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1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Документ садржи смернице за оцењивање тела за оцењивање усаглашености опреме под 

притиском у складу са захтевима Правилника о прегледима опреме под притиском током 

века употребе („Сл.гласник РС“ бр.87/11, 75/13 и 44/18-други закон) у поступку акредитације 

од стране Акредитационог тела Србије (АТС)  

 

2. РЕФЕРЕНТНА ДОКУМЕНТА, ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ, СКРАЋЕНИЦЕ 

Референтна документа: 

- Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник РС“ 

бр.87/11, 75/13 и 44/18 -други закон) 

- SRPS ISO/IEC 17020:2012, Општи критеријуми за рад различитих врста тела која обављају 

контролисање 

- SRPS ISO/IEC 17025: 2017, Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање 

и лабораторија за еталонирање  

- АТС-ПА01, Правила акредитације 

- АТС-ПР11, Акредитација тела за оцењивање усаглашености 

-  АТС-ПР12, Оцењивање тела за оцењивање усаглашености  

- АТС-ПР38, Одређивање локација, броја дана оцењивања и потребних осведочења при 

оцењивању ТОУ 

Термини и дефиниције: 

За потребе овог документа користе се термини дефинисани у наведеним референтним 

документима. 

Скраћенице: 

У овом документу користе се и следеће скраћенице: 

АТС: Акредитационо тело Србије 

ТОУ: Тело за оцењивање усаглашености 

 

3. ОПШТА ОБЈАШЊЕЊА И СМЕРНИЦЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 

3.1 Општа објашњења 

У складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање 

усаглашености прегледе и испитивања опреме под притиском високог нивоа опасности 

обавља именовано тело за прегледе и испитивања опреме под притиском које према 

Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник РС“ 

бр.87/11, 75/13 и 44/18-други закон), мора да докаже оспособљеност актом о акредитацији по 

стандарду SRPS ISO IEC 17020, да би било именовано тело за прегледе и испитивања опреме 

под притиском. 
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Акредитационо тело Србије ће приликом оцењивања компетентности тела за оцењивање 

усаглашености у поступку акредитације ТОУ према Правилнику о прегледима опреме под 

притиском током века употребе („Сл.гласник РС“ бр.87/11, 75/13 и 44/18-други закон ) поред 

захтева из референтног стандарда за акредитацију, оцењивати и захтеве који су прописани у 

Прилогу II, део 2 (Минимални критеријуми које мора да задовољи именовано тело за 

прегледе и испитивања опреме под притиском). 

Уколико ТОУ у обиму акредитације жели да има и испитивање и подешавање сигурносних 

уређаја, сходно члану 18. Правилника о прегледима опреме под притиском током века 

употребе, онда оно мора бити акредитовано према стандарду SRPS ISO IEC 17025. 

 

3.2 Тумачење примене појединих захтева Правилника 

Да би се избегло различито тумачење начина испуњавања захтева за тела за оцењивање 

усаглашености који су специфицирани у Прилогу II, део 2 овог Правилника, Акредитационо 

тело Србије даје следећа објашњења: 

т.2 Прилога II, дела 2: Тело за оцењивање усаглашености мора испуњавати захтеве за 

акредитацију као контролно тело типа А. 

т.4 Прилога II, дела 2: Тело за оцењивање усаглашености мора имати најмање три запослена 

дипломирана инжењера машинства. Под запосленим лицем у смислу Закона о раду 

(„Сл.гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 

95/2018) сматра се свако физичко лице које је у радном односу код послодавца, односно са 

послодавцем има закључен уговор о раду, на неодређено или одређено време, са пуним или 

непуним радним временом. Ако је неко лице запослено код једног послодавца са непуним 

радним временом, нема сметњи, у смислу Закона о раду, да за остатак радног времена до 

пуног радног времена заснује радни однос код другог послодавца.Тело за оцењивање 

усаглашености мора имати најмање једног инжењера са дипломом европског инжењера за 

заваривање или међународног инжењера за заваривање. Дипломе морају бити издате од 

стране националних овлашћених тела која су овлашћена у складу са правилима 

Међународног института за заваривање (IIW).  

Напомена: Друштво за унапређивање заваривања у Србији је одлуком Међународног борда 

за овлашћиовање (International Аuthorisation Board – IAB) Међународног института за 

заваривање добило овлашћење да формира ANB – Национално овлашћено тело за 

спровођење система за образовање, квалификацију и сертификацију особља у заваривању, 

што је и учињено формирањем DUSZ-CertPers. 

Тело за оцењивање усаглашености мора имати најмање два инжењера са сертификатима о 

завршеном курсу за визуелно испитивање. Тело за оцењивање усаглашености мора 

поседовати сертификате за особе за визуелно испитивање издате од стране акредитованих 

сертификационих тела према SRPS ISO/IEC 17024.  

т.5 Именовано тело мора имати потребну техничку опрему неопходну за спровођење 

активности прегледа и испитивања опреме под притиском. Опрема треба да омогући 

спољашњи и унутрашњи визуелни преглед опреме под притиском, као и испитивање 

притиском опреме под притиском. 



Смернице за акредитацију тела за оцењивање усаглашености опреме 

            под притиском током века употребе                                                               АТС-УП22   

 

Издање/Измена: 2/0                            Датум:  11.10.2021.                                                         Страна: 4/4   

3. ДИСТРИБУЦИЈА ДОКУМЕНТА 

Овај документ користе оцењивачи АТС-а и ТОУ приликом припреме документације за 

подношење пријаве за акредитацију/проширење обима акредитације/обнављање 

акредитације. Документ је доступан на сајту АТС-а, www.ats.rs. 

 

4. ПРИЛОЗИ 

Нема. 

5. ОБРАСЦИ 

Нема. 

 

7. ЛИСТА ПРОМЕНА ДОКУМЕНТА АТС-УП20 

 

 

Издање/ измена Датум издања/ измене 

1/0 15.05.2012. 

1/1 30.07.2013. 

2/0 11.10.2021 
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