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Сагледавајући укупне активности, како на професионалном тако 
и на приватном плану, претходни период је остао упамћен по 
новим условима живота и рада изазваним пандемијом корона 
вируса. У раду Акредитационог тела Србије (у даљем тексту: АТС) 
2021. година остаће упамћена највећим делом по два догађаја. 
Први догађај односи се ступање на снагу новог Закона о акреди-
тацији („Службени гласник РС”, број 73/2010 и 47/2021), а други на 
успешно спроведено колегијално оцењивање од стране Европске 
организације за акредитацију (ЕА).

Скупштина Републике Србије донела је 18.05.2021. године Закон 
о изменама и допунама Закона о акредитацији, који је објављен у 
„Службеном гласнику РС“, број 47/2021. Измену Закона о акреди-
тацији испратиле су промене кључних докумената за рад АТС-а, 
односно промене Правила акредитације и остале документације 
система менаџмента о чему је АТС своје клијенте и остале заин-
тересоване стране редовно обавештавао путем свога сајта као и 
путем осталих видова комуникације.

Поред рада на прилагођавању своје документације новим закон-
ским оквирима и припремама за колегијално оцењивање, АТС је 
у претходном периоду био веома активан и на другим пољима, 
па је тако интензивно радио на развоју нових шема акредитације, 
обукама интерног особља као и обукама оцењивача/експерата, 
сарадњи са колегама из других акредитационих тела, учешћу 
на састанцима - комитетима организованим од стране Европске 
организације за акредитацију (ЕА), Међународног форума за ак-
редитацију (IAF) и састанцима Међународне организације за ак-
редитацију лабораторија (ILAC), сарадњи са ресорним министар-
ствима Републике Србије и другим институцијама инфраструкту-
ре квалитета Републике Србије.

Поред радних активности, АТС је заједно са акредитованим тели-
ма за оцењивање усаглашености, оцењивачима, представницима 
државних институција, колегама из других акредитационих тела и 
осталим сарадницима, 28. јуна 2021. године у свечаној атмосфери 
прославио Светски дан акредитације као и Дан акредитације у Ре-
публици Србији са циљем ширења свести о значају и вредности 
акредитације као и подршке спровођењy циљева одрживог раз-
воја што је и била тема овогодишњег Светског дана акредитације.

Поред актуелних тема које произилазе из пословања АТС-а, на 
наредним странама, можете прочитати новости и актуелности из 
области рада осталих институција инфраструктуре квалитета Ре-
публике Србије. 

Искористио бих ову прилику да се захвалим свим сарадницима 
АТС-а, представницима Владе Републике Србије, представницима 
ресорних министарстава и других институција, телима за оцењи-
вање усаглашености, оцењивачима, експертима, пословним парт-
нерима и сарадницима у Републици Србији и региону, као и  својим 
колегама у АТС-у, на успешној пословној сарадњи, тимском раду, 
међусобном разумевању и спремности да на све изазове и препре-
ке којима смо били изложени у протеклом периоду одговоримо.

Надамо се да ћете уживати у наредним странама.

Све најбоље, и чувајте ваше здравље, уз жељу да се што пре вра-
тимо нормалним условима живота и рада.
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УВОДНА РЕЧ ВД ДИРЕКТОРА

С поштовањем, 
проф. др Ацо Јанићијевић,

в.д. директора АТС-а

Поштовани читаоци, 

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



ЈАНУАР 2021. ГОДИНЕ:

ДОДЕЉЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторија за испитивање:

Коридори Србије ДОО Београд, 
Лабораторија Коридори Србије, 
Београд-Стари Град, Краља Петра 21, 
акредитациони број: 01-501;

Контролно тело:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд – 
Огранак РБ КОЛУБАРА, Контролно тело 
за контролисање инсталација и уређаја 
за гашење пожара, Лазаревац, Светог 
Саве 1, акредитациони број: 06-363; 

ПОВУЧЕНА АКРЕДИТАЦИЈА

Јавно предузеће за комунално 
стамбену делатност Стандард 
Јагодина, Јагодина, Краља Петра I, бр. 4, 
акредитациони број: 06-188.

МАРТ 2021. ГОДИНЕ:

ДОДЕЉЕНА АКРЕДИТАЦИЈА

Контролно тело:

ВАР ДОО ТАВНИК, Тавник - Краљево, 
Тавник бб, акредитациони број: 06-364, 
тип А;

 
ПОВУЧЕНА АКРЕДИТАЦИЈА 
Лабораторија за испитивање:

Центропром А.Д., Одељење за 
квалитет и истраживачки рад, 
Лабораторија за дуван и дуванске 
прерађевине, Београд, Нушићева 15, 
акредитациони број: 01-032.

АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ:

ДОДЕЉЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ 
Лабораторија за испитивање:

ЛПО ДОО АДА, Сектор обезбеђења 
квалитета, Металуршка лабораторија, 
Ада, 29. новембра бб, акредитациони 
број: 01-502;

Контролно тело:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
«БЕОГРАД», ОЈ Корпоративна 
безбедност, Сектор за послове одбране, 
ванредних ситуација и ППЗ, Контролно 
тело за контролисање хидрантске 
мреже и опреме и уређаја за гашење 
пожара, Београд, Кнегиње Љубице 29, 
акредитациони број: 06-365 тип Ц;

ЈП „Пошта Србије“ Београд, РЈ 
«Одржавање објеката, возила и 
основних средстава», Самостално 
одељење за контролисање вага са 
неаутоматским функционисањем, 
Београд, Таковска 2, акредитациони број: 
06-366 тип Ц;

ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторија за испитивање:

Државни Универзитет у Новом 
Пазару, Научно-истраживачки 
институт Државног Универзитета 
у Новом Пазару, Лабораторија 
за испитивање грађевинских 
материјала „проф. др Вера Николић – 
Станојевић“, Нови Пазар, Вука Караџића 
бб, акредитациони број: 01-461;

Лабораторија за еталонирање:

ТЕХНОПРОЦЕС ДОО ПАНЧЕВО, Сектор 
Лабораторија, Панчево, Синђелићева 
40 ц, Акредитациони број: 02-064;

Контролно тело:

МИКРОМОТОР ДОО Београд, Београд, 
Нова Мокролушка 25, Акредитациони 
број: 06-258, тип Ц.

МАЈ 2021. ГОДИНЕ:

ДОДЕЉЕНА АКРЕДИТАЦИЈА

Лабораторија за испитивање:

Завод за биоциде и медицинску 
екологију, Службa за биоциде и 
програме медицинске екологије, 
Одељење за физичко–хемијска 
испитивања, Београд, Требевићка 16, 
акредитациони број: 01-503;

ТОПЛИНГ-ГАС ДОО НОВИ САД, 
Лабораторија за испитивање, Нови Сад, 
Соколска, акредитациони број: 01-504;

 
ПОВУЧЕНА АКРЕДИТАЦИЈА

Лабораторија за испитивање:

GEOTECHNOKIN ДОО Нови Сад 
Лабораторија за испитивање ИБР 
Нови Сад, Аугуста Цесарца 18/112, 
акредитациони број: 01-478.

ЈУН 2021. ГОДИНЕ:

ДОДЕЉЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторија за испитивање:

ENERGOREMONT DOO Beograd, 
Лабораторија за испитивање, 
Београд-Чукарица, Стеве Тодоровића 8, 
акредитациони број: 01-505;

УДРУЖЕЊЕ ТРАНСВЕРЗАЛА БЕОГРАД, 
Београд, Омладинских бригада 7Ђ/14, 
акредитациони број: 02-077;

Контролна тела:

РК ТЕХНИКА ПРОЈЕКТ ДОО НОВИ САД, 
Нови Сад, Булевар деспота Стефана 4 , 
акредитациони број: 06-367, тип Ц;

РЕА ЛАБ ДОО БEOГРАД, Контролно 
тело, Београд, Кичевска 19, 
акредитациони број: 06-368, тип А.

Породици акредитованих тела за оцењивање усаглашености АТС-а придружили су се нови чланови, док 
су је неки и напустили  па је тако од почетка 2021. године до краја јуна 2021. године донет низ одлука 
о додели, одржавању, обнављању, суспензији, повлачењу акредитације, проширењу односно смањењу 
обима акредитације, итд.

НОВЕ И ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2021. ГОДИНЕ

АТС поздравља нове чланове породице 
акредитованих тела за оцењивање 
усаглашености

https://www.ats.rs/sr/akreditovane-organizacije/odluke-o-akreditaciji



Током 2021. године АТС је наставио интезивно да 
учествује у активностима које имају за циљ јачање 
капацитета инфраструктуре квалитета у Репуб-
лици Србији, па је тако настављено учешће у већ 
започетим пројектима „EU for Serbia – Support for 
Safer Products - Strengthening Capacities of National 
Quality Infrastructure and Market Surveillance 
Authorities“ (IPA 2017), “Regional Consultancy Fund 
for Quality Inftrastructure – South East Europe” (PTB), 
Успостављање и јачање капацитета тела за оцењи-
вање усаглашености производа са Директивом о 
енергетском означавању производа 2010/30/ EU 
и Екодизајн директивом 2009/125/EZ (EU4Energy 
Labelling and Ecodesign).

У периоду од 15. до 18. марта 2021. године у организацији 
АТС-а у оквиру пројекта IPA 2017 „EU FOR SERBIA - Support 
for safer products“ (Подршка безбеднијим производима), 
одржана је обука о директивама ЕУ које се односе на ме-
дицинска средства (EU 93/42/EEC, 90/385/EEC и 98/79/EEC). 

Због актуелне пандемије COVID-19 обука је спроведе-
на „са удаљености“ коришћењем Cisco Webex Meetings 
апликације.

Предавач на обуци била је госпођа Ана Пина, експерт 
из Португалије, уједно и водећи оцењивач и предавач у 
области медицинских средстава у складу са MDR, MDD, 
MDSAP и ISO 13485:2016. 

Пројекат IPA 2017 „EU FOR SERBIA - Support for safer 
products“, у оквиру кога је одржана наведена обука, има за 
циљ јачање конкурентности домаћих предузећа и индус-
трије кроз унапређење система инфраструктуре квалите-
та у Републици Србији и стварање повољније пословне 
климе, истовремено повећавајући способност  зa произ-
водњу безбеднијих производa. 

У складу са наведеним одржана обука имала је за циљ ја-
чање капацитета институција инфраструктуре квалитета 
Републике Србије као и побољшање законске регулати-
ве са европским приступом и примене докумената у на-
веденој области као и спровођење активности у оквиру 

развоја шеме акредитације за шему оцењивања усаглаше-
ности из области медицинских средстава.

Током обуке учесници су упознати са улогама држава члани-
ца ЕУ, надлежних органа и произвођача медицинских сред-
става, принципима CE означавања, захтевима за именовање 
нотификованих тела, структуром директива (дефиницијама, 
члановима, правилима класификације, поступцима оцењи-
вања усаглашености медицинских средстава), декларацијом 
о усаглашености, производима за посебне сврхе и пакетима 
поступака система, захтевима у погледу техничке докумен-
тације, постмаркетиншким надзором, постмаркетиншким 
клиничким испитивањем, клиничком евалуацијом, вили-
генцом, кодовима компетентности тела за оцењивање уса-
глашености, обухватом сертификата за производ, захтевима 
за ненајављене проверавачке посете, захтевима за систем 
квалитета према ISO 13485:2016, управљањем ризиком пре-
ма ISO 14971:2019, разликама у приступу директива и нових 
уредби и другим темама од интереса.

Обуци су поред представника АТС-а присуствовали и 
представници Министарства привреде Републике Србије, 
Министарства здравља Републике Србије, Агенције за ле-
кове и медицинска средства Републике Србије, делегације 
ЕУ у Републици Србији, релевантни оцењивачи/експерти, 
као и представници тела за оцењивање усаглашености за 
чији рад је ова тема од интереса. 
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УЧЕШЋЕ АТС-а У  
МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА

Обука о EУ директивама у области медицинских средстава 
(EU 93/42/EEC, 90/385/EEC и 98/79/EEC)
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Проширење области рада АТС-a на акредитацију тела за 
оцењивање усаглашености медицинских средстава 

У складу са Правилима акредитације и својим процедурама, АТС је 
проширио област свог рада на акредитацију тела за оцењивање уса-
глашености у области медицинских средстава, у складу са прописи-
ма донетим на основу Закона о медицинским средствима. Поступак 
акредитације тела за оцењивање усаглашености ће се спроводити за 
сврху именовања или овлашћивања у складу са Законом о медицин-
ским средствима („Службени гласник РС”, број 105/17), Правилником 
о основним захтевима за медицинска средства („Службени гласник 
РС”, број 65/18) и Правилником о обустављању и повлачењу, као и 
о техничкој процени медицинског средства на тржишту („Службени 
гласник РС“, брoj 99/2018, 37/2019).

За потребе акредитације у овој области оцењивања усаглашености, 
израђено је Упутство АТС-УП44, Критеријуми за акредитацију и смер-
нице за оцењивањe тела за оцењивање усаглашености медицинских 
средстава, 1/0 од 07.09.2021. године, које је доступно на сајту АТС-а. 
Објављивањем наведеног упутства АТС је изразио спремност за при-
хватање пријава за акредитацију/проширење обима акредитације за 
оцењивање усаглашености у складу са прописима донетим на осно-
ву Закона о медицинским средствима.

У организацији АТС-а, 06.03.2021. године одржана је обука 
намењена учесницима у поступку акредитације у области 
грађевинских производа везано за измене у законској регу-
лативи којом су обухваћени грађевински производи. 

Због актуелне пандемије COVID-19 обука је спроведена „са 
удаљености“ коришћењем Cisco Webex Meetings апликације.

Поред представника АТС-а, предавачи на обуци били су и 
представници Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Републике Србије и Института за стан-
дардизацију Републике Србије.

Одржана обука имала је за циљ јачање капацитета, разме-
ну искустава и знања учесника у поступку акредитације 
тела за оцењивање усаглашености у области грађевин-
ских производа као и побољшање примене докумената 
у наведеној области уз спровођење активности у оквиру 
развоја шеме оцењивања усаглашености у области грађе-
винских производа.

Учесницима су током обуке презентовани захтеви Закона о 
грађевинским производима („Службени гласник РС “, број 
83/2018), као и захтеви пратећих правилника односно Пра-
вилника о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, 
млазном бетону, малтеру и ињекционој маси за каблове за 
предходно напрезање („Службени гласник РС“, број 39/2019), 

Правилника о техничким захтевима за елементе за зидање 
од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и бло-
кове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице 
(„Службени гласник РС“, број 90/2019) и Правилника о тех-
ничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и ас-
фалт („Службени гласник РС“, број 78/2020).

Кроз презентацију наведених докумената учесници веби-
нара су упознати са системима оцењивања и верификације 
сталности перформанси грађевинских производа, врстама 
докумената о спроведеном оцењивању и верификацији 
сталности перформанси и њиховој садржини, техничким 
спецификацијама и прописима, поступком именовања тела, 
обавезама тела за верификацију сталности перформанси, 
надзором над радом именованих тела, телима за техничко 
оцењивање, хармонизованим стандардима који су подршка 
Закону о грађевинским производима и пратећим правилни-
цима, системима оцењивања и другим темама од интереса. 

Учесницима обуке такође су презентовани и захтеви доку-
мента EA 2/17 - Акредитација у сврху именовања.

Поред особља АТС-а укљученог у релевантне фазе поступка 
акредитације тела за оцењивање усаглашености у области 
грађевинских производа обуци су присуствовали и оцењи-
вачи/експерти у области грађевинских производа као и 
представници тела за оцењивање усаглашености.

Вебинар о 
поступку 
акредитације 
у области 
грађевинских 
производа
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Проширење области рада АТС-a на акредитацију 
сертификационих тела за сертификацију производа,  
процеса и услуга у области коју обухвата  
Закон о грађевинским производима 

Обука у области грађевинских производа

Након спроведених обука везаних за област грађевин-
ских производа АТС је проширио област свог рада и на 
акредитацију сертификационих тела за сертификацију 
производа, процеса и услуга у области коју обухвата За-
кон о грађевинским производима („Службени гласник РС“, 
број 83/2018).

Законом о грађевинским производима („Службени глас-
ник РС“, број 83 од 29. октобра 2018. године) препозната је 
улога акредитације у поступку именовања тела за оцењи-
вање и верификацију сталности перформанси, што је де-
финисано чланом 41. овог закона, да именовано тело за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси које 
поседује сертификат о акредитацији, испуњава пропи-
сане захтеве за именовање дате у закону, у мери у којој 
су прописани захтеви обухваћени обимом акредитације, 
узимајући у обзир поступке оцењивања и верификације 
сталности перформанси за грађевинске производе обух-
ваћене акредитацијом.

У складу са Правилима акредитације и својим процеду-
рама, АТС је проширио област свог рада на акредита-

цију сертификационих тела за оцењивање и верифика-
цију сталности перформанси грађевинских производа 
(сертификациона тела за сертификацију производа, 
процеса и услуга) за оцењивање усаглашености у об-
ласти грађевинских производа, у складу са прописима 
донетим сагласно са Законом о грађевинским произво-
дима, односно за оцењивање и верификацију стално-
сти перформанси производа. Поступак акредитације 
наведених тела за оцењивање усаглашености ће се 
спроводити за сврху њиховог именовања као тела за 
оцењивање и верификацију сталности перформанси 
у складу са Законом о грађевинским производима, од 
стране надлежног министарства.

За потребе акредитације у овој области оцењивања 
усаглашености, израђено је Упутство АТС-УП43, Кри-
теријуми за акредитацију и смернице за оцењивања 
сертификационих тела за оцењивање и верификацију 
сталности перформанси грађевинских производа, дос-
тупно и на сајту АТС-а.

У оквиру пројекта IPA 2017 „EU FOR SERBIA - Support for 
safer products“ (Подршка безбеднијим производима) у 
периоду од 14. до 16. априла 2021. године одржана је 
„са удаљености“ обука у области оцењивања усаглаше-
ности грађевинских производа у складу са прописима 
ЕУ (односно националног законодавства Републике 
Србије којим је извршено потпуно или делимично ус-
клађивање са тим прописима) у склопу активности која 
се односи на развој шеме акредитације.

Предавач на обуци била је госпођа Емилија Баришић, 
експерт у области грађевинских производа из Репу-
блике Хрватске.

На обуци су презентоване следеће теме: Законодав-
ство ЕУ и национално законодавство Србије у подручју 
грађевинских производа, Уредба 765/2008 о утврђи-
вању захтева за акредитацију и за надзор тржишта у 
односу на стављање производа на тржиште, Уредба 
2019/1020 о надзору тржишта и усаглашености про-
извода, и oсновни појмови и подела сертификације 
грађевинских производа у хармонизованом и нехар-
монизованом подручју.

Обуци су поред представника АТС-а присуствовали 
и представници Министарства привреде Републике 
Србије, Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије, релевантни оцењи-
вачи/експерти као и представници тела за оцењивање 
усаглашености за чији рад је ова тема од интереса.  
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Обука за стандард ISO 50001:2018 - Систем менаџмента енергијом

У периоду од 25. до 29. јануара 2021. године у оквиру пројек-
та „EU4ENERGY LABELLING AND ECODESIGN” одржана је пе-
тодневна обука за захтеве стандарда ISO 50001:2018 - систем 
менаџмента енергијом.

Наведној обуци су присуствовали и представници АТС-а.

Стандард ISO 50001 креиран је да буде најзначајнији стандард 
за управљање енергијом.

Стандард ISO 50001 је дизајниран тако да је могућа његова са-
мостална имплементација као системa менаџмента или њего-
ва комбинација или интеграција са значајним корпоративним 
стандардима као што су ISO 9001 и ISO 14001.

Овај стандард омогућава организацијама да прошире од-
говорност према животној средини у односу на управљање 
енергетским изворима и потрошњу енергије. Као такав, он је 
главна компонента организационе одговорности, пружајући 
интернационално признат став, како за технички тако и за 
стратешки аспект управљања енергијом и њеном потро-
шњом, чиме се поштује све оштрија законска регулатива у 
овој области. Осим тога, смањују се трошкови за све скупљу 
енергију и фокусира се на смањење емисије CO2.

Део текста преузет са  
https://www.kvalitet.org.rs/infrastruktura/standardi/iso-50001
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Тема броја: 

ПРЕДСТАВЉАМО НОВИ ЗАКОН  
О АКРЕДИТАЦИЈИ

Скупштина Републике Србије донела је 18.05.2021. године 
Закон о изменама и допунама Закона о акредитацији, који 
је објављен у („Службеном гласнику РС“, број 47/21). Измена 
закона донела је многе промене, а за наше клијенте важно 
је истаћи да:

•  сертификати о акредитацији издати до дана ступања на сна-
гу овог закона важе до истека периода за који су издати;

•  поступци акредитације који су започети пре ступања на 
снагу овог закона окончаће се по прописима који су важи-
ли до дана ступања на снагу овог закона.

Најважније измене и допуне закона односе се на следеће:

•  прецизирано је значење појединих појмова који се корис-
те у закону,

•  прецизирани су захтеви које мора да испуни АТС, као на-
ционално акредитационо тело којем је поверено вршење 
послова акредитације,

•  уведена је обавеза АТС-а да води јавни регистар екстерно 
ангажованих оцењивача и техничких експерата,

•  измењене су одредбе о органима и телима АТС-а, у погле-
ду броја чланова и структуре тих органа и тела (Управни 
одбор, Надзорни одбор, Савет за акредитацију и Комисија 
за жалбе),

•  на нов начин је дефинисан систем финансирања АТС-а 
(укинута је одредба о наплати трошкова акредитације па 
је преостала као доминантна одредба да се АТС финанси-
ра из буџета Републике Србије),

•  уведене су измене које се тичу скраћења поступка акре-
дитације и дефинисања појединих рокова акредитације,

•  уведена је обавеза АТС-а да изврши повраћај уплаћеног 

износа за случај неспровођења поступка акредитације у 
предвиђеним роковима, 

•  уведена је могућност посматрања, у делу поступка акре-
дитације, представника органа односно организација на-
длежних за припрему, односно доношење одређених тех-
ничких прописа, у случају оцењивања у сврху именовања, 
односно овлашћивања,

•  уведене су измене које се односе на скраћење поступка за 
обнављање акредитације,

•  на нов начин се уређује рад Комисије за жалбе, структу-
ра Комисије за жалбе, као и да ће министар надлежан за 
послове акредитације донети акт о начину образовања и 
рада Комисије за жалбе,

•  на нови начин су уређена питања прекограничне акреди-
тације,

•  на нови начин утврђени послови надзора над АТС-ом од 
стране министарства надлежног за послове акредитације,

•  прописана је обавеза АТС-а, да у року од 6 месеци закљу-
чи протоколе о сарадњи са органима, организацијама 
надлежним за припрему, односно доношење техничких 
прописа.

Законом о изменама и допунама Закона о акредитацији 
прописани су рокови за усклађивање оснивачког акта, Ста-
тута и Правила акредитације са новом законском регулати-
вом, а прописан је и рок за доношење прописа надлежног 
министра у вези образовања и рада Комисије за жалбе.

Прилагођавање рада новим законским оквирима после-
дично је довело до измене великог броја докумената сис-
тема менаџмента АТС-а.  
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Активности спроведене у складу са новонасталим 
променама закона
•  Нова издања докумената АТС-а
Измена Закона о акредитацији је условила многобројне 
промене у документацији система менаџмента АТС-а.

Поред наведених промена које је условио закон, АТС је 
наставио да прати и измене у обавезујућим EA/IAF/ILAC до-
кументима и у складу са тиме вршио измене у својој доку-
ментацији. Наведене измене Закона и EA/IAF/ILAC докуме-
ната такође су створиле потребу и за генерисањем нових 
докумената.

Измењена документа:
-  АТС-ПА01 Правила акредитације, 13/0 објављена у августу 

2021. године са датумом примене од 01. 11. 2021. године;

-  АТС-ПА02 Правила о учешћу у програмима за испитивање 
оспособљености и међулабораторијским поређењима, 
4/0 од 27. 07. 2021. године;

-  АТС-ПА03 Правила за остваривање метролошке следљи-
вости резултата мерења, 4/0 од 27. 07. 2021. године;

-  АТС-ПА04 Правила за коришћење симбола акредитације, 
позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као 
потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума, 6/0 од 
28. 07. 2021. године;

-  АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације, 4/1 од 
27. 07. 2021. године;

-  АТС-ПА06 Правила у вези вредновања мерне несигур-
ности (правила усаглашена са обавезујућим документом 
ILAC P14:09/2020 ILAC Policy for Measurement Uncertainty 
in Calibration), 3/0 од 29. 06. 2021. године;

-  АТС-ПА07 Правила за коришћење знака (логотипа) АТС-а, 
2/0 од 28.07.2021. године;

-  АТС-ПА08 Области активности АТС-а, 2/0 од 05. 08. 2021. 
године;

-  АТС-ПР13 Развој, успостављање и проширење шема акре-
дитације, 3/0 од 23. 08. 2021. године;

-  АТС-ПР16 Решавање приговора и жалби, 6/0 од 23. 08. 
2021. године;

-  АТС-ПР18 Акредитација у сврху именовања, 1/0 од 16. 08. 
2021. године;

-  АТС-ПР19 Вредновање шема за оцењивање усаглаше-
ности, 1/0 од 23. 08. 2021. године;

-  АТС-УП01 Листа докумената који садрже захтеве које тре-
ба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акре-
дитовано ТОУ, 8/0 од 25. 08. 2021. године;

-  АТС-УП02 Смернице за исказивање обима акредитације 
тела за оцењивање усаглашености, 1/0 од 07. 09. 2021. 
године;

-  АТС-УП07 Листа кодова/кључних речи за области испити-
вања/еталонирања/ контролисања/ сертификације/ испи-
тивање оспособљености, 4/0 од 05. 08. 2021. године;

-  АТС-УП20 Смернице за примену SRPS CEN/TS 15675 у по-
ступку оцењивања лабораторија за испитивање, 2/0 од 11. 
10. 2021. године;

-  АТС-УП21 Кодекс оцењивача, 2/0 од 16. 08. 2021. године;

-  AТС-УП22 Смернице за aкредитацију ТОУ, опреме под при-
тиском током века употребе, 2/0 oд 11. 10. 2021. године;

-  АТС-УП23 Кодекс експерата за одлучивање о акредита-
цији, 1/0 од 16. 08. 2021. године;

-  АТС-УП25 Акредитација за послове узорковања, 2/0 од 05. 
08. 2021. године;

-  АТС-УП26 Смерница за акредитацију СТ у области орган-
ске производње, 2/0 од 03. 09. 2021. године;

Тема броја:  
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-  АТС-УП27 Смернице за акредитацију лабораторија за 
испитивање које обављају микробиoлошка испитивања, 
2/0 од 11. 10. 2021. године;

-  АТС-УП28 Акредитација за флексибилни обим, 3/0 од 02. 
09. 2021. године;

-  АТС-УП29 Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при 
оцењивању и акредитацији лабораторија која обављају 
сензорска испитивања, 2/0 од 11. 10. 2021. године;

-  АТС-УП34 Акредитација форензичких лабораторија, 2/0 од 
11. 10. 2021. године;

-  АТС-УП36 Општа начела непристрасности (Документ је 
усаглашен са документима EA-2/20 G:2020 Consultancy, 
and the Independence of Conformity Assessment Bodies, 
ILAC-P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the 
Accreditation of Inspection Bodies и EA-2/17 M: 2020 EA 
Document on Accreditation for Notification Purposes.), 2/0 
17.05.2021. године;

-  АТС-УП38 Одређивање локација, броја дана оцењивања и 
потребних осведочења при оцењивању ТОУ, 3/0 од 16. 08. 
2021. године;

-  АТС-УП39 Упутство за оцењивање ПТ провајдера, 1/0 од 
07. 09. 2021. године;

-  АТС-УП41 Упутство за поступак вредновања шема за 
оцењивање усаглашености, 2/0 од 23. 08. 2021. године;

-  АТС-УП43 Критеријуми за акредитацију и смернице за 
оцењивања сертификационих тела за оцењивање и вери-
фикацију сталности перформанси грађевинских произво-
да, 1/0 од 04. 06. 2021. године;

-  АТС-УП44 Критеријуми за акредитацију и смернице за 
оцењивањe тела за оцењивање усаглашености медицин-
ских средстава, 1/0, од 07. 09. 2021. године;

-  АТС-УП45 Упутство за коришћење Cisco Webex платформе, 
1/0 од 01. 11. 2021. године.

•  Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта 
Акредитационог тела Србије

На седници одржаној дана 5. августа 2021. године, Влада 
Републике Србије донела је Одлуку о изменама и допуна-
ма Оснивачког акта Акредитационог тела Србије, a иста је 
објављена у „Службеном гласнику РС“, број 79 од 6. августа 
2021. године.

Доношењем наведене одлуке у законском року, Влада Ре-
публике Србије је извршила усклађивање оснивачког акта 
Акредитационог тела Србије са oдредбама Закона о изме-
нама и допунама Закона о акредитацији („Службени глас-
ник РС“, број 47/21). 

•  Правилник о начину образовања и рада Комисије за 
жалбе Aкредитационог тела Србије 

Као последица усклађивања са Законом о изменама и до-
пунама Закона о акредитацији, („Службени гласник РС“, број 
47/21), Министар привреде донео је Правилник о раду Коми-
сије за жалбе Акредитационог тела Србије који је објављен у 
„Службеном гласнику РС“, број 74 из 2021. године.

•  Нови састав Управног и Надзорног одбора 
Акредитационог тела Србије

Промена Закона о акредитацији довела је и до промене 
састава тела и органа АТС-а.

Органи Акредитационог тела Србије (АТС-а) и даље су: Уп-
равни одбор, директор и Надзорни одбор.

Председника и чланове Управног одбора именује и разре-
шава оснивач као и до сада.

За председника Управног одбора именује се представник 
министарства надлежног за послове акредитације. 

Једног члана Управног одбора предлаже министарство на-
длежно за послове акредитације из реда органа, односно 
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организација надлежних за припрему односно доношење 
техничких прописа.
Два члана Управног одбора предлаже Привредна комора 
Србије из реда акредитованих тела за оцењивање усагла-
шености. 
Један члан Управног одбора предлаже се из реда запосле-
них у АТС-у.
Управни одбор одлучује о пословању, утврђује пословну 
политику и прати њено спровођење а уједно представља и 
механизам за очување непристрасности.
Услед измене законске регулативе дошло је и до измене 
чланова Управног одбора, па су нови чланови Управног од-
бора АТС-а:

1.  Милан Љушић, председник, представник Министарства 
привреде Републике Србије;

и чланови: 

2.  Славиша Лакићевић, представник Министарства 

     унутрашњих послова Републике Србије

3.  Радован Ђаловић, представник из реда акредитованих 
тела за оцењивање усаглашености; 

4.  Владан Лапчевић, представник из реда акредитованих 
тела за оцењивање усаглашености, 

5.  Иван Дуганџић, представник из реда запослених АТС-а.

Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада орга-
на АТС-а. У новој поставци Надзорни одбор има председ-
ника и четири члана. Председника и чланове Надзорног 
одбора именује и разрешава оснивач.

За председника Надзорног одбора именује се представник 
министарства надлежног за послове акредитације. Једног 
члана Надзорног одбора предлаже министарство надлеж-
но за послове акредитације. Једног члана Надзорног од-
бора предлаже АТС из реда запослених у АТС-у. Два члана 
Надзорног одбора предлаже Привредна комора Србије из 
реда акредитованих тела за оцењивање усаглашености.

У Надзорни одбор након измене законске регулативе име-
новани су: 

1.  Тања Петровић, председник, представник Министар-
ства привреде Републике Србије; 

    и чланови:

2.  Бранислав Ракетић, представник Министарства пољо- 
привреде, шумарства и водопривреде;

3.  Светомир Петровић, представник из реда акредитова-
них тела за оцењивање усаглашености; 

4.  Бошко Гавовић, представник из реда акредитованих 
тела за оцењивање усаглашености; 

5.  Јован Симић, представник из реда запослених АТС-а.

Тема броја:  
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ И НАЦИОНАЛНИ ДАН АКРЕДИТАЦИЈЕ 

СВЕТСКИ ДАН АКРЕДИТАЦИЈЕ #WAD2021

Међународни форум за акредитацију - IAF и Међународ-
на организација за акредитацију лабораторија - ILAC, као 
и сваке године, 9. јуна, обележавају Светски дан акреди-
тације на глобалном нивоу, као датум који су заједнички 
установили, како би јавност била боље информисана о 
значају и вредности акредитације.

Тема Светског дана акредитације за 2021. годину фокусира 
се на „Подршку спровођења циљева одрживог развоја.“

Циљеви одрживог развоја, такође познати и као глобални 
циљеви, представљају универзални позив на деловање 
ради искорењавања сиромаштва, заштите животне сре-
дине и обезбеђивања мира и просперитета за све. 

Актуелни  циљеви одрживог развоја се заснивају на успеху 
миленијумских циљева развоја, али обухватају и нове при-
оритетне области као сто су климатске промене, економске 
неједнакости, иновације, одржива потрошња, мир и правда. 

Циљеви одрживог развоја ступили су на снагу у јануару 
2016. године. Они дају јасне смернице и путоказе које 

све државе треба да усвоје у складу са 
својим приоритетима и глобалним еко-
лошким изазовима у целини. 

Уједињене нације (УН) су на самиту одр-
жаном септембра 2015. године усвојиле 
резолуцију Transforming our world: the 
2030 Agenda for Sustainable Development. 
Агенда 2030 је универзална стратегија 
и од држава потписница се очекује да 
мобилишу све ресурсе како би циљеви 
били остварени до 2030. године. Агенда 
2030, са свих 17 циљева, укључује три 
димензије одрживог развоја: економски 
раст, социјалну инклузију и заштиту жи-
вотне средине.

Значајно је да је Влада Републике Ср-
бије директно учествовала у развоју и 
писању Агенде одрживог развоја кроз 
укључивање грађана у процес путем 
консултација о развојној агенди по-
сле 2015. године и директним учешћем 
представника државе на глобалним фо-
румима на којима су дефинисани циље-
ви одрживог развоја.

Амбициозна стратегија УН-а да заустави 
сиромаштво до 2030. године и оствари 
значајан глобални социјални и еколош-
ки напредак могла би створити готово 
380 милиона радних места и могућности 
у вредности од 12 билиона у секторима 
који се крећу од приступачног становања 
и енергетске ефикасности до кружних мо-
дела економије и напредака у здравству. 
Циљеви одрживог развоја УН-а предста-
вљају нацрт за постизање боље и одр-
живије будућности. Они се баве глобал-
ним изазовима, укључујући сиромаштво, 
неједнакост, климатске промене, дегра-
дацију животне средине и правду.

Постизање циљева одрживог развоја 
подразумева партнерство влада, приватног сектора, ци-
вилног друштва и грађана како би се обезбедило ква-
литетно животно окружење и управо  заједничка изјава 
(Joint Statement: #WAD2021), коју су објавили председа-
вајући IAF-а, г. Xiao Jianhua и ILAC-а, г-ђа Etty Feller, указује 
на одржавање блиског стратешког партнерства и техничку 
сарадњу међународних организација за акредитацију са 
Организацијом Уједињених нација за индустријски развој 
(UNIDO) јер препознаје важну улогу коју акредитација има 
у постизању агенде одрживог развоја и њеног утицаја на 
индустријски развој и економски раст.

Акредитација, у сарадњи са другим институцијама инфра-
структуре квалитета, укључујући метрологију, стандарди-
зацију, оцењивање усаглашености и надзор над тржиштем, 
пружа техничке основе кључне за функционисање развије-
них и друштава у развоју. Омогућава индустријски развој, 
трговинску конкурентност на глобалним тржиштима, ефи-
касно коришћење природних и људских ресурса, сигур-
ност хране, здравље и заштиту животне средине.
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ И НАЦИОНАЛНИ ДАН АКРЕДИТАЦИЈЕ 

СВЕТСКИ ДАН АКРЕДИТАЦИЈЕ #WAD2021

Позитивни утицај акредитације је, стога, јасно усклађен са 
основним стубовима друштва, људима, њиховим проспе-
ритом и самом планетом, и пружа креаторима политике, 
компанијама и другим заинтересованим странама решења 
за примену, мерење и надгледање многих циљева садржа-
них у циљевима одрживог развоја и подршку да би их по-
стигли.

У заједничкој изјави преседавајућих истиче се и значај 
акредитације као кључног камена темељца у подршци 
циљевима одрживог развоја и три међусобно повезана те-
матска приоритета: стварање заједничког просперитета, 
унапређење економске конкурентности и заштита живот-
не средине.

Тема Светског дана акредитације 2021. године изабрана је 
како би се осигурало да креатори политике наставе да ко-
ристе услуге акредитације и инфраструкуре квалитета за 
подршку својој агенди постизања циљева одрживог раз-
воја.

Тема, такође, може деловати као окидач за еволуцију и 
осигурати да акредитација и даље буде релевантна у слу-
чају све бржих технолошких иновација, утицаја 4. индус-
тријске револуције и претњи које представљају климатске 
промене, загађење и смањење ресурса.

Joint Statement
by Xiao Jianhua, Chair IAF, and Etty Feller, Chair ILAC 
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ДАН АКРЕДИТАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

АТС је 28. јуна 2021.године у Клубу посланика у Београду, 
организовао прославу поводом обележавања Дана акре-
дитације у Републици Србији, када је пре 21 годину донет 
први сертификат о акредитацији.

Ово је била и прилика да се обележи и прослави Светски 
дан акредитације, који се на глобалном нивоу прославља 9. 
јуна, датум који су заједнички установили ILAC (Међународ-
на организација за акредитацију лабораторија) и IAF (Међу-
народни форум за акредитацију).

Тема Светског дана акредитације била је посвећена циљеви-
ма одрживог развоја и гласи: Подршка спровођењy циљева 
одрживог развоја. Циљеви одрживог развоја се баве глобал-
ним изазовима, укључујући сиромаштво, неједнакост, кли-
матске промене, деградацију животне средине и правду.

Свечаности у Клубу посланика присуствовали су представ-
ници министарства Владе Републике Србије, представници 
државних институција и универзитета, уважени гости из 
региона, чланови органа и тела АТС-а, чланови техничких 
комитета АТС-а, тела за оцењивање усаглашености, оцењи-
вачи и експерти. 

Државни секретар Министарства привреде Милан Љушић 
обратио се присутнима испред Министарства привреде и у 
његово име поздравио све присутне. Овом приликом гово-
рио је о улози Министарства привреде, као координатора 
за техничке прописе и органа надлежног за креирање стра-
тегије и спровођење политике развоја стандардизације, 
акредитације и метрологије. Притом је истакао постојање 
вишеструке користи од акредитације коју имају не само 
потрошачи и добављачи, већ и целокупна привреда и ин-
фраструктура квалитета Републике Србије.

На свечаном скупу званицама и домаћинима прославе об-
ратио се и професор др Зоран Пуношевац, председник Асо-
цијације за квалитет и Стандардизацију Србије.

Милан Љушић, државни секретар Mинистарства привреде

Зоран Пуношевац,  
председник Асоцијације за квалитет и Стандардизацију Србије

Добитници плакета и захвалница
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ДАН АКРЕДИТАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Једна од уважених званица и говорника прославе АТС-а 
била је и госпођа Сандра Докић, помоћник министра у Ми-
нистарству заштите животне средине која је при обраћању 
указала на важност акредитације, и кроз актуелну тему Свет-
ског дана акредитације говорила управо о циљевима који 
подржавају природне системе и заштиту животне средине, 
да се коришћењем акредитованих испитивања, мерења и 
услуга верификације и валидације јача глобални одговор на 
претњу климатским променама играјући централну улогу у 
програмима енергетске ефикасности, производњи енергије 
из обновљивих извора и јавним политикама у овој области.

АТС је имао велику част и задовољство да на свечаности 
угости господина др Слободена Чокревског, директора 
Института за акредитацију Републике Северне Македоније 
који је приликом говора изразио своје велико поштовање 
и захвалност према АТС-у и као домаћину прославе и као 
институцији са којом одржава међународну сарадњу.

Нешто више о активностима АТС-а у протеклом периoду, 
кључним тачкама у развоју система акредитације, шемама 

акредитације, међународној сарадњи као и о најважнијим 
активностима АТС-а у протеклих 5 година, плановима АТС-а 
за наредни период, говорио је в.д. директора АТС-а, проф. 
др Ацо Јанићијевић. Овом приликом је истакао пораст 
броја акредитованих тела који је достигао цифру 728, а са 
њиховим порастом, растао је и број водећих и техничких 
оцењивача, као и техничких експерата. Такође је најавље-
но да ће се крајем 2021. године, у новембру, реализовати 
колегијално оцењивање од стране Европске организације 
за акредитацију (EA).

Сандра Докић,  
помоћник министра у Министарству заштите животне средине

Слободен Чокревски,  
директор Института за акредитацију Републике Северне Македоније

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

Централни део прославе односио се на сегмент „20 
година са нама“ и том приликом је посебна пажња 
указана акредитованим телима која су пре тачно 
20 година добила први сертификат о акредитацији. 
Проф. др Ацо Јанићијевић уручио је захвалнице и 
плакете, одајући на тај начин признање за дугого-
дишњу сарадњу телима:
-  Институт за сточарство, Лабораторија за хемију и 

микробиологију; 
-  Универзитет у Београду, Машински факултет, Ла-

бораторија  ЦИАХ;
-  Институт за путеве а.д., Завод за грађевинске ма-

теријале, Лабораторија за асфалт, угљоводонична 
везива и хидроизолације; 

-  Центар за испитивање намирница д.о.о., Цин Београд; 
-  СП лабораторија АД Бечеј; 
-  Клинички центар Србије, Београд, Центар за меди-

цинску биохемију; 
-  Југоинспект Београд АД; 
-  д.о.о., Југоинспект Нови Сад;
-  Квалитет а.д., Ниш; 
- JUQS – Сертификација система менаџмента;
-  Институт за нуклеарне науке „Винча“; 
-  Центар за противексплозивну заштиту Cenex; 
-  Пољопривредна стручна служба Институт “Та-

миш” д.о.о., Панчево, Лабораторија “Тамиш Агролаб”;
-  Институт за путеве а.д., Београд, Завод за грађе-

винске материјале, Лабораторије за бетон и везива; 
-  Енолошка станица Вршац д.о.о., Вршац, Лабора-

торија; 
-  „Инсталација инжењеринг“ д.о.о., Лабораторија 

за испитивањe; 
-  Институт за путеве а.д., Завод за грађевинске мате-

ријале, Лабораторија за камен и камени агрегат; 
-  Министарство одбране, Сектор за материјалне ре-

сурсе, Војна контрола квалитета; 
-  Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, 

Лабораторија за земљиште и агроекологију; 
-  Š&P – Timex д.о.о., Нови Сад, Лабораторија за испи-

тивањe; 
-  Институт за путеве а.д., Завод за геотехнику, Лабо-

раторија за геомеханику.
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У име свих добитника лауреата обратио се професор др 
Владимир Поповић, редовни професор на катедри за мо-
торна возила Машинског факултета у Београду и руководи-
лац лабораторије ЦИАХ.

Прославу је својим присуством и пригодним говором уве-
личала и прим. др Сања Станковић, директор Центра за ме-
дицинску биохемију Клиничког центра Србије алудирајући 
на значај акредитације у медицини.

У току свечаног скупа одана је почаст преминулим сарад-
ницима и драгим колегама који су преминули у последњих 
годину дана и којима је исказана захвалност за све што су 
урадили у професионалним каријерама и раду АТС-а, као и 
дубоко жаљење за губитком великих стручњака, пријатеља 
и поштованих колега.

Др Славко Муждека, проф. др Весна Матовић, Владета Ма-
товић и проф. др Борис Лончар, заувек ће остати у нашим 
срцима и остаће запамћени као стручњаци који су својим 
знањем и вештинама допринели квалитету акредитације и 
раду АТС-а.

Посебну пажњу на прослави добили су и оцењивачи који су 
обележили 20 година рада у пулу оцењивача и експерата 
АТС-а који су овом приликом примили захвалнице и плаке-
те за дугогодишњу сарадњу и допринос у развоју система 
акредитације и квалитету пословања АТС-а.

Господин Радивоје Николичић, дипломирани машински ин-
жењер, водећи оцењивач за лабораторије за испитивање и 
еталонирање, контролна и сертификациона тела за серти-

фикацију производа, система менаџмента и особа обратио 
се у име оцењивача и експерата. 

Плакете су примили и Сретен Селаковић, дипломирани 
машински инжењер, специјалиста из области ракетне тех-
нике, водећи оцењивач за лабораторије за испитивање и 
еталонирање, контролна и сертификациона тела за серти-
фикацију производа, и Ратомир Станојловић, дипломирани 
машински инжењер, водећи оцењивач за лабораторије за 
испитивање и контролна тела.

проф. др Владимир Поповић, редовни професор на Катедри за моторна 
возила Машинског факултета у Београду и руководиоц лаборатије ЦИАХ

Прим. др Сања Станковић,  
Директор Центра за медицинску биохемију Клиничког центра Србије

Радивоје Николичић, саветник директора АТС-а 
и добитник лауреата из редова водећих оцењивача

Сретен Селаковић, дипломирани машински инжењер, 
специјалиста из области ракетне технике, водећи оцењивач 
за лабораторије за испитивање и еталонирање, контролна и 
сертификациона тела за сертификацију производа

Ратомир Станојловић, дипломирани машински инжењер, водећи 
оцењивач за лабораторије за испитивање и контролна тела
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У току програма свечаности гости су имали 
прилику да уживају у промотивним филмо-
вима приређеним од стране IAF-а и ILAC-а 
поводом обележавања Светског дана акреди-
тације презентујући актуелну тему кроз коју 
се истиче промоција, значај и улога акредита-
ције, а то је кроз подршку циљева одрживог 
развоја.

Свечани програм био је употпуњен и му-
зичким мелодијама, кроз звуке виолине и 
гитаре, перформансом групе „КАЛЕМ“, коју 
чине Стефан Илић и Душан Поповић Липо-
вац. Свирали су традиционалну музику са 
балканских простора као и нумере светски 
познатих извођача, и тако допринели пози-
тивном расположењу  прославе Дана акре-
дитације.

После свечаног програма гости су наставили 
дружење у опуштеној атмосфери уживајући у 
коктелу и сунчаном дану у фоајеу и на тераси 
Клуба посланика.

Група „КАЛЕМ“

Домаћини прославе АТС-а
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48. СЕДНИЦА ГЕНЕРАЛНЕ  
СКУПШТИНЕ ЕА (EAGA)

На састанку који је одржан „са удаљености“, 21. и 22. маја 
2021. године Генерална скупштина ЕА је донела низ резо-
луција.

Поступајући по препоруци Извршног одбора Генерална 
скупштина ЕА се сагласила да:  

•  Секретаријат започне новe радне активности везано за 
ревизију Додатка 5 документа ЕА-1/17  – Наплата члана-
рине у складу са образложењем за ревизију у документу 
EAGA(21)05-3. 

•  Секретаријат започне нове активности на ревизији До-
датка 1 документа ЕА-1/17 – Критеријуми за чланство у 
складу са образложењем за ревизију датом у Документу 
EAGA(21)05-25. 

•  Секретаријат отпочне радне активности на ревизији до-
кумента ЕА-1/20 – Процедура за контролу расхода и при-
прему буџета.

Генерална скупштина je, поступајући по препоруци Комите-
та за хоризонталну хармонизацију (HHC), одобрила:

•  Додатне захтеве у односу на стандард ISO/IEC 17011 садр-
жане у шеми оцењивања усаглашености „ GlobalG.A.P. CoC 
V.6” и даље, све док у шеми нису наведени други специ-
фични додатни захтеви везани за шему.

•  Додатне захтеве у односу на стандард ISO/IEC 17011 садр-
жане у шеми оцењивања усаглашености „ IFS Logistics V.2.2” 
и даље, све док у шеми нису наведени други специфични 
додатни захтеви.

•  Додатне захтеве у односу на стандард ISO/IEC 17011 садр-
жане у шеми оцењивања усаглашености „ Textile Exchange 
V2.1” и даље, све док у шеми нису наведени други специ-
фични додатни захтеви.

Остале резолуције које су донете на 48. Генералној скупшти-
ни ЕА могу се наћи на сајту Европске организације за акре-
дитацију:

https://european-accreditation.org/information-center/
general-assembly-resolutions/ .

АКТИВНОСТИ ЕА

АТС на састанцима  
Међународних организација  
за акредитацију
АТС је наставио активно да учествује на састанцима 
међународних организација за акредитацију, па су 
тако представници АТС-а, 02. и 03. марта 2021. године 
учествовали на Комитету за хоризонталну хармони-
зацију (HHC), 10. марта 2021. године на састанку Ко-
митета за лабораторије (EALC), 12. марта 2021. године 
на ванредном састанку Генералне скупштине ЕА 
(EAGA), 23. марта на састанку Комитета за контролна 
тела (EAIC), 24. и 25. марта на састанку Комитета за 
сертификациона тела (EACC), 20. и 21. маја 2021. го-
дине на 48. састанку Генералне скупштине ЕА (EAGA).

Услед епидемиолошке ситуације наведени састанци 
су реализовани „са удаљености“.

На одржаним састанцима дефинисани су датуми 
наредних комитета и скупова, и исказана је жеља 
да се исти реализују уживо, после дуже паузе која је 
изазвана пандемијом корона вируса.

Изјава ЕА о наставку признавања система акредитације 
Уједињеног краљевства (UKAS-а) у оквиру EA MLA

Транзициони период за Брегзит је формал-
но завршен 31. децембра 2020. године, што 
значи да се законодавство Европске уније 
више не примењује на Уједињено Краљев-
ство (УК), тако да у том погледу више није 
везано Уредбом (ЕК) бр. 765/2008 којим се 
утврђују услови за акредитацију у Европ-
ској унији (ЕУ) нити Уредбом (ЕУ) 2019/515 
о међусобном признавању робе. Сходно 
томе, UKAS (Акредитационо тело Вели-
ке Британије) сертификати се више неће 
сматрати доказом „акредитације“ у смислу 
Уредбе (ЕЗ) бр. 765/2008, а сертификати и 
извештаји које издају ТОУ акредитована од 
стране UKAS, више се не признају у погле-
ду Регулаторног система ЕУ од 1. јануара 
2021. године, нпр. у вези са нотификованим 
телима за потребе CE ознаке, система ЕУ за 
трговину емисијама, прописа ЕУ о храни и 
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храни за животиње, акта ЕУ о сајбер безбедности и другог за-
конодавства Европске уније. 

Дана 30. децембра 2020. године ЕУ, Еuratom и УК су потписа-
ли Споразум о трговини и сарадњи на привременој основи, 
до ратификације. Он обезбеђује слободну трговину робом, 
фер конкуренцију и ограничен међусобни приступ тржишту 
услуга, као и механизме сарадње у низу области политике. 
Међутим, овај споразум не мења оно што је наведено у прет-
ходним параграфима. 

UKAS је потписник мултилатералног споразума ЕА (ЕА MLA) 
којим потписници признају и прихватају еквивалентност 
система акредитације чланица потписница, као и поузданост 

пружених резултата оцене усаглашености од стране ТОУ ак-
редитованих од стране потписника.

Као потписник ЕА MLA споразума, систем акредитације којим 
управља UKAS настављају да прихватају друге потписнице 
као еквивалентан њиховом сопственом систему акредита-
ције и изјављују, када се то захтева, да су резултати оцењи-
вања усаглашености (нпр. извештаји или сертификати) изда-
ти од стране тела за оцењивање усаглашености акредитова-
них од UKAS-а за релевантни обим EA MLA, за ILAC споразум 
о узајамном признавању (ILAC MRA) и за IAF мултилатерални 
аранжман за признавање (IAF MLA) једнако поуздани као и 
они које издају ТОУ које су сами акредитовали.

ENFSI, пројекат Европске мреже форензичких наука AFORE 
“Акредитацији форензичких лабораторија у Европи” има за 
циљ да подржи форензичке лабораторије широм држава 
чланица ЕУ да крену ка акредитацији или прошире обим 
њихове акредитације на ову област. 

Радни пакет 2 у оквиру пројекта AFORE носи назив „Модел 
акредитације за истраживање места злочина“. Радни пакет 
2 има за циљ стварање европског модела за акредитацију 
процеса истраге места злочина како би се испунили захте-
ви ISO/IEC 17020, и промовисање свести о процесима ис-
траге места злочина у складу са ЕА. 

ЕА је 22. марта 2021. године организовала заједно са ENFSI 
„Семинар о поступку истраживања места злочина“, као и о 
акредитацији форензичких лабораторија у Европи.

Шест представника ENFSI је поделило своја искуства са ско-
ро 300 учесника у вези са овом темом: 

-  Katri Matveinen (Национална истражна лабораторија за 
судску медицину), Финска; 

-  Monika Hilgert (Федерална канцеларија криминалистич-
ке полиције, Институт форензичких наука), Немачка; 

-  Josita Limborgh (Холандски форензички институт), Холан-
дија; 

-  Fernando Viegas (Лабораторија за форензичке науке), 
Португал; 

-  Tore Valstad (Национална служба за криминалистичке ис-
траге), Норвешка; 

-  Erika Skoogh (Национални форензички центар), Шведска.

Jenni Harjuoja, из Финске службе за акредитацију (FINAS) је 
модерирала цео догађај, а питања и уводну реч је дао Orbay 
Ersvendi, из Турске агенције за акредитацију (TURKAK), који 
је уједно и председник ЕА комитета за контролна тела. 

Циљеви семинара су били да се обезбеди боље разуме-
вање целог форензичког процеса, укључујући истражи-
вање места злочина (CSI) и лабораторијске активности (нпр. 
логистика, потрага за траговима, различите врсте трагова), 
различите улоге особља које спроводи истраживање места 
злочина (нпр. руководилац места злочина, истраживач мес-

та злочина, форензичар), принципи и значај истраживања 
места злочина (као што је документација места догађаја, 
идентификација злочина, итд.).

Акредитација је важан алат за минимизирање системских 
грешака и обезбеђивање веће поузданости и поверења у 
обезбеђивање компетентности. Она ће допринети  обез-
беђењу ланца доказа током целог форензичког процеса, 
без обзира у ком делу ланца се докази налазе, и побољ-
шања услова да резултати у целом форензичком процесу 
буду у складу са истим захтевима квалитета. Акредитацијом 
се обезбеђује већа поузданост или коришћење форензич-
ких резултата у оквиру истраге.

Извор:  
https://european-accreditation.org/accreditation-model-for-
crime-scene-investigation/ 

Одржан семинар у организацији Европске организације  
за акредитацију (ЕА) у вези истраге места злочина
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Тема Светског дана метрологије 2021. године је билa Ме-
рење у здравству. Ова тема је изабрана како би се ство-
рила свест о важној улози коју мерење има у здравству, а 
тиме и добробити сваког од нас.

Светски дан метрологије је 20. мај и обележава се на го-
дишњицу потписивања Метарске конвенције 1875. годи-
не. Овај споразум пружа основу за светски кохерентни 
систем мерења који подупире научна открића и инова-
ције, индустријску производњу и међународну трговину, 
као и побољшање квалитета живота, заштиту здравља и 
животне средине. Широм света национални метролошки 
институти непрекидно унапређују метрологију - науку о 
мерењима, развојем и валидацијом нових мерних мето-
да са мањом мерном несигурношћу. Национални метро-
лошки институти учествују у поређењима мерења које 
координира Међународни биро за тегове и мере (BIPM) 

како би се осигурала поузданост резултата мерења ши-
ром света. Међународна организација за законску метро-
логију (OIML) развија међународне препоруке које имају 
за циљ усклађивање метролошких захтева широм света у 
многим областима. OIML такође управља OIML системом 
сертификације (OIML-CS) који олакшава међународно 
прихватање и глобалну трговину мерилима која подлежу 
законској контроли.

Међународне метролошке организације пружају неопход-
но поверење у резултате мерења, обезбеђујући здраву ос-
нову за данашњу глобалну трговину и помажући нам да се 
припремимо за будуће изазове.

Светски дан метрологије препознаје и слави допринос 
свих људи који раде у међувладиним и националним 
метролошким организацијама и институтима широм света.

МЕТРОЛОГИЈА

СВЕТСКИ ДАН МЕТРОЛОГИЈЕ 
20. мај 2021. године



 www.ats.rs | 22

ТЕХНИС 
ЗАКОНОДАВНЕ НОВИНЕ

Закон o климатским променама објављен је у „Службеном глас-
нику РС“, број 26/2021 од 23.03.2021. године, а ступио је на сна-
гу 31.03.2021. године.

Овим законом уређује се систем за ограничење емисија га-
сова са ефектом стаклене баште (у даљем тексту: GHG) и за 
прилагођавање на измењене климатске услове, мониторинг и 
извештавање о стратегији нискоугљеничног развоја и њеном 
унапређењу, програм прилагођавања на измењене климат-
ске услове, доношење стратегије нискоугљеничног развоја и 
програма прилагођавања на измењене климатске услове, из-
давање дозвола за емисије GHG оператеру постројења, изда-
вање одобрења на план мониторинга оператера ваздухопло-

ва, мониторинг, извештавање, верификацију и акредитацију 
верификатора, административне таксе, надзор и друга питања 
од значаја за ограничење емисија GHG и прилагођавање на из-
мењене климатске услове.

Овај закон такође се односи и на поступак издавања, оду-
зимања, измена и допуна дозволе за емисију GHG, поступак 
давања одобрења плана мониторинга емисије GHG као и ње-
гових измена, поступак давања одобрења на извештаје о по-
бољшањима методологије емисије GHG и поступак вођења 
евиденција и регистра прописаних овим законом примењују 
се одредбе закона који уређује општи управни поступак, уко-
лико овим законом није другачије прописано.

У „Службеном гласнику РС”, број 49/21, 14. маја 2021. године је 
објављен нови Закон о техничким захтевима за производе и 
оцењивању усаглашености (у даљем тексту: Закон), а на снагу 
је ступио 22. маја 2021. године, осим чланова 21, 44. и 49. који 
почињу да се примењују од дана ступања на снагу АСАА спора-
зума или ако тај уговор не буде закључен, од дана ступања на 
снагу уговора о приступању Републике Србије Европској унији.

Закон даје на значају појединим појмовима, начелима пропи-
сивања поступака оцењивања усаглашености и модула у хар-
монизованој области.

Дефинише се Српски знак усаглашености и претпоставка 
усаглашености производа највише у смислу додатног промо-
висања препознатљивости овог знака.

Одредбама овог Закона се уређује надзор над радом имено-
ваних тела, односно надзор над испуњавањем прописаних за-
хтева за именовање тела за оцењивање усаглашености и над 
извршавањем прописаних обавеза, а такође се прецизирају 
обавезе ових тела у складу са ангажовањем подизвођача.

Законом се уводе прецизније обавезе привредника у лан-
цу испоруке у погледу обавезе да производ буде безбедан 

за употребу, усаглашен са прописима, правилно означен и 
декларисан.

Посебном одредбом прописује се основ за формирање Саве-
та за квалитет, као стручног саветодавног тела у области ин-
фраструктуре квалитета Републике Србије, који ће допринети 
већем укључивању шире стручне јавности, као основе за даљи 
напредак у овој области.

У циљу прецизирања надлежности у области тржишног надзо-
ра закон садржи одредбе о надзору за поједине секторе који 
су стварали проблеме у пракси (лифтови, опрема под притис-
ком...), чиме ће несавесна трговина и избегавање обавеза бити 
на време санкционисани.

Прописане су казнене мере за несавесне испоручиоце, и у том 
делу су одредбе у складу са најбољом међународном праксом, 
а све у циљу смањења броја небезбедних производа.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о 
техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 
(„Службени гласник РС”, број 36/09) и Правилник о садржини об-
расца на коме се објављује списак српских стандарда на које се по-
зива технички пропис („Службени гласник РС”, број 110/09 и 14/12).

Закон о климатским променама

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености
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У „Службеном гласнику РС”, број 37/21, 14. априла 2021. године 
објављен је Правилник о врстама мерила која подлежу закон-
ској контроли. Овај правилник ступио је на снагу 22. априла 
2021. године.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли 
(„Службени гласник РС”, број 13/18, 45/19 и 93/20).

У „Службеном гласнику РС”, број 38/2021, 16. априла 2021. го-
дине објављен је нови Списак српских стандарда из области 
лифтова којим су преузети хармонизовани стандарди из об-
ласти лифтова са референтне листе европских хармонизова-
них стандарда од 26. јануара 2021. године.
Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, 
број 15/17 и 21/20) је праћен Списком српских стандарда из 

области лифтова, а последња верзија овог списка објавље-
на је у „Службеном гласнику РС“, број 38/2021 од 16. априла 
2021. године. Овај списак се редовно ажурира у складу са 
списком хармонизованих стандарда објављеним у Службе-
ном листу ЕУ и усклађен је са списком стандарда са рефе-
рентне листе европских хармонизованих стандарда од 26. 
јануара 2021. године.

Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли

Објављен Списак српских стандарда из области лифтова

У периоду од 26. до 28. маја 2021. године у хотелу Краљеви 
чардаци на Копаонику, одржан је 23. национални и 9. међуна-
родни научно стручни скуп Систем квалитета услов за успешно 
пословање и конкурентност. 

На скупу је присуствовало око 100 званица. Организатор 
скупа је била Асоцијација за квалитет и стандардизацију Ср-
бије – АКС, а суорганизатор скупа је Факултет ветеринарске 
медицине Универзитета у Београду. Факултет ветеринарске 
медицине Универзитета у Београду. Скуп је организован уз 
подршку Министарства привреде Републике Србије, Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Ср-
бије, Високе школе за пословну економију и предузетништво, 
Уније послодаваца Србије, Привредне коморе Србије и АТС-а, 

а у сарадњи са Научним институтом за ветеринарство Србије, 
Академијом струковних студија Шумадија, Центром за квали-
тет Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, Центром за 
квалитет Машинског факултета у Подгорици, AQP агенцијом 
за консалтинг и Иницијативом за квалитет земаља Средње и 
Југоисточне Европе. 

На скупу су релизована три округла стола и три сесије у оквиру 
којих је презентовано 32 рада. Остали радови су штампани у 
Зборнику радова са националног и међународног скупа.

На наведеном скупу присуствовао је и проф. др Ацо Јанићије-
вић, в.д. директора АТС-а, који је имао част и задовољство да 
поздрави присутне званице и презентује резултате рада АТС-а.

XXIII НАЦИОНАЛНИ И IX МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНО  
СТРУЧНИ СКУП СИСТЕМ КВАЛИТЕТА УСЛОВ ЗА  
УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ И КОНКУРЕНТНОСТ 

ДОГАЂАЈИ

проф. др Ацо Јанићијевић и Зоран Пуношевац, председник Асоцијације 
за квалитет и Стандардизацију Србије

Добитници плакета



Главни и одговорни уредник
проф. др Ацо Јанићијевић,  
в.д. директора АТС-а
Приредиле
Јована Јовановић, помоћник директора и
Рената Миличевић, службеник за односе 
с јавношћу и маркетинг
телефон: 011/ 313 03 73
факс: 011/ 313 03 74

Издавач: Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, V спрат, 11000 Београд
Адреса за слање поште: 
Влајковићева 3, 11000 Београд 6, п. фах 92
Србија
Припрема: Позитив МВП ДОО
Светозара Марковића 15
11000 Београд, Србија

Информације, које се налазе у овом Билтену, је могуће преносити под условом да буде видно наведено да је „информација преузета из 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, укључујући и медицинска 
испитивања, еталонирања, сертификације, исипивања оспособљености и контролисања.
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Public Sector Assurance је веб-сајт коју су развили чланови INetQI (Међународна мрежа за инфраструк-
туру квалитета), на којој владини службеници и регулатори могу приступити студијама случајева из 
целог света у разним областима акредитације и оцењивања усаглашености. Сајт такође садржи лин-
кове ка независним истраживањима где се оцењивање усаглашености користи и може да се користи 
у областима креирања и спровођења политика као што су економски развој, здравствена заштита, 
заштита животне средине, енергија, безбедност хране, грађевинарство, криминал и безбедност.

www.publicsectorassurance.org

Business Benefits  је веб-сајт, такође развијен од стране чланова INetQI, и пружа додатне примере 
како предузећа могу имати користи од стандарда и акредитације. Овај сајт укључује студије слу-
чаја, истраживачке радове и пратеће материјале који цитирају опипљиве финансијске податке како 
би доказали уштеде постигнуте било кроз ефективност ресурса или испуњавање прописа по нижој 
цени, вредност приступа новим тржиштима или уштеде постигнуте признањем од стране организа-
ција као што су осигуравачи, регулатори или купци.

www.businessbenefits.org


