анализирана и адекватно појашњена у 
документацији АТС-а. 

У случају када постоји преклапање захтева ХС и захтева ТП, примењују се строжи захтеви.  

Референтни стандарди применљиви за акредитацију у сврху именовања и додатни захтеви које 

нису наведени у Прилогу 1 овог документа се не могу користити, осим ако је то утврђено 
техничким законодавством. 

У случају измена националног техничког законодавства у циљу његовог усклађивања са 

хармонизованим законодавством ЕУ, или измене  EA-2/17 M, АТС преиспитује садржај 

Прилога 2 овог документа, и у случају промене референтног стандарда за акредитацију, АТС 

посебном одлуком утврђује рок за прелазак ТОУ на акредитацију према новом референтном 

стандарду, осим ако овај рок није утврђен измењеним прописом или измењеним документом 
EA-2/17 M. 

3.3 Захтеви за ИТОУ 

Захтеви које мора да испуни ИТОУ прописани су препорученим референтним – основним 

стандардом за акредитацију (ХС) из Прилога 2, другим ХС (додатни захтеви из Прилога 1) и 

одредбама сваког ТП. 

Унакрсна веза захтева за ИТОУ из Одлуке 768/2008, који су у Републици Србији преузети у 

појединачним ТП и захтева хармонизованих стандарда за акредитацију ИТОУ информативно је 

приказана у Прилогу 4, Табели 5 овог документа. 

У поступцима акредитације ИТОУ која обављају послове оцењивања усаглашености у складу са 

националним техничким законодавством које није усклађено са законодавством ЕУ, Прилог 4, 

Табела 5 овог документа се примењује у начелу (утврђује се да ли је захтев за ИТОУ у одређеној 

мери обухваћен захтевима референтног стандарда за акредитацију и оцењује се да ли су 

испуњени захтеви и референтног стандарда и прописани захтеви за ИТОУ). 

3.4 Критеријуми компетентности тима за оцењивање 

Тим за оцењивање АТС-а, осим испуњавања критеријума прописаних у процедури АТС-ПР02 

Избор и праћење перформанси лица која учествују у процесу акредитације, треба да испуњава 

и следеће: 

 да поседује знање о захтевима за ИТОУ из ТП; 

 да поседује знање о техничким захтевима за производе из ТП, односно из стандарда и/или 

других техничких спецификација који се примењују на производе у складу са одредбама 

ТП;  

 да поседује знање о модулима и другим поступцима оцењивања усаглашености који се 

примењују у складу са одредбама ТП; 
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 да буде упознато са смерницама за примену ХЗЕУ, ако су објављене од стране Европске 

комисије, односно надлежног министарстава или другог надлежног органа или 

организације у Републици Србији. 

Напомена: за модуле H и H1 неопходно је познавање захтева обавезујућих IAF докумената. 

3.5 Исказивање обима акредитације у сврху именовања 

Обим акредитације у сврху именовања обавезно садржи следеће кључне елементе: 

 идентификацију референтног стандарда за акредитацију; 

 текст „акредитација у сврху именовања” (може се навести у посебном реду изнад дела 

табеле обима акредитације у сврху именовања, или као посебна напомена у пољу у коме је 

наведен релевантни пропис, односно на други одговарајући начин); 

 идентификацију ТП који садржи поступке оцењивања усаглашености или системе ОВСП, а 

којим је преузето хармонизовано законодавство ЕУ;  

 поступак оцењивања усаглашености (нпр. модул или други поступак) или систем ОВСП у 

складу са одредбама ТП; 

 производ/категорија/фамилија/група производа у складу са одредбама ТП или подручјем 

примене хармонизованог(их) стандарда за производе; 

 ако је релевантно, друге елементе у складу са одредбама ТП (нпр. хармонизовани стандард 

или друга техничка спецификација за производ, идентификација других секторских 

прописа или техничких докумената у складу са предметним ТП). 

Структура детаљног обима акредитације у сврху именовања може одступити од структура 

предвиђених смерницама за исказивање обима акредитације ТОУ (АТС-УП02), па се, без обзира 

на то који референтни - основни стандард за акредитацију се користи, примењује следећа 

структура табеле детаљног обима акредитације (на примеру опреме и заштитних система 

намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, за сертификационо тело за 

сертификацију производа према SRPS EN ISO/IEC 17065): 

Р. бр. Производ/Група производа 
Поступак оцењивања 

усаглашености  
Референтна документа 

Акредитација у сврху именовања
 

С-04 Опрема која се користи у потенцијално експлозивној средини 

1. Опрема (осим мотора са 

унутрашњим сагоревањем) 

Групе I, Категорија М1 и 

Групе II, Категорија 1
*
 

*
наводи се идентификација 

производа/групе производа у складу 

са одредбама ХЗЕУ или подручјем 

примене хармонизованог стандарда 

за производ 

 

Преглед типа / модул B 

Усаглашеност са типом на 

основу обезбеђивања квалитета 

производње / модул D 

Усаглашеност са типом на 

основу верификације 

производа / модул F
*
 

*наводи се модул, систем ОВСП, или 

други поступак, односно одредба 

прописа у коме је утврђен 

Правилник о опреми и 

заштитним системима 

намењеним за употребу у 

потенцијално експлозивним 

атмосферама („Сл. гласник 

РСˮ, број 10/17 и 21/20)
*
 

*наводи се пропис и/или стандард 

који садржи захтеве за производе 

 

Напомена: У табели је дат могући, али не и обавезни, пример начина исказивања обима акредитације у сврху 

именовања, за потребе илустрације напред наведених кључних елемената обима акредитације. Посебним 

упутствима за акредитацију у одређеним областима оцењивања усаглашености, која се доносе по потреби, или 

посебним упутствима о начину исказивања обима акредитације у одређеним областима, могу бити утврђени 

обавезни начини исказивања обима акредитације у сврху именовања, с тим да структура колона табеле остаје 

непромењена, а могу се променити наслови колона или ближе уредити садржај поља обима акредитације.    
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По правилу, у обимима акредитације контролних и сертификационих тела, ТП и српски 

стандард којим је преузет хармонизовани стандард за производ који се примењује у складу са 

одредбама ТП, може бити наведен у обиму акредитације искључиво у контексту акредитације у 

сврху именовања, односно у контексту шеме оцењивања усаглашености у складу са ТП. У 

случају одступања од овог правила, примењује се АТС-УП41 Упутство за поступак 

вредновања шема за оцењивање усаглашености, те у случају да се потврди оправданост 

акредитације предметне шеме за оцењивање усаглашености, обим акредитације мора бити 

исказан на начин који кориснике не може довести у заблуду да је у питању акредитација у сврху 

именовања. 

Исказивања обима акредитације у сврху именовања за већ акредитована ТОУ ће се ускладити са 

овом процедуром у складу са планираним активностима у циклусу акредитације, а најкасније до 

априла 2023. године (према ЕА2-17 М). 

 

4. ПОСТУПАК АКРЕДИТАЦИЈЕ 

У поступцима акредитације у сврху именовања примењују се све фазе процеса акредитације у складу са 

АТС-ПА01 Правила акредитације, као и процедуре АТС-ПР11, Акредитација тела за оцењивање 

усаглашености уз следеће битне специфичности: 

4.1  Пријава за акредитацију  

Приликом подношења пријаве за акредитацију, за почетну акредитацију, проширење обима 

акредитације или обнављање акредитације у сврху именовања, ТОУ обавезно попуњава део V Пријаве 

за акредитацију, АТС-ПР11-О01. У случају да део V Пријаве за акредитацију није попуњен, а да 

тражени обим акредитације укључује елементе обима акредитације у сврху именовања, АТС ће од ТОУ 

затражити да допуни пријаву за акредитацију или да достави појашњење траженог обима, што може 

укључити и захтев за достављање Извештаја о самооцењивању шеме за оцењивање усаглашености, 

АТС-УП41-О01. 

Уз пријаву за акредитацију у сврху именовања, ТОУ обавезно доставља информације о испуњености 

додатних захтева у складу са Прилогом 1 овог документа, као и доказе (релевантну документацију и 

записе) о испуњености применљивих захтева, имајући у виду напомене на крају тог прилога.  

4.2  Присуство посматрача из надлежног органа 

У складу са чланом 14. став 12. Закона о акредитацији, представник органа, односно организација 

надлежних за припрему, односно доношење одређених техничких прописа, може да учествује у делу 

поступка акредитације тела за оцењивање усаглашености у сврху именовања, односно овлашћивања, у 

својству посматрача, а уз поштовање правила поверљивости и других општих аката АТС. 

Имајући ово у виду, АТС ће по пријему пријаве за акредитацију у сврху именовања обавестити 

надлежно министарство, односно други надлежни орган или организацију, о приспелој пријави за 

акредитацију и даље размењивати информације у складу са протоколом о сарадњи из самосталног 

члана 13. Закона о изменама и допунама Закона о акредитацији („Службени гласник РС ,ˮ број 47/21) и 

члана 51. став 3. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености. 

АТС ће обавестити ИТОУ о планираном присуству и имену посматрача из надлежног органа најкасније 

приликом достављања Плана оцењивања, АТС-ПР12-O02. 

4.3   Критеријуми за избор осведочења 

За избор осведочења, осим критеријума из АТС-УП38 Одређивање локација, броја дана оцењивања и 

потребних осведочења при оцењивању ТОУ (нпр. комбинација техника, врста производа, врста 

ТП/модула, ризик, ...), примењују се критеријуми из Прилога 3 овог документа, односно из Табеле 3 

према врсти/сличности модула за различите категорије производа. 
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Приликом почетне акредитације, односно проширења обима акредитације у сврху именовања, 

осведочења се могу обавити у симулираним условима, а у случају доделе/проширења акредитације, 

ИТОУ је у складу са Правилима акредитације дужно да обавести АТС о првом захтеву за оцењивање 

усаглашености, добијеном након именовања, ради реализације осведочења у реалним условима, 

односно ради примене других одговарајућих техника оцењивања у складу са Прилогом 3 овог 

документа. 

4.4  Контролна листа, листа налаза и извештај о оцењивању 

У контролној листи за оцењивање ТОУ према примењеном основном (референтном) стандарду за 

акредитацију, у одговарајућим деловима контролне листе, оцењивачи обавезно уносе налазе о 

испуњености применљивих додатних захтева (видети Прилог 1), као и налазе о испуњености захтева за 

ИТОУ утврђених у ТП (видети Прилог 4 који повезује захтеве из ТП и захтеве референтног стандарда за 

акредитацију). Налази се наводе у делу контролне листе у складу са напоменом 4. Прилога 1 овог 

документа или у посебном пољу за налазе за акредитацију у сврху именовања, нпр. у случају да захтев 

за ИТОУ није ни на који начин повезан са захтевима референтног стандарда (видети Прилог 4).  

Налази са оцењивања (неусаглашености и/или забринутости) уносе се у Листу налаза, АТС-ПР12-О03, у 

складу са напоменом 4. Прилога 1 овог документа или, ако то није погодно, онда у односу на 

релевантни одељак ХС (нпр. ресурси, процес и др), АТС-ПА01, т.3.11, ову процедуру и одредбу 

прописа која садржи захтев за ИТОУ који није обухваћен, односно није у вези са захтевом референтног 

стандарда за акредитацију (видети Прилог 4 овог документа). 

У извештају о оцењивању, на одговарајућем обрасцу у зависности од примењеног референтног 

стандарда за акредитацију, укратко се сумирају налази о испуњености захтева за акредитацију у сврху 

именовања, тј. потврђује се да је у складу са овом процедуром оцењено да су испуњени захтеви за 

ИТОУ из референтних докумената за њихову акредитацију, у складу са овом процедуром.  

 

5. ДИСТРИБУЦИЈА 

Овај документ користе сви који су укључени у спровођење поступка акредитације, као и 

ИТОУ као заинтересована страна за акредитацију. 
 

6. ПРИЛОЗИ 

Прилог 1 Применљивост референтних стандарда за акредитацију 

Прилог 2 Основни референтни стандарди за акредитацију ИТОУ 

Прилог 3 Критеријуми за избор осведочења 

Прилог 4 Унакрсна веза захтева за ИТОУ из Одлуке 768/2008 , који су у Републици 

Србији преузети у појединачним ТП и захтева хармонизованих стандарда за 

акредитацију ИТОУ 

 

7. ОБРАСЦИ 

Нема. 

 

8.  ЛИСТА ИЗМЕНА ДОКУМЕНТА АТС-ПР18 

Издање/измена Датум издања/измене 

1/0 16.08.2021. 
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ПРИЛОГ 1 – Применљивост референтних стандарда за акредитацију  

 

Табела 1: Референтни применљиви стандарди за акредитацију у сврху именовања и 

додатни захтеви 

Модул Опис 

SRPS EN 

ISO/IEC 

17065 

SRPS 

ISO/IEC 

17020 

SRPS 

ISO/IEC 

17021-1 

SRPS 

ISO/IEC 

17025 

A 
Интерна контрола 

производње 
Н/П Н/П Н/П Н/П 

A1 

Интерна контрола 

производње и надгледано 

испитивање производа 

1 + t * 1 + t + cd  1 + cd 

A2 

Интерна контрола 

производње и 

надгледаних провера 

производа у насумичним 

интервалима 

1 + t * 1 + t + cd  1 + cd 

B Преглед типа * 1 + t + pk 1 + t + cd   

C 

Усаглашеност са типом 

на основу интерне 

контроле производње 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

C1 

Усаглашеност са типом 

на основу интерне 

контроле производње и 

надгледаног испитивања 

производа 

* 1 + t + pk 1 + t + cd  1 + cd + pk 

C2 

Усаглашеност са типом 

на основу интерне 

контроле производње и 
надгледаних провера 

производа у насумичним 

интервалима 

* 1 + t + pk 1 + t + cd  1 + cd + pk 

D 

Усаглашеност са типом 

на основу обезбеђења 

квалитета производње  

* 1 + qa 1 + qa 1 + pk  

D1 
Обезбеђење квалитета 

производње 
* 1 + qa 1 + qa 1 + pk  

E 

Усаглашеност са типом 

на основу обезбеђења 

квалитета производа 

* 1 + qa 1 + qa 1 + pk  

E1 

Обезбеђење квалитета 

завршног контролисања 

и испитивања производа 

* 1+ qa 1 + qa 1 + pk  
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Модул Опис 

SRPS EN 

ISO/IEC 

17065 

SRPS 

ISO/IEC 

17020 

SRPS 

ISO/IEC 

17021-1 

SRPS 

ISO/IEC 

17025 

F 

Усаглашеност са типом 

на основу верификације 

производа 

* 1 + t + pk 1 + t + cd   

F1 
Усаглашеност на основу 

верификације производа 
* 1 + t + pk 1 + t + cd   

G 

Усаглашеност на основу 

верификације 

појединачног производа 

* 1 + t + pk 1 + t + cd   

H 

Усаглашеност на основу 

потпуног обезбеђења 

квалитета 

1 + qa 1 + qa * 1 + pk  

H1 

Усаглашеност на основу 

потпуног обезбеђења 

квалитета и прегледа 

типа пројекта 

* 1 + qa 1 + qa 1 + pk  

 

Табела 2: Референтни стандарди за акредитацију у сврху именовања у области 

грађевинских производа и применљиви додатни захтеви 

Систем 

ОВСП 
Опис 

SRPS EN 

ISO/IEC 17065 

SRPS 

ISO/IEC 

17025 

1+ 

Оцењивање перформанси грађевинског производа на 

основу испитивања (укључујући узорковање), прорачуна, 

табеларних вредности или описне документације 

производa, почетни преглед производног погона и 

фабричке контроле производње, стални надзор, 
оцењивање и вредновање фабричке контроле производње, 

контролно испитивање узорака узетих од стране 

именованог сертификационог тела за производ у 

производном погону или складишним просторијама 

произвођача  

* 1 + t + pk  

1 

оцењивање перформанси грађевинског производа на 

основу испитивања (укључујући узорковање), прорачуна, 

табеларних вредности или описне документације 

производa, почетни преглед производног погона и 

фабричке контроле производње, стални надзор, 
оцењивање и вредновање фабричке контроле производње 

* 1 + t + pk  

2+ 

почетни преглед производног погона и фабричке контроле 

производње, стални надзор, оцењивање и вредновање 

фабричке контроле производње 

* 1 + pk  
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Систем 

ОВСП 
Опис 

SRPS EN 

ISO/IEC 17065 

SRPS 

ISO/IEC 

17025 

3 

оцењивање перформанси грађевинског производа на 

основу испитивања, на основу узорковања које је спровео 

произвођач, прорачуна, табеларних вредности или описне 

документације грађевинског производа 

 1 

 

Легенда: 

* означава препоручени референтни стандард за акредитацију 

1 означава друге могуће референтне стандарде за акредитацију  

+ означава додатне захтеве других референтних стандарда који се користе за 

акредитацију ИТОУ, ако је релевантно 

t означава применљиве додатне захтеве стандарда  SRPS ISO/IEC 17025, ако поступак 

оцењивања усаглашености укључује испитивања (testing); мора бити доказана 

испуњеност применљивих захтева т.6 и т.7 (осим т.7.9) SRPS ISO/IEC 17025;  

cd означава способност и процедуре просуђивања и одлучивања (capability of and 

procedures for judging and deciding), на основу резултата испитивања и/или 

контролисања, о томе да ли су испуњени битни захтеви (за производ), односно да су, 

када је потребно, примењени хармонизовани стандарди (за производ); мора бити 

доказана испуњеност захтева т.4.1.2, т.4.1.3, т.7.5 и т.7.6 SRPS EN ISO/IEC 17065. 

pk означава способност, засновану на знању о производу (product knowledge), за доношење 

стручног мишљења о испуњености захтева за производ; мора бити доказана испуњеност 

захтева т.6.1.2, т.6.1.3 и т.6.1.6 до т.6.1.10 SRPS ISO/IEC 17020; 

qa означава способност за проверавање и одобравање система менаџмента (quality 

assurance) произвођача; мора бити доказана испуњеност захтева т.7.1.1, т.7.1.2, т.7.2.4, 

т.7.2.5, т.7.2.8, т.7.2.10, т.9.1 до т.9.4 и т.9.6 SRPS ISO/IEC 17021-1;  

 

НАПОМЕНЕ: 

 

1. Детаљни захтеви који се узимају из „+” стандарда зависе од нивоа покривености тих 

захтева основним (референтним) стандардом који се користи. У случајевима када захтеви 

основног стандарда превазилазе захтеве који се узимају из „+” стандарда, предност имају 

захтеви основног стандарда. 

2. У случају коришћења SRPS ISO/IEC 17020, за активности ИТОУ прихватају се само 

контролна тела типа А, осим ако није другачије наведено у релевантном пропису. Ако се 

користи SRPS ISO/IEC 17025, морају бити испуњени захтеви за независну трећу страну и 

одсуство сукоба интереса у складу са релевантним прописом. За SRPS ISO/IEC 17020 и 

SRPS ISO/IEC 17025, морају бити испуњени захтеви за праћење и надзор у складу са 

релевантним техничким прописом. 

3. Спецификације захтева у „t”, „pk”, „cd” и „qa” су уведене у циљу уједначеног разумевања 

и појашњења садржаја оцењивања у контексту акредитације у сврху именовања, чак и у 

случајевима кад је предметни стандард већ споменут у основном референтном стандарду 

који се у целости примењује. Овај принцип се примењује и када је као основни стандард 

за акредитацију изабран препоручени стандард, и то због тога да би се за сваки модул 
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нагласиле техничке компетенције које морају бити проверене осим захтева стандарда 

који се примењује у целости, без обзира на чињеницу да се SRPS EN ISO/IEC 17065 

позива на SRPS ISO/IEC 17021-1, SRPS ISO/IEC 17020 и SRPS ISO/IEC 17025. Ова опција 

појашњава који захтеви додатног стандарда морају да буду оцењени приликом 

оцењивања ИТОУ, поред захтева референтног стандарда за акредитацију, нпр. захтева 

т.6.2.1 SRPS EN ISO/IEC 17065. 

4. Било који налаз тима за оцењивање мора да буде исказан у односу на (најприближнији) 

релевантни захтев основног (референтног) стандарда за акредитацију (1). Позивање на 

додатне захтеве „+” другог стандарда може се дати у тексту налаза. 

5. У одређеним случајевима мора се користити SRPS ISO/IEC 17024, нпр. за одобравање 

особља за нерастављиве спојеве код опреме под притиском. 

6. ИТОУ треба да узимају у обзир захтеве релевантних IAF MD докумената приликом 

примене модула заснованих на оцени система менаџмента квалитетом, нпр. модула D и Е 

и изведених модула, осим ако у том погледу не постоје специфични захтеви групе за 

координацију именованих (нотификованих) тела. За модул H и изведене модуле, ИТОУ 

мора да испуњава захтеве IAF MD докумената. 

7. ИТОУ могу да имају посебну акредитацију, поред оне према основном (референтном) 

стандарду (1) како би додатно показала способност за обављање одређених (додатних) 

активности под акредитацијом. У овим случајевима, испуњеност захтева „+” стандарда 

може бити у довољној мери покривена преко посебне додатне акредитације за релевантни 

обим акредитације (нпр. ТОУ које има акредитацију према SRPS EN ISO/IEC 17065 за 

модул B као доказ о испуњености “t” елемента може да има акредитацију према SRPS EN 

ISO/IEC 17025; ТОУ које има акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1 за 

сертификацију система менаџмента према SRPS ISO 9001 може ту акредитацију да 

користи као доказ испуњености „qa” елемента, у смислу постојања и примене 

одговарајућих општих процедура за проверу (аудит) система менаџмента, с тим да 

специфичности провере система квалитета у складу са модулима E, D и H и изведеним 

модулима морају бити разрађене кроз документацију система менаџмента према 

основном стандарду за акредитацију). 
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ПРИЛОГ 2 – Основни референтни стандарди за акредитацију ИТОУ  

 

Технички прописи Републике Србије којима је преузето хармонизовано законодавство 

Европске уније (ЕУ), закључно са датумом издања ове процедуре, су: 

 
1. Правилник о безбедности машина („Службени гласник РСˮ, број 58/16, 21/20) 

2. Правилник о електромагнетској компатабилности („Службени гласник РСˮ, број 25/16, 21/20)  

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

(„Службени гласник РСˮ, број 25/16, 21/20)  

4. Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник 

РСˮ, број 11/12)  

5. Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално 

експлозивним атмосферама („Службени гласник РСˮ, број 10/17, 21/20)  

6. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености 

опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11)  

7. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености 

једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11)  

8. Закон о грађевинским производима („Службени гласник РСˮ, број 83/18) и технички прописи 

донети на основу тог закона 

9. Закон о медицинским средствима („Службени гласник РС”, број 105/17) и прописи 

донети на основу тог закона 

10. Уредба о покретној опреми под притиском („Службени гласник РСˮ, број 120/17)  

11. Правилник о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата 

(„Службени гласник РСˮ, број 41/15, 44/18)  

12. Правилник о личној заштитној опреми („Службени гласник РСˮ, број 23/20)  

13. Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РСˮ, број 15/17, 21/20)  

14. Правилник о основним захтевима за медицинска средства („Службени гласник РСˮ, број 

65/18) 

15. Правилник о мерилима („Службени гласник РСˮ, број 3/18)  

16. Правилник о неаутоматским вагама („Службени гласник РСˮ, број 29/18)  

За акредитацију за потребе именовања у складу са наведеним техничким прописима, АТС користи 

следећу табелу за избор одговарајућег стандарда за акредитацију ИТОУ за оцењивање усаглашености 

према модулу за оцењивање усаглашености, или другог специфичног поступка оцењивања 

усаглашености, осим ако није другачије утврђено прописом.  

Наведени модули оцењивања усаглашености су у складу са прописом донетим на основу Закона о 

техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, односно са Одлуком бр. 768/2008. 

У табели, у складу са обавезујућим документом ЕА-2/17 М, ознака „Х” у пољу осенченом плавом 

бојом означава препоручени стандард за акредитацију предметног модула, односно другог поступка, 

а ознака „Х” у неосенченом пољу означава други стандард који је могуће користити. АТС, по 

правилу, користи препоручени стандард, а друге стандарде користи у изузетним случајевима, 

након што је њихова употреба потврђена односно договорена са министарством надлежним за 

доношење прописа.  
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Модули  

SRPS 

ISO/IEC 

17025 

SRPS 

ISO/IEC 

17020 

SRPS 

ISO/IEC 

17065 

SRPS 

ISO/IEC 

17021-1 

SRPS 

ISO/IEC 

17024 

A1, A2 X X X
1)

   

B, B1 X X
1), 3), 4)

 X   

C1, C2 X X
1), 3)

 X   

D, D1   X X X  

E, E1  X X X  

F, F1 X X
1), 2), 3)

 X   

G X X
1), 3) 6)

 X   

H  X X
1), 5)

 X  

H1  X X X  

Специфични поступци оцењивања усаглашености из појединих прописа ЕУ који нису 

усаглашени са Одлуком бр. 768/2008 

Закон о грађевинским 

производима (CPR) 
Систем 3  

Систем 1 

Систем 1+ 

Систем 2+ 

  

Уредба о покретној 

опреми под 

притиском (TPED) 

 

X - сви 

прописани 

поступци 

   

Правилник о 

техничким захтевима 

за пројектовање, 

израду и оцењивање 

усаглашености опреме 

под притиском (PED) 

 

X - 

Одобрење 

радних 

поступака за 
нерастављиве 

спојеве 

  

X - Одобрење 

особља (за 

извођење/ИБР 
нерастављивих 

спојева) 

Потврђени изузеци од примене препорученог стандарда: 

1) Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме 

под притиском (PED) 

2) Правилник о неаутоматским вагама (NAWID), Правилник о мерилима (MID) 

3) Правилник о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата  

 (GAD) 

4) Правилник о личној заштитној опреми (PPED) 

5) Правилник о основним захтевима за медицинска средства (IVDMDD, AIMDD)  

6) Правилник о безбедности лифтова. 

У случају измене националног техничког прописа, односно његовог усклађивања са новим 

прописом ЕУ, спроводи се преиспитивање наведених изузетака. 
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ПРИЛОГ 3 – Критеријуми за избор осведочења 

 

У т.7.4.7 стандарда SRPS ISO/IEC 17011:2018 утврђено је да „акредитационо тело мора да 

израђује план оцењивања којим се обухватају активности које ће оцењивати, локације на 

којима ће те активности оцењивати, особље које ће да буде оцењено и, када је то 

применљиво, технике оцењивања које ће се користити, укључујући осведочење, када је то 

одговарајуће или је применљиво”. 

 

Овај прилог описује како се осведочење, као једна од техника оцењивања, користи у 

поступцима акредитације у сврху именовања. 

 

Приликом планирања и одлучивања о потребним осведочењима узимају се обзир следећи 

принципи: 

 

1) осведочење се, по правилу, користи као техника оцењивања којом се проверава 

компетентно обављање свих активности оцењивања усаглашености које ТОУ обавља 

на локацији/терену. 

2) друге технике оцењивања које се могу користити су преглед предмета (фајла) и/или 

технички (стручни) интервју/разговор (нарочито погодни за оцењивање ИТОУ која 

оцењују усаглашеност по модулу B, али такође треба да се користи за допуну 

информација прибављених кроз осведочења и за повећање узорковања) 

3) резултати осведочења једне активности оцењивања усаглашености, или комбинације 

активности оцењивања саглашености, могу да покажу и потврде способност и 

ефективност процеса које примењује ИТОУ за компетентно вредновање упоредивих 

активности оцењивања усаглашености.  

 

Када се ови принципи примењују на потпуно оцењивање (нпр. почетно оцењивање или 

проширење обима акредитације на нове области), план оцењивања обавезно обухвата 

потребна осведочења у свим областима које се оцењују, односно за сваки ТП. 

 

Ово, по правилу, подразумева осведочења или преглед предмета (фајла) за сваки од модула 

(или система ОВСП) за сваки ТП обухваћен акредитацијом (принцип 2) након доделе или 

проширења акредитације и током циклуса акредитације. Ако су неки од модула веома 

слични, оцењивање се може ограничити на један или неколико модула (принцип 3, видети 

табеле у наставку овог прилога),  у ком случају треба изабрати комплексније модуле. 

 

Исти приннцип се примењује на модуле/активности који захтевају учешће оцењивача на 

терену (принцип 3): ако су неки модули слични (нпр. модули D и E) осведочење се може 

ограничити на један од њих (груписање модула, видети Табелу 3), у ком случају треба 

изабрати комплекснији модул. 

 

Мало је вероватно да посматрање активности из различитих прописа може да се ефективно 

комбинује у једном осведочењу, а разлози за примену таквог приступа морају бити 

документовани и образложени. 

 

У случајевима када надлежно министарство разматра условно или привремено именовање, 

АТС може надлежном министарству пружити информације о компетентности ИТОУ 

добијене на основу резултата прегледа (преиспитивања) документације и других 
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спроведених техника оцењивања. У овим случајевима, ако акредитација не буде додељена у 

роковима предвиђеним условима под којима је донето решење о именовању, АТС ће о томе 

обавестити надлежно министарство у циљу преиспитивања и/или повлачења именовања.  

 

Избор и број активности осведочења током циклуса акредитације зависи од бројних 

параметара, укључујући: 

− бројност техничког особља укљученог у одређену активност оцењивања усаглашености, 

− промене особља, 

− проширења обима акредитације, 

− промене релевантне опреме, метода испитивања и хармонизованих стандарда за 

производе (нарочито за акредитацију према SRPS ISO/IEC 17025) који се користе за 

оцењивање усаглашености, 

− постојећа доказана компетентност за типове производа и сличне прописе. 

Програм оцењивања за циклус акредитације, АТС-ПР12-О30, мора да укључи осведочења и 

прегледе предмета (фајла) за различите поступке оцењивања усаглашености (модуле/системе 

ОВСП) за повезане техничке прописе и различите категорије производа/производне области 

обухваћене обимом акредитације (ОА).  

 

Следеће табеле се користе као смернице за груписање модула, а свако одступање мора бити 

образложено.  

 

Табела 3: Модули из Одлуке 768/2008/EЗ који, када се осведоче, могу да обезбеде 

потврду компетентности за друге модуле за које се тражи акредитација: 

Модул који је 

укључен у ОА 
Опис модула 

Захтевано 

осведочење 

A1 
Интерна контрола производње и надгледано 

испитивање производа A1 или A2 или 

C1 или C2 или B 

или F или G 
A2 

Интерна контрола производње и надгледаних 

провера производа у насумичним интервалима 

B Преглед типа B 

C 
Усаглашеност са типом на основу интерне контроле 

производње 

C или D или E 

или H или A1 или 

A2 или C1 или 

C2 или D1 или E1 

или H1 

C1 

Усаглашеност са типом на основу интерне 

контроле производње и надгледаног испитивања 

производа C1 или C2 или 

A1 или A2 или B 

или F или G 

C2 

Усаглашеност са типом на основу интерне 

контроле производње и надгледаних провера 

производа у насумичним интервалима 

D 
Усаглашеност са типом на основу обезбеђења 

квалитета производње  

D или D1 или H 

или H1 или E или 

E1 
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Модул који је 

укључен у ОА 
Опис модула 

Захтевано 

осведочење 

D1 Обезбеђење квалитета производње 
D1 или H1 или 

E1 

E 
Усаглашеност са типом на основу обезбеђења 

квалитета производа 

E или E1 или D 

или D1  или H 

или H1 

E1 
Обезбеђење квалитета завршног контролисања и 

испитивања производа 

E1 или D1 или 

H1 

F 
Усаглашеност са типом на основу верификације 

производа 
F или F1 или G 

F1 Усаглашеност на основу верификације производа F1 или G или B 

G 
Усаглашеност на основу верификације 

појединачног производа 
G или F1 или B 

H 
Усаглашеност на основу потпуног обезбеђења 

квалитета 
H или H1 

H1 
Усаглашеност на основу потпуног обезбеђења 

квалитета и прегледа пројекта 
H1 

 

Табела 4: Системи ОВСП из Закона о грађевинским производима и подзаконским 

актима који, када се осведоче, могу да обезбеде потврду компетентности за друге 

системе за које се тражи акредитација: 

Систем ОВСП који ће бити 

укључен у ОА 
Захтевано осведочење 

1+ 1+ 

1 1 илиr 1+ 

2+ 2+ или 1 или 1+ 

3 

Овај систем се акредитује према SRPS ISO/IEC 17025 

(испитивања), па је осведочење и преглед предмета 

(фајла) увек део оцењивања на локацији 
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ПРИЛОГ 4 –Унакрсна веза захтева за ИТОУ из Одлуке 768/2008, који су у Републици 

Србији преузети у појединачним ТП и захтева хармонизованих стандарда за 

акредитацију ИТОУ 

Увод 

Одлука 768/2008 Европског парламента и Савета о заједничком оквиру за трговање 

производима и укидању Одлуке Савета 93/465/EEЗ (у даљем тексту: Одлука) утврђује 

следећи принцип у члану R18: 

Kада тело за оцењивање усаглашености може да докаже своју усаглашеност са захтевима 

прописаним у релевантним хармонизованим стандардима или њиховим деловима, чије 

ознаке су објављене у Службеном листу Европске уније, сматраће се да испуњава захтеве [за 

нотификована (именована) тела] у мери у којој релевантни хармонизовани стандарди 

обухватају те захтеве. 

По аналогији са наведеним, због усаглашавања техничког законодавства Републике Србије 

са законодавством ЕУ, у Члану 17. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању 

усаглашености („Службени гласник РС”, број 49/21) је прописано да при доношењу решења 

о именовању ТОУ, узима се у обзир сертификат о акредитацији који је издало 

Акредитационо тело Србије, у мери у којој су прописани поступци оцењивања 

усаглашености обухваћени обимом акредитације. При оцењивању испуњавања прописаних 

захтева, узима се у обзир и испуњеност захтева српских стандарда којима су преузети 

одговарајући хармонизовани стандарди, који садрже захтеве за тела за оцењивање 

усаглашености, у мери у којој су ти захтеви обухваћени наведеним стандардима. 

Специфични захтеви применљиви на ИТОУ су они садржани у техничким прописима према 

којима су именована или према којима желе да буду именована.  

Табела 5 која следи идентификује који захтеви хармонизованих стандарда за акредитацију се 

баве захтевима садржаним у Одлуци 768/2008 и преузетим кроз релевантне прописе/ХЗЕУ у 

ЕУ, односно у Републици Србији преузетим у ТП из Прилога 2 ове процедуре. 

Одређени захтеви из Одлуке 768/2008 су обухваћени стандардом за акредитацију, а поједини 

нису или су само делимично обухваћени. 

Треба имати у виду да ако се нека тачка (захтев) референтног стандарда за акредитацију бави 

захтевима Одлуке 768/2008, то не значи обавезно да је захтев у потпуности обухваћен 

референтним стандардом. У поступку акредитације у сврху именовања, мора се оценити 

испуњеност и захтева референтног стандарда и захтева ТП.   

На пример (а постоје и други примери) захтеви SRPS EN ISO/IEC 17025 који се односе на 

непристрасност и независност нису довољни да обезбеде претпоставку усаглашености са 

захтевима R17.3 и R17.4. Оцењивање у том случају мора да се фокусира на захтеве ТП у вези 

са одредбама R17.3 и R17.4. 

Било који налаз тима за оцењивање мора да се првенствено искаже у односу на 

најприближнији релевантни захтев референтног стандарда за акредитацију. Позивање на 

захтев ТП се може извршити у тексту налаза. 

Треба имати у виду да могу да постоје и да се примењују и други захтеви. Захтеви који се 

односе на одређене модуле, чланове и прилоге засноване на Одлуци 768/2008 су садржани у 

конкретном ХЗЕУ, а у Републици Србији у конкретном ТП из Прилога 1 ове процедуре. Ако 

пропис/ХЗЕУ не имплементира захтеве из Одлуке 768/2008 примењују се захтеви тог 

прописа/ХЗЕУ а у Републици Србији примењују се захтеви конкретног ТП из Прилога 1 ове 

процедуре иако он не садржи све захтеве који су аналогни захтевима из Одлуке 768/2008. 
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Табела 5: Мапа захтева референтних стандарда за акредитацију 

 

ОДРЕДБЕ САДРЖАНЕ У ОДЛУЦИ 768/2008 

Напомена: За потребе ове процедуре, уместо термина „нотификовано тело“, који се 

користи у наведеној Одлуци, у овој табели користи се термин „именовано тело“ што 

одговара ИТОУ, скраћеници која је коришћена у тексту ове процедуре.  

SRPS EN 

ISO/IEC 

17065:2016 

SRPS 

ISO/IEC 

17025:2017 

SRPS 

ISO/IEC 

17020:2012 

SRPS 

ISO/IEC 

17021-1:2015 

SRPS 

ISO/IEC 

17024:2012 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ОПШТИ ЗАХТЕВИ  

Правна и уговорна питања 

R17.2: Именовано тело мора бити основано у складу са националним правом и имати 

статус правног лица. 

4.1.1 5.1 5.1.1 5.1.1 4.1 

Менаџмент непристрасношћу      

R17.3: Именовано тело мора бити трећа страна, независна од организације или од 

производа које оцењује. 

Тело које припада неком пословном удружењу или струковној организацији која 

представља предузећа која су укључена у пројектовање, производњу, испоруку, 

монтажу, коришћење или одржавање производа које оцењује, може се сматрати 

таквим телом, под условом да докаже независност и непостојање сукоба интереса. 

4.2 4.1 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6a) 

5.2.1 

6.1.12 

5.2 

6.2 

4.2.4 

4.3.2 

4.3.5 

4.3.6 

4.3.7 

4.3.8 

5.2.3 
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ОДРЕДБЕ САДРЖАНЕ У ОДЛУЦИ 768/2008 

Напомена: За потребе ове процедуре, уместо термина „нотификовано тело“, који се 

користи у наведеној Одлуци, у овој табели користи се термин „именовано тело“ што 

одговара ИТОУ, скраћеници која је коришћена у тексту ове процедуре.  

SRPS EN 

ISO/IEC 

17065:2016 

SRPS 

ISO/IEC 

17025:2017 

SRPS 

ISO/IEC 

17020:2012 

SRPS 

ISO/IEC 

17021-1:2015 

SRPS 

ISO/IEC 

17024:2012 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

R17.4: Именовано тело, његово највише руководство, као и особље задужено за 

обављање послова оцењивања усаглашености не сме бити пројектант, 

произвођач, испоручилац, монтер, купац, власник, корисник, нити лице које одржава 

производе које оцењује, као ни заступник било којег од наведених лица. 

Ово нема утицаја на коришћење оцењених производа који су потребни за рад 

именованог тела или коришћење производа за личне потребе. 

Именовано тело, његово највише руководство, као и особље задужено за обављање 

послова оцењивања усаглашености не смеју директно учествовати у пројектовању, 

производњи или конструкцији, трговању, монтажи, коришћењу или одржавању тих 

производа, нити смеју да заступају лица која учествују у овим активностима. Они не 

смеју да обављају никакве делатности које би могле да буду у супротности са 

њиховом независношћу просуђивања и интегритетом у вези са активностима 

оцењивања усаглашености за које су именовани. Ово посебно важи за консултантске 

услуге. 

4.2 4.1.1 до 

4.1.4 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6a) 

5.2.1 

6.1.12 

5.2 

4.2.4 

4.3.2 

4.3.5 

4.3.6 

5.2.1 

5.2.3 

6.2.1 

R17.4: Именовано тело дужно је да обезбеди да активности његових огранака или 

подизвођача не угрожавају поверљивост, објективност и непристрасност његових 

активности оцењивања усаглашености. 

4.2.3 

4.2.6 

4.2.7 

4.2.8 

6.2.2 

6.6.2 6.3.1 

6.1.12 

6.1.13 

4.6 

5.2.3 

5.2.5 

5.2.6  

5.2.7  

5.2.11 

5.2.12  

7.5.1 

7.5.3b),c) 

8.4 

4.3.6 

4.3.7 

5.1.1 

5.2.3 

6.3 

7.3.5 
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ОДРЕДБЕ САДРЖАНЕ У ОДЛУЦИ 768/2008 

Напомена: За потребе ове процедуре, уместо термина „нотификовано тело“, који се 

користи у наведеној Одлуци, у овој табели користи се термин „именовано тело“ што 

одговара ИТОУ, скраћеници која је коришћена у тексту ове процедуре.  

SRPS EN 

ISO/IEC 

17065:2016 

SRPS 

ISO/IEC 

17025:2017 

SRPS 

ISO/IEC 

17020:2012 

SRPS 

ISO/IEC 

17021-1:2015 

SRPS 

ISO/IEC 

17024:2012 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

R17.5: Именовано тело и његово особље дужно је да врши активности оцењивања 

усаглашености на највишем нивоу професионалног интегритета и потребном 

техничком компетентношћу у одређеној области и морају бити ослобођени свих 

притисака и подстицаја, посебно финансијске природе, који могу да утичу на њихово 

просуђивање или на резултате њихових активности оцењивања усаглашености, 

нарочито од лица или група које имају интерес у погледу резултата тих активности. 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.5 

4.2.12 

6.1.1.2 

6.1.2 

6.1.3 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.6 a) 

6.1.1  

6.1.2  

6.1.3  

6.1.11 

5.2.2 

7.1 

7.2 

4.3.5 

6.1.3 

6.1.6 

6.1.7 

6.2.1 

6.2.2 

R17.8: Непристрасност именованог тела, његовог највишег руководства и особља које 

врше оцењивање мора бити загарантована. Накнаде за највише руководство и особље 

које врши оцењивање у телу за оцењивање усаглашености не смеју да зависе од броја 

оцењивања нити од резултата тих оцењивања. 

4.2.3 

4.2.4 

5.2 

4.1.3 4.1.2 

4.1.5 

4.1.6 a) 

6.1.11 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.12 

4.3.1 

4.3.6 

Осигурање и финансирање  

R17.9: Именовани тело мора се осигурати од одговорности, изузев у случајевима када 

одговорност преузима држава у складу са националним правом или када је сама 

држава чланица директно одговорна за оцењивање усаглашености. 

4.3 Овај стандард 

не захтева 

осигурање од 

одговорности 

5.1.4 5.3.1 4.4 

Идентификациони број именованог тела  

R12.3: Иза знака усаглашености ставља се идентификациони број именованог тела ако 

то тело учествује у фази контроле производње. 

Идентификациони број именованог тела мора да ставља само то тело или, према 

његовим упутствима, произвођач или заступник. 

Овај одељак се односи на специфичне захтеве за именована тела у 

вези са означавањем производа знаком усаглашености (СЕ знак, 

српски знак усаглашености и др) у складу са одредбама ТП. Према 

томе, ови захтеви морају се имплементирати (и оценити) на основу 

захтева одређеног прописа за који ТОУ жели да буде именовано.  
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ОДРЕДБЕ САДРЖАНЕ У ОДЛУЦИ 768/2008 

Напомена: За потребе ове процедуре, уместо термина „нотификовано тело“, који се 

користи у наведеној Одлуци, у овој табели користи се термин „именовано тело“ што 

одговара ИТОУ, скраћеници која је коришћена у тексту ове процедуре.  

SRPS EN 

ISO/IEC 

17065:2016 

SRPS 

ISO/IEC 

17025:2017 

SRPS 

ISO/IEC 

17020:2012 

SRPS 

ISO/IEC 

17021-1:2015 

SRPS 

ISO/IEC 

17024:2012 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ЗАХТЕВИ ЗА СТРУКТУРУ  

Улога именованог тела 

R17.6(b): У сваком тренутку и за сваки поступак оцењивања усаглашености и за сваку 

врсту или категорију производа за које је именовано, тело за оцењивање усаглашености 

мора имати описе поступака према којима врши оцењивање усаглашености, на начин да 

је обезбеђена транспарентност, као и могућност репродуковања тих поступака. Тело је 

дужно да успостави политике и процедуре у циљу раздвајања послова које тело обавља 

као именовано тело и осталих послова. 

4.6a) 

5.1.2 

6.2.1 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.2 5.2.4 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.1.4 

8.1.1 

8.5.1 

8.2 

8.3 

9.2.1 

9.2.2 

9.2.3 

Сарадња са другим телима  

R17.11: Именовано тело је дужно да учествује, или да обезбеди да његово особље које 

врши оцењивање буде информисано о свим релевантним активностима стандардизације 

и активностима групе за координацију нотификованих тела која се оснивају у складу са 

одредбама прописа/ХЗЕУ, и да као опште смернице примењује административне 

одлуке и документа које је та група сачинила. 

Начелно, стандарди који утврђују захтеве за компетентност тела за 

оцењивање усаглашености не захтевају сарадњу са другим телима. 

Овај захтев је специфичан за именована тела и мора се оценити на 

основу одређеног ТП за који ТОУ жели да буде именовано и у мери 

која је утврђена тим прописом.  

ЗАХТЕВИ ЗА РЕСУРСЕ  

Особље 

R17.6(a): У сваком тренутку и за сваки поступак оцењивања усаглашености и за сваку 

врсту или категорију производа за које је именовано, тело за оцењивање 

усаглашености мора имати особље са техничким знањем и са довољно одговарајућег 

искуства за обављање послова оцењивања усаглашености. 

6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.1.2 

6.1.3 

7.1 

7.2 

6.1.2 
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ОДРЕДБЕ САДРЖАНЕ У ОДЛУЦИ 768/2008 

Напомена: За потребе ове процедуре, уместо термина „нотификовано тело“, који се 

користи у наведеној Одлуци, у овој табели користи се термин „именовано тело“ што 

одговара ИТОУ, скраћеници која је коришћена у тексту ове процедуре.  

SRPS EN 

ISO/IEC 

17065:2016 

SRPS 

ISO/IEC 

17025:2017 

SRPS 

ISO/IEC 

17020:2012 

SRPS 

ISO/IEC 

17021-1:2015 

SRPS 

ISO/IEC 

17024:2012 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

R17.7: Особље задужено за вршење активности оцењивања усаглашености мора имати 

следеће: 

(а) ваљану техничку и стручну обуку која обухвата све активности оцењивања 

усаглашености које су од значаја за обим активности за које је тело за оцењивање 

усаглашености именовано; 

(б) задовољавајуће познавање захтева за оцењивања која врше, као и одговарајуће 

овлашћење за обављање тих послова; 

(ц) одговарајуће познавање и разумевање битних захтева, релевантних 

хармонизованих стандарда, као и релевантних одредаба ХЗЕУ и прописа за његово 

спровођење; 

(д) способност за израду сертификата, записа и извештаја којима се показује да је 

оцењивање извршено. 

6.1.1.2 

6.1.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.6 

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.8 

6.1.9 

7.1 

7.2 

6.1.3 

6.2.2.1 

Опрема  

R17.6: Именовано тело мора да располаже неопходним средствима да на одговарајући 

начин обавља техничке и административне послове у вези са активностима оцењивања 

усаглашености и мора имати приступ свој потребној опреми или објектима 

(постројењима). 

4.3.2 

6.2 

7.3.1 

6.3.1 до 4 

6.4.1. и 6.4.2. 

6.2.1 

6.2.2 

6.1.3 

7.1.1 

7.1.4 

9.1.2 

6.4 

Аутсорс (подуговарање)  

R20.1: Kада именовано тело подуговара одређене послове у вези са оцењивањем 

усаглашености или се ослања на свој огранак, мора да обезбеди да подизвођач или 

огранак испуњава захтеве из члана R17 (Одлуке 768/2008), и да о томе обавести орган 

који врши именовање. 

6.2.2.1 

6.2.2.2 

6.2.2.3 

6.6.2.c) и d) 6.3.1 7.5.1 

7.5.3 b)  

7.5.4 

6.3.1 

6.3.2 

R20.2: Именовано тело мора да преузме пуну одговорност за послове које обављају 

подизвођачи или огранци без обзира на то где су основани. 

6.2.2.4a) 7.8.2.1p) 

7.8.2.2 

6.3.3 7.5.3a) 6.3.1 

6.3.2 

R20.3: Подизвођач или огранак може да врши активности искључиво ако је добијена 

сагласност клијента (именованог тела). 

6.2.2.4f) 7.1.1.c) 6.3.2 7.5.1 Овај стндард 

не захтева 

сагласност 

клијента 
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SRPS EN 

ISO/IEC 

17065:2016 

SRPS 

ISO/IEC 

17025:2017 

SRPS 

ISO/IEC 

17020:2012 

SRPS 

ISO/IEC 

17021-1:2015 

SRPS 

ISO/IEC 

17024:2012 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

R20.4: Именовано тело је дужно да органу који врши именовање ставља на 

располагање релевантна документа која се односе на оцењивање квалификованости 

подизвођача или огранка и о послу који је подизвођач или огранак обавио. 

6.2.2.1 

6.2.2.4c) d) 

5.4 

6.6.2 

6.3.4 7.5.4 6.3.2 

ЗАХТЕВИ ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ И ПОВЕРЉИВОСТ  

Захтеви за обавештавање 

R28.1: Именована тела морају да обавештавају орган који врши именовање о следећем: 

1. о сваком недодељивању, ограничавању, привременом или трајном одузимању 

сертификата; 

2. о свим околностима које утичу на делокруг и услове именовања; 

3. о сваком захтеву за информације о активностима оцењивања усаглашености који су 

добили од органа тржишног надзора; 

4. на захтев, о извршеним активностима оцењивања усаглашености у делокругу свог 

именовања, као и о другим извршеним активностима, укључујући прекограничне 

активности и подуговарање. 

Начелно, стандарди који утврђују захтеве за компетентност тела за 

оцењивање усаглашености немају захтеве за обавештавање органа 

који врше именовање или других тела.  

Овај захтев је специфичан за именована тела и мора се оценити на 

основу одређеног ТП за који ИТОУ жели да буде именовано и у 

мери која је утврђена тим прописом.  

Када референтни стандард укључује следећи захтев: 

"Када се од тела за оцењивање усаглашености законом или на основу 

овлашћења проистеклих из уговорних обавеза захтева да објави 

поверљиве информације, онда клијент или појединац којих се то 

тиче морају, осим ако је то забрањено законом, бити обавештени о 

датим информацијама" 

тај захтев мора бити оцењен у вези са захтевима за обавештавање из 

ТП. 

R28.2: Именована тела морају да достављају другим телима која су именована на 

основу истог прописа и која врше сличне активности оцењивања усаглашености и 

покривају исте производе, релевантне информације о питањима која се односе на 

негативне као и, на захтев, на позитивне резултате оцењивања усаглашености. 
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користи у наведеној Одлуци, у овој табели користи се термин „именовано тело“ што 

одговара ИТОУ, скраћеници која је коришћена у тексту ове процедуре.  

SRPS EN 

ISO/IEC 

17065:2016 

SRPS 

ISO/IEC 

17025:2017 

SRPS 

ISO/IEC 

17020:2012 

SRPS 

ISO/IEC 

17021-1:2015 

SRPS 

ISO/IEC 

17024:2012 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Поверљивост  

R17.10: Особље именованог тела мора обавезано да поштује пословну тајну када су у 

питању све информације које добије приликом обављања својих послова у складу са 

релевантним ХЗЕУ или одредбама националног права које се на то односе, осим у 

погледу надлежних органа државе у којој се ти послови обављају. Својинска права 

морају бити заштићена. 

4.5 

6.1.1.3 

4.2 4.2 

6.1.13 

8.4 6.1.6 

6.1.7 

7.3.3 

7.3.4 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕС  

Општи захтеви 

R17.6: Именовано тело мора бити способно да врши све задатке из поступака 

оцењивања усаглашености који су том телу додељени у складу са релевантним 

прописом и за које је именовано, било да те задатке обавља само тело за оцењивање 

усаглашености или се обављају у његово име и под његовом одговорношћу. 

6.1.2 

6.2.2 

7.1.1 

7.3.2 

7.4.4 

7.2.1.1 5.1.3 

5.2.2 

6.1.3 

6.3 

7.1. 

6.2 

7.1.1 

7.1.2 

7.2.1 

7.2.2 

9.2.1 

R17.6 c): У сваком тренутку и за сваки поступак оцењивања усаглашености и за сваку 

врсту или категорију производа за које је именовано, тело за оцењивање усаглашености 

мора имати неопходне процедуре за обављање активности оцењивања усаглашености 

узимајући у обзир величину предузећа, сектор у коме послује, структуру предузећа, 

степен сложености технологије производње датог производа, као и масовну или 

серијску природу производног процеса. 

4.4 

7.1.1 

7.3 

7.4.4 

7.10.1 

7.10.2 

7.2.1.1 7.1. 9.1.1 

9.1.2 

9.1.3 

9.1.4 

Није 

применљиво 

Оперативне обавезе именованих тела  

R27.1: Именована тела морају да врше оцењивање усаглашености у складу поступком 

оцењивања усаглашености из релевантног прописа/ХЗЕУ. 

7.1.2 

7.4.3 

7.4.4 

5.3 7.1. 9.1.3 

9.2 

9.2.1 
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SRPS EN 

ISO/IEC 

17065:2016 

SRPS 

ISO/IEC 

17025:2017 

SRPS 

ISO/IEC 

17020:2012 

SRPS 

ISO/IEC 

17021-1:2015 

SRPS 

ISO/IEC 

17024:2012 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

R27.2: Оцењивање усаглашености врши се сразмерно, уз избегавање претераног 

оптерећивања привредних субјеката. Именована тела морају да врше своје послове 

посебно узимајући у обзир величину предузећа, сектор у коме послује, структуру 

предузећа, степен сложености технологије производње датог производа, као и масовну 

или серијску природу производног процеса. 

При томе, тела за оцењивање усаглашености морају да поштују ниво строгости и 

степен заштите који се захтевају за производе да би били усаглашени са релевантним 

ТП. 

4.4 

7.1. 

7.4.4 

7.1.1 

7.1.2 

7.1. 9.1.3 

9.1.4 

9.2 

9.2.1 

R27.3: Ако именовано тело утврди да произвођач није испунио захтеве дефинисане у 

релевантном ТП или одговарајућим хармонизованим стандардима или техничким 

спецификацијама, мора да захтева од произвођача да предузме одговарајуће 

корективне мере и не сме да изда сертификат о усаглашености. 

7.4.6 

7.4.7 

7.11.1 

7.8.6 Ово није 

део послова 

контролног 

тела. Може 

бити 

урађено ако 

се захтева 

одређеним 

прописом. 

9.4.9 

9.4.10 

9.5 

9.6.5 

9.4.6 

R27.4: Ако именовано тело, приликом надзирања усаглашености после издавања 

сертификата, нађе да производ више није усаглашен, мора да захтева од произвођача 

да предузме одговарајуће корективне мере и, ако је то потребно, да суспендује или 

повуче сертификат. 

7.4.6 

7.4.7 

7.6.6 

7.11 

Надзирање усаглашености 

након испитивања или 

контролисања и издавања 

извештаја није део послова 

лабораторија, односно 

контролних тела. Може 

бити урађено ако се захтева 

одређеним прописом. 

9.4.9- 

9.4.10 

9.6 

8.3 

9.5 

R27.5: Ако корективне мере не буду предузете или ако не дају потребан резултат, 

именовано тело мора да ограничи, суспендује или повуче сертификат(е), како је 

прикладно у датом случају. 

7.11 9.6.5 9.5.2 

 


