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Период за нама био је обележен интензивним променама и актив-
ностима везано за припрему и реализацију колегијалног оцењи-
вања Акредитационог тела Србије (АТС) од стране Европске ор-
ганизације за акредитацију (ЕА). Много пута до сада истакнут је 
значај колегијалног оцењивања, како за само акредитационо 
тело тако и за привреду Републике Србије. 

Колегијално оцењивање АТС-а реализовано је у периоду од 15. 
до 24. новембра 2021. године. Током оцењивања утврђено је 
седам неусаглашености и девет коментара за које је АТС дос-
тавио предлог мера тиму који је спровео колегијално оцењи-
вање. Након оцене предлога мера а касније и доказа на EA Ко-
митету за мултилатералне споразуме (EA MAC) донеће се одлука 
која се односи на одржавање ЕА MLA споразума која у случају 
АТС-а обухвата следеће области: лабораторије за испитивање, 
укључујући медицинске лабораторије, лабораторије за еталони-
рање, контролна тела и сертификациона тела за сертификацију 
производа, система менаџмента и особа. Поред одлуке о одржа-
вању EA MAC ће размотрити и одлуку о проширењу споразума у 
области ПТ провајдера.

EA MLA споразум о међусобном признавању акредитације, је спо-
разум који потписују акредитациона тела чланице ЕА и којим се 

признају еквивалентност и поузданост извештаја и сертификата, 
издатих од стране тела за оцењивање усаглашености широм Ев-
ропе (региона ЕА) акредитованих од стране акредитационих тела 
потписника споразума.

Искористио бих ову прилику да се захвалим свим сарадницима, 
представницима ресорних министарстава Републике Србије, те-
лима за оцењивање усаглашености (ТОУ), члановима тела и орга-
на АТС-а, оцењивачима и експертима, као и запосленима АТС-а, на 
успешној реализацији предвиђених пословних активности, тим-
ском раду и разумевању које имамо једни за друге, упркос пре-
прекама којима смо изложени услед пандемије корона вируса, и 
са којом се боримо већ дужи временски период, у нади да ће овај 
изазован период којем смо сви морали да се прилагодимо остати 
иза нас, и да ћемо наставити са нормалним, како животним тако и 
пословним током, јачи и стабилнији за нове пословне подухвате 
који нас тек чекају.

Желим вам да уживате у следећим страницама нашег Билтена.
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ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ:

ДОДЕЉЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторија за испитивање:

Пољопривредна саветодавна и 
стручна служба Ужице ДОО Ужице, 
Група за лабораторијска испитивања, 
Ужице, Димитрија Туцовића 125А, 
акредитациони број: 01-506;

Сертификационо тело за сертификацију 
особа:

SGS BEOGRAD DOO BEOGRAD, Београд, 
Јурија Гагарина 7б, акредитациони број: 
07-010;

ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР-ИНСПЕКТ ДОО 
ОБРЕНОВАЦ, Обреновац, Немањина 183 
б, акредитациони број: 07-011.

СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ:

ДОДЕЉЕНА АКРЕДИТАЦИЈА

Медицинска лабораторија:

СНЕЖАНА СИМИЋ ПР, МЕДИЦИНСКО 
БИОХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА 
КВАРКЛАБ КРАГУЈЕВАЦ, Крагујевац, 
Јанка Веселиновића 81 Акредитациони 
број: 03-017.

ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ:

ДОДЕЉЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторија за испитивање:

Пољопривредна саветодавна и 
стручна служба Пожаревац ДОО 
Пожаревац, Одељење за лабораторијска 
испитивања, Пожаревац, Дунавска 91, 
Акредитациони број: 01-507;

RONNOR DOO, Лабораторија за 
испитивање, Београд, Војводе Степе 251, 
локал 2, Акредитациони број: 01-508.

Од јула до децембра 2021. године АТС-ову породицу акредитованих тела за оцењивање усаглашености су 
проширили нови чланови, док су је неки и напустили па је тако донет низ одлука о додели, одржавању, 
обнављању, суспензији, повлачењу акредитације, проширењу односно смањењу обима акредитације, итд.

НОВЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ У ДРУГОЈ  ПОЛОВИНИ 2021. ГОДИНЕ

АТС поздравља нове чланове породице 
акредитованих тела за оцењивање 
усаглашености

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



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 о акредитацији условила је промене како 
у раду АТС-а тако и у документацији система менаџмента. 

Као једна од најзначајнијих промена које су изазване про-
меном законске регулативе свакако је измена Правила ак-
редитације, АТС-ПА01 којима се ближе одређује поступак 
акредитације, као и права и обавезе учесника у поступку 
добијања и одржавања акредитације.

Тринаесто издање Правила акредитације, АТС-ПА01, 
објављено је у августу 2021. године са датумом примене 
од 01.11.2021. године.

ТОУ су информисана о новом издању Правила акредита-
ције путем сајта АТС-а, док је измењени документ презен-
тован оцењивачима АТС-а на састанку који је са њима реа-
лизован 05.11.2021. године, „са удаљености“.

У новом издању Правила акредитације дошло је до измене 
редоследа неких од тачака, а такође су додате и неке нове. 

У тачки 1.3 новог издања АТС-ПА01 у  којој се наводе де-
финиције извршено је ажурирање издања докумената на 
која се ова правила позивају. Такође су употпуњене неке 
од дефиниција појмова која се користе у овим правили-

ма, и наведене и неке нове као што је нпр. дефиниција 
технике оцењивања, оцењивања са удаљености (remote 
assessment), дефиниција консултације, оцењивања усаг-
лашености, особља акредитационог тела, чланова тима за 
оцењивање, посматрача, итд.

У одговарајуће делове новог документа убачени су пода-
ци о новим врстама акредитације за које је АТС затражио 
или тек планира да затражи проширење мултилатералног 
споразума.

У тачки 2.2.3 АТС-ПА01 „Надлежност и одговорност за по-
ступке“ међу обавезе АТС-а, у складу са новим Законом о 
акредитацији, додата је обавеза вођења јавног регистра 
екстерно ангажованих оцењивача и техничких експера-
та према врсти акредитације и експерата ангажованих за 
поступак одлучивања о акредитацији уважавајући начела 
прописа којима је регулисана заштита података о личности.

У тачки 2.4 новог издања АТС-ПА01 детаљније су објашње-
на права на коришћење ILAC MRA и IAF MLA знака. 

У тачки 2.2.5 АТС-ПА01 „Органи и тела АТС-а“ извршена је 
допуна у вези са новом Законском регулативом, нпр. на-
чин рада Комисије за жалбе која представља стално тело 
сада је дефинисан Правилником о начину образовања 
и рада Комисије за жалбе Акредитационог тела Србије 
(„Службени гласник РС“, број 74/2021).
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У делу 2.2.9 новог документа унета је измена о новом на-
чину финансирања АТС-а у складу са новим законским ре-
шењем. У складу са новим Законом о акредитацији пред-
виђено је да се средства за рад АТС-а обезбеђују из буџета 
Републике Србије и из других извора, с тим да те одред-
бе закона ступају на снагу даном почетка примене зако-
на којим се уређују републичке административне таксе 
којим ће се прописати висина такси за трошкове поступка 
акредитације.  

У тачки 3.5 која се односи на Поступак акредитације дат 
је осврт на нове рокове у складу са новим законским ре-
шењима. Поступак почетне акредитације траје, у складу 
са Законом о акредитацији („Службени гласник РС”, број 
73/2010, 47/2021), најдуже осам месеци од дана подно-
шења пријаве за акредитацију. Изузетно, рок од осам 
месеци се може продужити на писани захтев подносио-
ца пријаве, и то најдуже за четири месеца од дана истека 
рока од осам месеци. 

АТС ће размотрити сваки захтев тела за оцењивање уса-
глашености који се односи на продужење временских 
рокова дефинисаних овим правилима и одобрити га у 
случају да исти омогућава неометану реализацију свих 
преосталих активности у поступку акредитације и њихов 
завршетак унутар крајњег временског рока за трајање 
поступка акредитације који дозвољава Закон о акредита-
цији („Службени гласник РС”, број 73/2010, 47/2021). ТОУ се 
писаним путем обавештава о прихватању / неприхватању 
захтева при чему евентуално неприхватање захтева мора 
бити аргументовано образложено.

У случају да тело за оцењивање усаглашености не поштује 
поступак акредитације дефинисан овим правилима, не 
достави документацију / тражене информације на захтев 
АТС-а, не омогући реализацију активности у процесу ак-
редитације, не придржава се рокова и осталих обавеза 
дефинисаних овим правилима, АТС ће донети одлуку о 
прекиду поступка. ТОУ има право жалбе уколико је неза-
довољно одлуком АТС-а. 

ТОУ може у било ком тренутку одустати од поступка акре-
дитације започетог подношењем пријаве за акредитацију, 
о чему писаним путем информише АТС. Сходно доставље-
ном захтеву, АТС ће донети одговарајућу одлуку о прекиду 
поступка. ТОУ које је одустало од пријаве за акредитацију 
нема права на повраћај уплаћеног износа на име трошко-
ва акредитације. 

У случају да АТС не оконча поступак акредитације доно-
шењем одлуке о акредитацији у року од 8 месеци, однос-
но 12 месеци на начин дефинисан овим правилима, а да 
је за то одговоран АТС, АТС ће донети одлуку о прекиду 
поступка и извршити повраћај уплаћеног износа на име 
трошкова акредитације на рачун подносиоца пријаве, 
сходно Закону о акредитацији („Службени гласник РС”, 
број 73/2010, 47/2021) у року од 30 дана од дана истека 
рока од 8 месеци, односно 12 месеци. На донету одлуку, 
ТОУ има право жалбе.

У тачки 4.2.1 АТС-ПА01, сада је предвиђено да се уз по-
пуњен образац Пријаве за акредитацију, обавезно, као 
прилог, достављају два примерка попуњеног и потписа-
ног Уговора о акредитацији АТС-ПР11-О07 (образац Уго-
вора се преузима на интернет порталу АТС-а www.ats.rs).

У тачки 4.4.2 објашњена је могућност других техника 
оцењивања осим оцењивања на локацији.

У новом издању Правила дато је објашњење везано за ка-
тегоризацију налаза.

Тачка 5.2.1 дефинише нове рокове везано за отпочињање 
активности у циклусу акредитације као и отпочињање ак-
тивности везано за обнављање и проширење обима ак-
редитације. ТОУ је у обавези да потребну документацију 
за реализацију редовног надзорног оцењивања достави 
најкасније 1 месец пре планираног термина реализације. 
У случају када ТОУ има намеру да се заједно са надзорним 
оцењивањем реализује и оцењивање у сврху проширења 
обима акредитације, пријаву за акредитацију је неопход-
но доставити најкасније 3 месеца пре планиране реализа-
ције надзорног оцењивања.

На захтев акредитованог тела за оцењивање усаглаше-
ности може се обновити акредитација. 

Поступак за обнављање акредитације, у складу са Зако-
ном о акредитацији („Службени гласник РС”, број 73/2010, 
47/2021), траје најдуже четири месеца од дана подношења 
пријаве за акредитацију. Изузетно, рок од четири месеца 
се може продужити на писани захтев подносиоца пријаве, 
и то најдуже за четири месеца од дана истека рока од че-
тири месеца. 

Активности у вези обнављања акредитације започињу 
најмање 5 месеци пре истека важеће акредитације, дос-
тављањем од стране акредитованог ТОУ пријаве за об-
нављање акредитације са пратећом документацијом која 
је специфицирана у обрасцу Пријаве за акредитацију. 

У случају када ТОУ захтева да уз обнављање акредитације 
укључи и проширење важећег обима, пријаву је неопход-
но доставити најкасније 8 месеци пре истека важеће акре-
дитације, како би се до истека акредитације, а најдуже за 
8 месеци, завршио комплетан поступак. Достава пријаве 
за акредитацију у наведеном року је неопходна и уколико 
постоји потреба тела за оцењивање усаглашености да ко-
ристи додатно време у поступку, односно како би се, на за-
хтев ТОУ могло продужити максимално дозвољено време у 
коме ће ТОУ доставити документацију / тражене информа-
ције на захтев АТС-а и/или у коме мора да омогући реализа-
цију активности у процесу обнављања акредитације.

Цео документ Правила акредитације, АТС-ПА01, јавно је 
доступан на сајту АТС-а.

Тема броја:  
Ново тринаесто издање Правила акредитације, АТС-ПА01
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АТС УГОСТИО ХРВАТСКУ  
АКРЕДИТАЦИЈСКУ АГЕНЦИЈУ (ХАА)

АТС је упркос отежаним условима путовања које је намет-
нула епидемија корона вируса наставио активно да ради 
на гајењу и унапређењу међународне сарадње, па је тако 
имао част и задовољство да 27. јула 2021. године у својим 
просторијама угости делегацију Хрватске акредитацијске 
агенције (ХАА). 

АТС су испред ХАА посетили госпођа Мирела Зечевић, ди-
ректорка ХАА, Маја Деспот, начелник одељења за опште 
и заједничке послове и Младен Вребчевић, начелник 
одељења за акредитацију сертификационих тела.

Руководство АТС-а одржало је састанак са делегацијом 
ХАА где су два акредитациона тела презентовала свој рад 
и планове, разменила информације о новом законском ок-
виру у области акредитације, разматрали сарадњу везано 
за развој шеме акредитације у области GHG верификатора, 
акредитацији за потребе именовања – грађевинска уредба 
и развоју шеме за кибернетичку безбедност.

Размењена су и искуства и информације о експертима и 
оцењивачима из одређених области акредитације, коле-
гијалним оцењивањима, примерима из праксе.

Представници Хрватске акредитацијске агенције (ХАА) у посети Акредитационом телу Србије

Маја Деспот, проф. др Ацо Јанићијевић, Мирела Зечевић,  
Јасна Стојановић, Младен Вребчевић и Љиљана Маркићевић 

проф. др Ацо Јанићијевић, Мирела Зечевић, Маја Деспот и 
Младен Вребчевић
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ПОСЕТА ВД  ДИРЕКТОРА АТС-А  
ИНСТИТУТУ ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ (БАТА)

Проф. др Ацо Јанићијевић, в. д. директора АТС-а, и  Дражан Приморац, генерални директор БАТА-е

Проф. др Ацо Јанићијевић, в. д. директора АТС-а и Дражан Приморац, генерални директор БАТА-е са запосленима БАТА-е

Проф. др Ацо Јанићијевић, в. д. директора АТС-а, 1. и 2. јула 
2021. године боравио је у посети Института за акредито-
вање Босне и Херцеговине (БАТА).

На основу раније успостављеног Споразума о сарадњи у 
подручју акредитације и у складу са Протоколом о спро-
вођењу Споразума о сарадњи, током посете одржан је би-
латерални састанак представника АТС-а и БАТА-е.

На састанку се расправљало о законима о акредитацији ове 
две земље. 

Узимајући у обзир Закон о изменама и допунама Закона о 
акредитацији Републике Србије („Службени гласник РС“, 
број 47/21) извршена је размена искустава и информација 

у вези са предлогом решења по питању Уредбе Европс-
ког парламента и Већа (ЕЗ 765/2008) о утврђивању захте-
ва за акредитацију и за надзор над тржиштем у односу на 
стављање производа на тржиште.

Извршена је размена искустава и информација о експерти-
ма и оцењивачима из одређених области акредитације. 

Анализом тема од интереса размењена су искуства у 
вези са колегијалним оцењивањима као и питања и од-
говори у вези са сазнањима и конкретним проблемима 
/ недоумицама са којима се сусрећу у пракси ова два ак-
редитациона тела.
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XVI МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
„КОМПЕТЕНТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА 2021.“  
CROLAB

У периоду од 13. до 16. октобра 2021. године током 
одржавања 16. међународне конференције „Ком-
петентност лабораторија 2021.“ у организацији 
CROLAB-а (Удружење лабораторија Хрватске) на 
Брионима, у Републици Хрватској, састали су се ди-
ректори Акредитационог тела Србије (АТС), проф. 
др Ацо Јанићијевић, Института за акредитовање 
Босне и Херцеговине (БАТА), Дражан Приморац, 
Хрватске акредитацијске агенције (ХАА), Мирела 
Зечевић и Института за акредитовање Северне Ма-
кедоније (ИАРНМ), Слободен Чокревски. 

У пријатељском и конструктивном разговору закљу-
чено је да су системи акредитације који се спроводе 
у све четири државе еквивалентни и усаглашени са 
захтевима стандарда ISO/IEC 17011 и Уредбом (EЗ) 
765/2008, као и релевантним документима европских 
и међународних организација за акредитацију EA, 
ILAC и IAF-a и да међусобно пружају исти степен пове-
рења. Такође, директори акредитационих тела су раз-
говарали и о могућим подручјима будуће сарадње 
као што је размена информација о активностима и 
размена документације, заједничка организација еду-
кативних радионица и конференција, као и размена 
оцењивача и техничких експерата, хармонизација и 
унапређење процеса акредитације.

30. Недеља квалитета одржана је 1. и 2. јула 2021. годи-
не као традиционална манифестација која има за циљ 
размену мишљења и идеја које доприносе унапређењу 
добре праксе и културе квалитета у нашој земљи и окру-
жењу, окупљајући врсне експерте за системе менаџмента 
и пословну изврсност из Србије и земаља из региона. Не-
дељу квалитета, традиционално је организовала Фонда-
ција за културу квалитета и изврсност (FCQE) у сарадњи 
са Привредном комором Србије (ПКС), која је уједно била 
и домаћин овог скупа, уз подршку Министарства прив-

реде као ресорног министарства за инфраструктуру ква-
литета.

АТС је подржао програм свечаности који је трајао два 
дана, кроз сесије. У име Министарства привреде про-
грам је отворио Никола Мирковић. У име домаћина, ПКС 
присутнима се обратио мр Душан Стокић, руководилац 
Центра за животну средину, техничке прописе, квалитет 
и друштвену одговорност док се у име FQCE присутнима 
обратио, Владимир Трајковић, председник Фондације. 

Проф. др Ацо Јанићијевић, в. д. АТС-а,  
Мирела Зечевић, директорка ХАА,  

Дражан Приморац, директор БАТА и  
Слободен Чокревски, директор ИАРНМ (с лева на десно)

Учесници 30. Недеље квалитета

Обележена 30. Недеља квалитета
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АТС је подржао програм свечаности који је трајао два дана

кроз сесије. У име Министарства привреде програм је отво-

рио Никола Мирковић. У име домаћина, ПКС присутнима се

обратио мр Душан Стокић, руководилац Центра за живот-

ну средину, техничке прописе, квалитет и друштвену одго-

ворност док се у име FQCE присутнима обратио, Владимир

Трајковић, председник Фондације.

Током Недеље квалитета значај је дат актуелним темама

које су представљене кроз интересантне презентације.

Неке од тема на скупу биле су: пословна изноврсност у ус-

ловима пандемије (др Милош Јелић); индустрија: могући

утицај на интеграцију менаџмент система (Владимир Си-

мић); стандарди као подршка за „Europen Green Deal“ (мр

Душан Стокић); нови пројекти у оквиру серије стандарда

9000; учење у кризи и учење из кризе (др Радоица Лубу-

рић); одржива производња у контексту индустрије (проф.

др Владо Радић); управљање ризиком према стандарду ISO

31000 ( пуковник доц. др Ненад Комазец); међуљудски од-

носи на радном месту (Татјана Нешић).

На свечаном скупу испред АТС-а је учествовао, в.д. директо-

ра, проф. др Ацо Јаницијевић.

Извор: https://fqce.org.rs/

У просторијама ПКС-а, Теразије 23, 9. септембра 2021. го-
дине, на једнодневној радионици на тему: „АCAA прего-
вори и утицај на систем инфрастуктуре квалитета”, која је 
одржана у оквиру билатералне сарадње са Чешком Репу-
бликом, у организацији Министарства привреде (Секто-
ра за квалитет и безбедност производа) и ПКС, учество-
вали су и представници АТС-а.

Предавач на радионици био је експерт, г. Мирослав Цло-
упек, из чешке Канцеларије за стандарде, метрологију и 
испитивања (UNMZ).

На радионици су презентовани основни принципи АCAA 
споразума (Agreement on Conformity Assessment and 
Acceptance of Industrial Products) као и искуства Чешке Ре-
публике у преговорима са ЕУ на наведену тему.

ACAA је споразум о оцењивању усаглашености и прихва-
тању индустријских производа који има за циљ да олакша 
приступ индустријских производа између Европске уније 
(ЕУ) и партнерских земаља који са ЕУ имају склопљен од-
говарајући уговор. Након потписивања ACAA споразума, 
производи, који су њиме обухваћени, могу ући у ЕУ без 
додатних испитивања и спровођења додатних поступа-
ка оцењивања усаглашености, али се и производи из ЕУ 
увозе у земљу потписницу ACAA споразума без додатних 

испитивања или сертификације. Другим речима, за про-
изводе, обухваћене споразумом, земља партнер се тре-
тира као држава чланица.

Поред Министарства привреде и ПКС, која је била до-
маћин овог скупа, радионици су присуствовали и пред-
ставници АТС-а, Института за стандардизацију Србије, 
ресорних министарстава, именованих ТОУ и других заин-
тересованих страна.

проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а Радно представништво на отварању 30. Недеље квалитета

Учесници радионице

Радионица „АCAA преговори и утицај  
на систем инфрастуктуре квалитета”
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ПРЕДЛОГ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УРЕДБУ О 
УСКЛАЂЕНОСТИ И ПРИМЕНИ ЗАКОНОДАВСТВА  
ЕУ О ПРОИЗВОДИМА („ПАКЕТ О РОБИ“)  (IPA 2017)

У оквиру Пројекта IPA 2017: „EU for Serbia - Support for 
safer products“ (Подршка безбеднијим производима), 14. 
септембра 2021. године, у хотелу Mona Plаza у Београду, 
одржана је једнодневна радионица из области тржишног 
надзора односно обука под називом „Најновији догађаји 
који се односе на предлог Европске комисије за Уредбу о 
усклађености и примени законодавства уније о произво-
дима“ („Пакет о роби“). 

Предавач на радионици била је, Maureen Loghhe (Морин 
Логи), експерт из Белгије и председавајућа Европске ор-
ганизације за акредитацију(ЕА).

Поред представника органа тржишног надзора, поменутој 
радионици су присуствовали представници Министарства 
привреде Републике Србије, осталих ресорних министар-
ства као и представници АТС-а.

Учесници радионице

НОВИ ЗАКОН О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА  
ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЕЊИВАЊУ УСАГЛАШЕНОСТИ
У организацији Министарства привреде 
(Сектор за квалитет и безбедност произ-
вода) и ПКС, у просторијама ПКС-а, 13. 
октобра 2021. године одржан је округли 
сто у циљу презентације новог Закона 
о техничким захтевима за производе и 
оцењивању усаглашености („Службени 
гласник РС“, број 49/21). 
Учесници округлог стола су ближе 
упознати са новинама и законским ре-
шењима које доноси нови Закон, а у ок-
виру дискусије представници Министар-
ства привреде су одговарали  на питања 
учесника.
Нова законска решења су презентовали 
представници Министарства привреде: 
•  Миодраг Дуганџија, в.д. помоћника ми-

нистра,
•  Никола Мирковић, начелник Одељења 

за хармонизацију, кретање робе, име-
новање и надзор,

•  Миле Митровић, шеф Одсека за хар-
монизоване техничке прописе, имено-
вање и надзор и

•  Зоран Бакић, руководилац Групе за 
именовање тела за оцењивање уса-
глашености, надзор и признавање 
иностраних исправа. Учесници округлог стола
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30. ФОРУМ КВАЛИТЕТА

У оквиру 30. Форума квалитета 2021. године, одржаног 9. и 
10. новембра у просторијама ПКС-а, уручене су награде за 
пословну изврсност - „Оскар квалитета“ 2021. у складу са 27 
година дугом праксом која се примењује поводом обележа-
вања Светског дана квалитета и Европске недеље квалитета.

Награде су додељене у организацији Фондације за културу 
квалитета и изврсност – FQCE, у сарадњи са ПКС-ом, и под по-
кровитељством Министарства привреде Републике Србије.

“ОСКАР КВАЛИТЕТА” 2021. је добитницима уручио господин 
Милан Љушић, државни секретар у Министарству привреде. 

У име домаћина манифестације, присутнима се обратио 
Мирослав Милетић, у име Министарства привреде, Милан 
Љушић, а у име FQCE др Милош Јелић, председник Струч-
ног савета FQCE.

Шампиони изврсности у 2021. години су: Нафтна индус-
трија Србије; ЈЗУ Болница “СВЕТИ ВРАЧЕВИ” из Бијељине, 
Република Српска; ПРВИ ПАРТИЗАН Ужице; ИНГРАП-ОМНИ 
Београд (Ваљево).

Лидери пословне изврсности у 2021. години су: Горан Стојил-
ковић – НИС; Проф. др Златко Максимовић – “Свети Врачеви”; 
Добосав Андрић – ППУ;  Теодосије Крстић – ИНГРАП-ОМНИ.

“ОСКАР КВАЛИТЕТА” за изврсност у појединим областима, 
освојили су: ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, за: категорије Потенција-
ли организације, Тржиште и корисници и категорију Задо-
вољство корисника, а ИНСТИТУТ ВАТРОГАС је постигао из-
врсност у категорији Лидерство и Процеси и технологије.

проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а и  
директорка Акредитационог тела Црне Горе  (АТЦГ),  

госпођа Анита Крулановић

Добитници награде “Оскар квалитета” 2021.
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ИСТРАЖИВАЊЕ IAF/ILAC/ISO  
О ПРИМЕНИ ТЕХНИКА „СА УДАЉЕНОСТИ“

Заједничко IAF/ILAC/ISO истраживање у коме је учество-
вало више од 4000 учесника показало је да већина испи-
таника преферира оцењивања / провере „са удаљености“ 
или комбиноване провере, оцењивања као и да сматра да 
активности „са удаљености“  пружају исто толико поверење 
као и активности  на лицу места.

Највећи део испитаника желео би да се коришћење тех-
ника „са удаљености“ и даље настави у истој или чак у 
већој мери. 

Пандемија COVID-19 довела је до значајног преусмера-
вања реализације радних и осталих активности ка техни-
кама „са удаљености“.

Примена техника „са удаљености“ у раду организација као 
што су  акредитациона тела и ТОУ сада је у драматичном 
порасту у односу на преферирано коришћење техника на 
лицу места. 

Иако смо још далеко од утврђивања како ће дефинитив-
но изгледати такозвана „нова нормалност“, јасно је да ће 
одређени степен рада „са удаљености“ остати на снази у 
многим индустријским сферама.

У августу 2021. године IAF, ILAC и ISO су закључили  заједнич-
ку анкету која је настојала да одговори на следећа питања: 

–  Како ће то изгледати за оне који раде на оцењивању уса-
глашености?

–  Тачније, који степен ентузијазма и спремности ће постоја-
ти за овај нови начин рада у индустрији оцењивања усаг-
лашености у будућности?

Истраживање је имало за циљ да добије ставове различи-
тих заинтересованих страна о употреби техника „са удаље-
ности”.

Укупно је примљено 4350 комплетних одговора, од испи-
таника који су и сами били предмет оцењивања „са удаље-
ности” или иста и спроводили. 

Поред тога што је пружила приказ ставова према техника-
ма оцењивања „са удаљености”, добијено је и стотине су-
гестија, идеја и предлога од стране корисника, оцењивача, 
евалуатора и других лица која су били предмет оцењивања 
„са удаљености”.  

Испитаници су видели многе предности коришћења актив-
ности „са удаљености“:

-  Одржавање статуса признавања / акредитације / сертифи-
кације – 98% сматра да су активности „са удаљености” биле 
корисне или донекле корисне,

-  Смањено време и трошкови путовања: 96%, 

-  Смањен ризик путовања: 95%,

-  Смањен утицај на животну средину: 95%,

-  Ефикасно коришћење особља које се оцењује: 87%,

-  Могућност осведочења на једној или више локација: 82,5%, 

-  Строго придржавање времена/распореда оцењивања: 82%.
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 У погледу будућности: 
•  79% испитаника је рекло да би волело да се користе ком-

биноване технике („са удаљености” и на лицу места) или 
„са удаљености“,

•  80% испитаника се сложило да оцењивања „са удаљености” 
дају исто поверење као и оцењивања на лицу места,

•  91,5% испитаника сматра да ће значајно повећање ко-
ришћења техника „са удаљености” стимулисати употребу 
нових процеса,

•  97,5% испитаника се у одређеној мери сложило да треба 
користити нове технологије и алтернативне технике.
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Под претпоставком да нема даљих ограничења у вези са 
пандемијом, 60% испитаника је рекло да би више префе-
рирало употребу комбинованих техника, приликом оцењи-
вања, тј. примену техника које комбинују технике „са удаље-
ности“ и на лицу места,19% испитаника преферира потпуну 
реализацију оцењивања „са удаљености” док 21% префери-
ра реализацију оцењивања на локацији.

На питање у којој мери организације могу имати користи 
од употребе даљинских техника, 33% испитаника је рекло 
„у великој мери”, 57% је рекло „ донекле”, док је 8% рекло 
„не много”, а само 1% је рекао „ништа”. 

Ово снажно позитивно гледиште о техникама „са удаље-
ности” у будућности је потпомогнуто искуством испитани-
ка са даљинским техникама: 71% испитаника је рекло да је 
задовољно својим искуством са техникама са удаљености, 

док је 26% испитаника донекле задовољно, а само 4% је 
рекло да је незадовољно.

Испитаници су такође дали стотине коментара о томе како 
искористити предности активности са удаљености, пру-
жајући прилику IAF, ILAC, ISO и њиховим члановима да уче 
и да се побољшају. 

•  37% испитаника верује да би тренутна правила (укључујући 
међународне стандарде, IAF и ILAC процедуре) требало 
изменити како би се боље прилагодиле технике „са удаље-
ности”.

•  53% испитаника сматра да је припрема, у извесној мери, 
тежа и дуготрајнија када је у питању оцењивање „са 
удаљености”.

•  Такође је било јасно да се интернет везе и информациона 
безбедност морају адекватно осигурати да би се обез-
бедило поверење и поуздани резултати активности са 
удаљености.

У наредним месецима, на основу резултата ове анкете, IAF, 
ILAC и ISO, сваки у свом домену и заједно по потреби, даље 
ће анализирати резултате и размотрити потребне кораке, 
укључујући допринос заинтересованих страна, како би се 
резултати укључили у релевантне документе и процесе док 
се свет креће ка „новој нормалности“ као резултат панде-
мије COVID-19 .

Извор:  
https://ilac.org/latest_ilac_news/use-of-remote-techniques-
supported-by-iaf-ilac-iso-survey/

У периоду од 31. октобра до 12. новембра 2021. године одр-
жана је 26. конференција Уједињених нација о клими (COP 
26) у Глазгову.

Циљ ове конференције је да оцени напредак који су земље 
широм света оствариле у борби против климатских проме-
на. COP 26 ће убрзати акције ка циљевима Париског спо-
разума из 2015. године и Оквирне конвенције Уједињених 
нација о климатским променама. 

Циљ Париског споразума је да ограничи глобално загре-
вање испод 2° C, пожељно на 1,5° C, у поређењу са предин-
дустријским нивоима. Да би се постигао овај температурни 
циљ, од највеће је важности да се значајно смањи емисија 
гасова стаклене баште што је пре могуће и да се до средине 
овог века постигне климатски неутралан свет.

Као део Европског зеленог договора, Европска комисија је 
предложила смањење емисије гасова стаклене баште за нај-
мање 55% до 2030. године и постављање Европе на одгово-
ран пут да постане климатски неутрална до 2050. године. 

Комисија је идентификовала различите важне стубове, који 
ће допринети имплементацији Зеленог договора, а најва-
жнији је систем ЕУ за трговину емисијама (ЕУ ЕТС). 

ЕУ ЕТС је камен темељац политике ЕУ за борбу против 
климатских промена и њен кључни алат за економично 

смањење емисије гасова стаклене баште. То је прво велико 
светско тржиште угљеника и као такво остаје највеће.

ЕА и њени чланови подржавају Европски зелени договор, 
између осталог у вези са имплементацијом ЕУ ЕТС-а, а по-
себно у вези са праћењем и извештавањем о емисијама га-
сова стаклене баште. Извештаји морају бити  транспарент-
ни, доследни и тачни како би обезбедили да систем ЕУ за 
трговину емисијама (ЕУ ЕТС) ефикасно функционише. 

У складу са годишњим циклусом усклађености са ЕУ ЕТС, ин-
дустријске инсталације и оператери ваздухоплова обухваћени 
ЕУ ЕТС морају имати одобрен план мониторинга за праћење и 
извештавање о годишњим емисијама. Овај план је такође део 
дозволе за рад потребне за индустријске инсталације. 

Сваке године оператери морају да поднесу извештај о еми-
сијама. Подаци за дату годину морају бити верификовани 
од стране акредитованог верификатора до 31. марта наред-
не године. Када буду верификовани, оператери морају пре-
дати еквивалентан број дозвола до 30. априла те године.

Правила која се односе на циклус усаглашености су наведе-
на у следећим уредбама: 

• Уредба о праћењу и извештавању (MRR),

• Уредба о акредитацији и верификацији (AVR).

Уједињена борба против климатских промена
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У 2015. години, ЕА је проширила свој Мултилатерални спо-
разум (ЕА MLA) на ново подручје „Валидација и верифика-
ција гасова са ефектом стаклене баште“ (GHG валидације и 
верификације) након што је потписала посебан споразум са 
Европском комисијом (DG CLIMA) у августу 2013. године за 
спровођење акредитације верификатора од стране нацио-
налних акредитационих тела ЕА (НАТ), у складу са EN ISO 
14065 - Захтеви за верификациона и валидациона тела за 
гасове стаклене баште, који се користе током акредитације 
или других облика признавања и Уредбом Комисије (ЕУ) бр. 
600/2012 (замењеном од стране комисије за примену регу-
лативе (ЕУ) 2018/2067 за верификацију података и акредита-
цију верификатора у складу са Директивом 2003/87/EC). 

До данас, 25 чланова ЕА су потписници ЕА MLA за обим 
GHG валидације и верификације са 155 акредитација тела 
која валидују и верификују информације везано за живот-
ну средину (извор: EA MLA Извештај 2020, издат у априлу 
2021. године).

Осим тога, да би се олакшала сарадња са DG CLIMA, ЕА је 
основала мрежну групу ЕU ЕТS, која пружа редовне инфор-
мације о ажурирању актуелних прописа како би се побољ-
шала позиција НАТ-ова и како би се она ускладила у погле-
ду акредитације верификатора и постигла ефикасаност у 
покретању побољшања.

Везано за напред наведено, подсећамо да је 31.03.2021. 
године на снагу ступио Закон о климантским променама 
(„Службени гласник РС“, број 26/2021). 

Овим законом уређује се систем за ограничење емисија 
гасова са ефектом стаклене баште (у даљем тексту: GHG) 
и за прилагођавање на измењене климатске услове, мо-
ниторинг и извештавање о стратегији нискоугљенич-
ног развоја и њеном унапређењу, доношење стратегије 
нискоугљеничног развоја и програма прилагођавања на 

измењене климатске услове, издавање дозвола за еми-
сије GHG оператеру постројења, издавање одобрења на 
план мониторинга оператера ваздухоплова, мониторинг, 
извештавање, верификацију и акредитацију верифика-
тора, административне таксе, надзор и друга питања од 
значаја за ограничење емисија GHG и прилагођавање на 
измењене климатске услове.

На поступак издавања, одузимања, измена и допуна дозво-
ла за емисију GHG, поступак давања одобрења и одобрења 
за измене плана мониторинга емисије GHG, поступак да-
вања одобрења на извештаје о побољшањима методоло-
гије емисије GHG и поступак вођења евиденција и регистра 
прописаних овим законом примењују се одредбе закона 
који уређује општи управни поступак, уколико овим зако-
ном није другачије прописано.

С обзиром да наведени закон прозива акредитацију, АТС 
је организовао дводневну обуку везано за шему акредита-
ције према стандарду  EN ISO 14065:2013 - Општи принципи 
и захтеви за тела која валидирају и верификују информа-
ције о животној средини.

Обуку су одржали др Зденко Франић, водећи оцењивач 
ХАА према стандарду EN ISO 14065 и Матеј Гасперић, члан 
оцењивачог тима ХАА према стандарду   EN ISO 14065.

Обука је реализована „са удаљености“. На обуци су презен-
товани захтеви стандарда EN ISO 14065, искуства оцењива-
ча у оцењивању овог стандарда као и улога обавезних до-
кумената IAF MD 6:2014 и ЕA-6/03 M:2013.

Обуци су поред представника АТС-а присуствовали и по-
тенцијални оцењивачи и експерти у овој области као и 
представници Министарства заштите животне средине.

Извор: https://european-accreditation.org/ea-and-cop26-
uniting-the-world-to-tackle-climate-change/
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ДАН ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ

Сваке године, у периоду између 16. септембра и 14. окто-
бра, Институт за стандардизацију Србије свечано обележа-
ва Дан Института за стандардизацију Србије и Светски дан 
стандарда. Први датум, 16. септембар, је значајан јер је тог 
дана основан Југословенски национални комитет за нор-
мализацију (ЈНКН), далеке 1934. године. 

ЈНКН је претеча свих облика институционалног организо-
вања делатности стандардизације на нашим просторима, из 
којих је настао Институт за стандардизацију Србије. С друге 
стране, 14. октобар је датум посвећен хиљадама стручња-
ка широм света који вредно раде на доношењу глобално 
признатих међународних стандарда. Прослављају га међу-
народне организације за стандардизацију ISO, IEC и ITU и 
њихове чланице, међу којима је и Институт за стандардиза-
цију Србије. Слоган овогодишњег Светског дана стандарда 
гласи: „Заједничка визија бољег света - стандарди за циље-
ве одрживог развоја “.

Овим поводом директор Института за стандардизацију до-
дељује признања члановима комисија за стандарде и дру-
гим сарадницима за дугогодишњи рад и унапређење рада у 
стручним телима, за посебан допринос развоју, примени и 
промоцији стандарда, као и за унапређење националне и/
или међународне стандардизације.

Свечаност се ове године одржала у холу Института за стан-
дардизацију 30. септембра, а добитници признања за 2021. 
годину су:

Добитници захвалница
1.  ВЛАДАН ЦВЕЈИЋ, Power Automation Consulting, члан ко-

мисије KS N057, Управљање и комуникација у електрое-
нергетском систему;

2.  Др НЕНАД ПЕЦИЋ, Грађевински факултет Београд, члан ко-
мисије KS U250-2, Пројектовање бетонских конструкција;

3.  Др ДРАГАН ШКОБАЉ, Вујић Ваљево д.о.о. Ваљево, пред-
седник комисије KS U162, Врата, прозори и грађевинско 
стакло;

4.  НЕБОЈША ПЕТРОВИЋ, АД Електромрежа Србије, Београд, 
председник Регионалне групе за израду националних 
нормативних аспеката за надземне водове;

5.  NDT PRO DOO BEOGRAD (Бојан Горeнчевски).

Добитници плакета
1. ЂОРЂЕ ГЛИШИЋ, председник комисије KS N011, Надзем-
ни водови и члан комисије KS N023, Електроинсталациони 
прибор;

2. ДРАГАН ВУКСАНОВИЋ, претходни руководилац Сектора 
за електротехничку стандардизацију у ИСС-у, у пензији.

Извор: https://iss.rs

Татјана Бојанић, в.д. директора Института за стандардизацију 
Србије и Др Ненад Пецић, Грађевински факултет Београд,  

члан комисије KS U250-2, пројектовање бетонских конструкција

Добитници захвалница
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СТАНДАРДИМА ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

У складу са Лондонском агендом Међународна организа-
ција за стандардизацију (ISO) демонстрира посвећеност 
активностима везано за климатске промене.

Утицаји климатских промена настављају да расту несразмер-
но утичући на сиромашне. Да би се постигли циљеви одрживог 
развоја, климатска криза мора бити хитно решена, укључујући 
и примену стандардa. IAF мултилатерални споразум о призна-
вању (MLA) укључује програме оцењивања усаглашености у 
више области за ублажавање климатских промена и заштиту 
животне средине, укључујући системе управљања енергијом 
(ISO 50003, ISO 50001), системе управљања животном среди-
ном (ISO/IEC 17021-2, ISO 14001), и валидацију и верификацију 
(ISO 14065, ICAO CORSIA). Ови стандарди и ICAO CORSIA шема 

могу помоћи у смањењу загађења и подржати иницијативе за 
чисту енергију и програме енергетске ефикасности. 

У септембру 2021. године, ISO je потписао Лондонску декла-
рацију, обавезујући се да ће радити са својим члановима, 
заинтересованим странама и партнерима како би осигурао 
да његови стандарди и публикације узму у обзир климат-
ске промене и подржавају Париски споразум као циљеве 
одрживог развоја Уједињених нација. ISO се обавезао да ће 
подстицати активно разматрање науке о клими и повезаних 
транзиција у развоју свих нових и ревидираних међународ-
них стандарда и публикација; олакшати укључивање цивил-
ног становништва у развој међународних стандарда и пуб-
ликација и оних који су најрањивији на климатске промене.

Привредна комора Србије (ПКС) је објавила да је ISO издала 
нову серију стандарда за „зелено“ финансирање програма, 
пројеката и подухвата са циљем ефикасне борбе против 
климатских промена.

 Нова серија стандарда ISO 14030 - Вредновање перформан-
си у вези са животном средином инструменти за „зелено“ 
задуживање, долази као помоћ и подршка остваривању ам-
бициозних циљева у борби против климатских промена.

ПКС je проценила да ће бити потребне стотине милијарди 
долара за постизање циљева са нултом емисијом угљени-
ка и ефективно ублажавање климатских промена. Зелене 
финансије, укључујући зелене обвезнице и зелене зајмове, 
један су од могућих начина да се то постигне.

Недостатак усклађених дефиниција онога што заиста 
представља „зелено“ прети успоравању њеног раста и ст-
варању простора за још већу злоупотребу „зеленог“ (тзв. 
greenwashing).

Примена ових стандарда могла би да помогне да се у 
пословној пракси уклоне присутне недоумице, избегну 
погрешна тумачења, неразумевање, али и злоупотребе 
термина „зелено“ кроз greenwashing, што би, свакако, има-

ло позитиван утицај на инвестиције, али и на потрошаче и 
животну средину.

Као што је већ поменуто, реч је о стандардима: ISO 14030 
Део 1: Процес за зелене обвезнице, ISO 4030 Део 2: Процес 
за зелене позајмице, ISO 14030 Део 3: Таксономија (у заврш-
ној фази објављивања) и ISO 14030, Део 4: Захтеви за вери-
фикацију програма.

НОВА СЕРИЈА ISO СТАНДАРДА
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СПРОВЕДЕНО КОЛЕГИЈАЛНО 
ОЦЕЊИВАЊЕ АТС-А

У периоду од 15. до 24. новембра 2021. годи-
не АТС је био предмет поновног колегијалног 
оцењивања тима оцењивача ЕА у складу са 
процедуром ЕА-2/02 М:2019 ЕА Procedure for 
the evaluation of a National Accreditation Body, 
и захтевом који је АТС поднео крајем 2020. 
године за проширење постојећег мултилате-
ралног споразума о међусобном признавању 
еквивалентности система акредитације у 
оквиру ЕА (ЕА MLA) на област провајдера за 
испитивање оспособљености (ПТ провајде-
ра) према стандарду ISO/IEC 17043:2011.
Поновно колегијално оцењивање спрове-
дено је са циљем провере усклађености ус-
постављеног система акредитације са захте-
вима стандарда ISO/IEC 17011, одговарајућим 
захтевима европске регулативе (Уредбе (ЕЗ) 
бр. 765/2008), као и смерницама и упутствима 
међународних организација за акредитацију 
(EA,ILAC и IAF).
Специфичност овог колегијалног оцењивања 
у односу на претходно спроведена је био тај 
што је оцењивање спроведено другим тех-
никама што укључује поред техника преи-
спитивања документације, прегледа фајла и 
оцењивање и осведочења „са удаљености”.  
На овај начин проверен је рад АТС-а у области 
лабораторија за испитивање, еталонирање, 
медицинских лабораторија, контролних тела, 
сертификационих тела за сертификацију 
производа, система менаџмента и особа. У 
оквиру траженог проширења обима мулти-
латералног споразума у области ПТ провај-
дера поред преиспитивања документације, 
прегледа фајла, извршено је и оцењивање са 
осведочењем „са удаљености”.
Представницима АТС-а на завршном састан-
ку презентовани су налази утврђени током 
оцењивања. У складу са поменутом ЕА проце-
дуром везано за колегијално оцењивање, АТС 
ће предложити спровођење адекватних мера 
како би се отклонили утврђени налази. Након 
прихватања и спровођења мера, од стране ЕА 
тима секретаријату Савета за мултилатералне 
споразуме ЕА (ЕА MAC) ће се послати Извештај 
о оцењивању. Савет за мултилатералне спора-
зуме ће формирати радну групу која ће доста-
вити своје мишљење свим члановима ЕА МАС. 
На састанку ЕА MAC биће размотрен извештај 
тима за оцењивање као и извештај радне групе 
EA МАС, на основу чега ће се већином гласова 
донети одлука о одржавању и проширењу му-
лтилатералног споразума између АТС-а и ЕА.

Састанак АТС и ЕА тима током колегијалног оцењивања „са  удаљености”

Састанак АТС и ЕА тима током колегијалног оцењивања „са  удаљености”

АКТИВНОСТИ ЕА
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50. ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА ЕА АКТИВНОСТИ ЕА

Дана 24. и 25. новембра 2021. године одржан је 50. састанак 
Генералне скупштине ЕА. Састанак је и овог пута услед акту-
елне епидемиолошке ситуације реализован „са удаљености“.

Генерална скупштина, поступајући по препоруци Изврш-
ног одбора, одобрила је ревидирани ЕА-1/17 Пословник 
о раду, сагласила се да Извршни одбор започне рад на ре-
визији докумената управљања и политике (ЕА-1/06, -1/13, 
-1/14, -1/17, -1/17-С1, -1/17-С3, -1/17-С4 и -1/19), изабрала 
је следеће чланове у састав Финансијског надзорног ко-
митета (FOC) на двогодишњи мандат који почиње 1. јануа-
ра 2022. године: 

- Jasper Hoy (DANAK) као председник FOC,

- Todor Gunchev (BAS), 

- Stephan Finke (Dakks). 

Генерална скупштина је ратификовала резултате електрон-
ских гласања која су реализована од састанка Генералне 
скупштине одржаног у мају 2021. године у складу са доку-
ментом ЕАGА (21)11-27rev2. 

Поступајући по препоруци Комитета за хоризонталну 
хармонизацију (HHC) Генерална скупштина:

-  се сагласила да ЕА HHC започне рад на ревизији ЕА-1/22: 
ЕА Процедура и критеријуми за оцену шема за оцењивање 
усаглашености од стране акредитационих тела чланица 
EA, док се поступајући по препоруци Комитета за серти-
фикациона тела (CC), сагласила да ЕА CC започне рад на 
ревизији ЕА-6/03: ЕА документ за признавање верифика-
тора према ЕU ЕТS директиви, у складу са образложењем 
за ревизију наведеног у документу ЕАGA (21)11-18. 

-  је одобрила проширење ЕА MLA споразума за биобанкар-
ство као нови ниво 2 активности оцењивања усаглаше-
ности коришћењем EN ISO 20387 као новог нормативног 
документа нивоа 3, након ILAC резолуције GA 25.09.

*Напомена: ова резолуција ступа на снагу чим EN ISO 
20387 почне да се помиње у Службеном листу Европске 
уније као хармонизовани стандард. 

-  је одобрила додатне захтеве према стандарду ISO/IEC 
17011 садржане у шеми оцењивања усаглашености 
„COSMOS Certification В3.1” и даље, све док нису поставље-
ни даљи специфични захтеви шеме за НАТ.

Генерална скупштина, поступајући по препоруци Коми-
тета за сертификацију је:
-  одобрила обавезну примену стандарда ISO/TS 23406: 2020 

– Нуклеарни сектор — Захтеви за тела која пружају реви-
зију и сертификацију система управљања квалитетом за 
организације које снабдевају производе и услуге важне за 
нуклеарну безбедност (ITNS) као стандард ЕА MLA нивоа 4 
за све чланице ЕА.

Генерална скупштина је усвојила следећу резолуцију 
IAF-а која је усвојена на годишњој Генералној скупшти-
ни IAF-а 4. новембра 2021. године, која се односи на ЕА 
и њене чланове: 
IAF Резолуција 2021-22 – (Тачка број 9.2) валидација и вери-
фикација структуре MLA

Генерална скупштина је уочила да су, на препоруку Из-
вршног комитета IAF-а, чланови IAF-а гласањем подр-
жали прелазак на јединствену IAF валидацију и вери-
фикацију MLA, према стандарду ISO/IEC 17029:2019 под 
следећим условима: 
•  захтеви за компетентност оцењивача за прелазак на ISO/

IEC 17029:2019: Компетентан за стандарде ISO 14065:2013, 
IAF MD 14, IAF MD 6 + обука о ISO/IEC 17029 :2019 од ком-
петентног лица;

•  оцењивање на лицу места или „са удаљености“ у складу 
са стандардом ISO/IEC 17029:2019 пре издавања акредита-
ције према ISO/IEC 17029:2019;

•  за АТ који су тренутно потписници MLA за ISO 14065:2013 
као главни обим: након што АТ успешно пренесе свој ста-
тус IAF MLA потписника који укључује ISO/IEC 17029:2019, 
АТ ће бити потписник и за главни обим ISO/IEC17029 и 
ниво 4 подобласт ISO 14065;

•  IAF MLA за главни обим ISO 14065:2013 престаће да важи 
на крају прелазног рока на ISO 14065:2020 као што је пред-
виђено у IAF резолуцији 2019-19.

Потребне активности регионалних група за акредитацију 
које су потписнице IAF MLA за валидацију и верификацију у 
складу са ISO 14065:2013 се морају пратити као што је укљу-
чено у извештај IAF MLA од 29. априла 2021. 

Остале резолуције Генералне скупштине ЕА могу се наћи на 
линку https://european-accreditation.org/information-center/
general-assembly-resolutions/.
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ЕМАНУЕЛЕ РИВА ИЗАБРАН ЗА НОВОГ 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋЕГ IAF-A

АКТИВНОСТИ ЕА

На састанку Генералне скупштине IAF-a (Међународни 
форум за акредитацију) 04. новембра 2021. године, за но-
вог председавајућег са почетним мандатом од три године 
изабран је Емануле Рива. 

Емануеле Рива замењује господина  Xiao Jianhua из CNAS-а, 
чији је други од два мандата завршен на Генералној 
скупштини IAF-а 04. новембра 2021. године. Овим поводом, 
господин Рива се обратио и послао поруку свим члановима 
и заинтересованим странама следећим речима: 

„ Драги чланови IAF-а и заинтересованих страна, 

Желео бих да изразим своју искрену и срдачну захвалност г. 
Xiao Jianhua за све године посвећене IAF-у и целој заједни-
ци међународне инфраструктуре квалитета. 

Његово вођство нас је научило да доносимо одлуке са стр-
пљењем и јасним осећајем јединства, паузирајући, када је 
то потребно, како бисмо свима омогућили да разумеју рас-
положиве изборе, без журбе. Са задовољством се сећам 
ванредних састанака организованих уочи важних скупова, 
како би се сви укључили у доношење заједничких одлука. 
Била је то победничка стратегија која нас је довела до места 
где смо сада и чврсто намеравам да је наставим у годинама 
које долазе. Снага чекања и управљање временом. 

У духу дељења и дијалога морамо се суочити са амбициоз-
ним и важним пројектима који су пред нама. То укључује 
пост COVID-19 менаџмент, побољшање IAF базе података и 
прва признања у складу са IEC/ISO 17029. 

Живимо у сложеном свету, где се хитни случајеви и кризе 
брзо шире на глобалном нивоу. Последњих година панде-
мија, као и уско повезане еколошке и демографске кризе, 
захтевају од влада и свих нас да донесемо важне одлуке, од-
луке које ће утицати на квалитет живота будућих генерација. 

Акредитација и оцењивање усаглашености могу помоћи у 
проналажењу одговора и решења. Током последње деце-
није, одрживост је постала централна тема на дневном реду 
многих земаља, а инфраструктура квалитета је у том погледу 
такође напредовала. Са задовољством подсећам да је ISO 
прошлог јуна покренуо ISO Стратешку саветодавну групу за 
еколошки, друштвени, управљачки екосистем (ESG). 

Ово су веома широка питања која захтевају усаглашене 
обавезе. IAF је сто за који акредитациона тела, региони и за-

интересоване стране могу да седну да поделе идеје и пред-
ложе решења, не полазећи од супротстављених блокова, 
већ сваки дајући свој допринос. IAF није место наметања 
идеје, већ место размене идеја. 

У овој перспективи проширења и дељења, пројекат све 
ближе сарадње са ILAC-ом је од фундаменталног значаја, 
који нас води, надамо се, да постанемо једна јединствена 
организација. Потреба за укључивањем и разумевањем мо-
тивације других такође се мора одразити на структуру ор-
ганизације. То је питање кохезије, као и доброг управљања. 
Јединство рађа већу вредност. 

Морамо запамтити да је акредитација пре свега услуга која 
производи вредност за кориснике, вредност транспарент-
ности и ефикасности за грађане, предузећа и јавну админи-
страцију. Морамо да слушамо потребе регулатора и тржишта, 
а да никада не заборавимо вредност наших активности. 

Визија IAF-a је та да „Акредитација чини свет бољим“, не 
само зато што олакшава трговину, већ и зато што штити 
здравље, безбедност и потребе људи. То треба да имамо на 
уму када бранимо позицију. Одбрана овог концепта значи 
имати интелектуално поштење да наша искуства и вештине 
учинимо доступним свима. За добро свих. Да дамо смисао 
ономе што радимо.

-  Емануеле Рива - заменик генералног директора, и дирек-
тор за сертификациона и контролна тела Акредитационог 
тела Италије, Accrediа
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35. ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА IAF-A АКТИВНОСТИ ЕА

IAF је објавио резолуције са своје 35. Генералне скупштине 
која је реализована 4. новембра 2021. године „са удаље-
ности“. Чланови Генералне скупштине су одобрили нацрт 
буџета за 2022. годину и информисали се везано за извештаје 
о напретку пројекта IAF/ILAC за формирање јединствене 
међународне организације за акредитацију, одговору IAF на 
COVID-19, IAF Certsearch као и активности комитета. 

Бројни чланови Извршног одбора окончали су своје манда-
те на Генералној скупштини, укључујући Xiao Jianhua (пред-

седавајући IAF), Sheronda Jeffries (председавајућа савето-
давног комитета корисника), Steve Keeling (председавајући 
техничког комитета) и Andrea Melo (председавајућа Одбора 
за подршку развоју). Емануеле Рива је завршио свој мандат 
потпредседника IAF-а и изабран је за новог председавајућег 
IAF-а. Norman Brunner је завршио свој мандат као председ-
ник IAF MLA комитета, али је наставио да обавља своју функ-
цију као кординатор Заједничке радне групе А-Серије. 

IAF-а се захвалио одлазећим члановима Извршног ко-
митета на њиховом вођству и марљивом раду, и поздра-
вио нове чланове Lori Gillespie (потпредседавајућа IAF-а), 
Kevin Belson (председавајући техничког комитета), Carlos 
Echeverría (председавајући Одбора за подршку развоју), 
Emmanuoil Geneiatakis (Председница саветодавног одбора 
корисника) и Kylie Sheehan (председавајућа комитета МLA). 

Након састанка, чланови IAF-а су гласањем одобрили 
листу нацрта резолуција која је сада објављена на веб 
страници IAF-а. 

https://iaf.nu/en/iaf-documents/resolutions/

АТС је наставио активно да учествује на састанцима 
међународних организација за акредитацију, па су тако 
представници АТС-а, 7. септембра 2021. године учество-
вали на Комитету за хоризонталну хармонизацију (HHC), 
10. септембра 2021. године на ванредном састанку Гене-
ралне скупштине ЕА (EAGA), 22. септембра 2021. године 
на састанку Комитета за лабораторије (EALC), 28. сеп-
тембра на састанку Комитета за сертификациона тела 
(EACC), 30. септембра на састанку Комитета за контрол-

на тела (EAIC), 24. новембра 2021. године на 48. састан-
ку Генералне скупштине ЕА (EAGA), 2. и 3. децембра на 
састанку ЕА радне групе за медицинске лабораторије 
(EAWGML).
Услед епидемиолошке ситуације наведени састанци су 
успешно реализовани „са удаљености“.
Закључци са састанака ЕА комитета доступни су преко 
линка https://european-accreditation.org/about-ea/ea-
structure/#committees

УЧЕШЋЕ АТС-А НА САСТАНЦИМА  
МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
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УСВОЈЕН ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД БУКЕ  
У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

ЗАКОНОДАВСТВО

Дана 7. октобра 2021. године Народна скупштина је усвојила 
нови Закон о заштити од буке у животној средини, који је у пот-
пуности усклађен са европском регулативом из ове области.

Законом је прецизније дефинисано шта је бука у животној 
средини, проширена је листа извора буке, као и надлежних 
за израду стратешких карата буке, оценивши да ће његова 
примена допринети ефикаснијем решавању овог проблема 
и бољем квалитету живота грађана.

Стратешке карте буке су основа за израду акционих пла-
нова и средство за обавештавање грађана о нивоу буке у 
животној средини и њеним штетним ефектима.

Циљ доношења овог закона је да се што ефикасније реши 
проблем, да се спречи изложеност штетним ефектима буке 
и тиме обезбеде бољи услови живота за грађане, при чему 
је рок за доношење акционих планова најкасније годину 

дана од усвајања стратешких карата буке. Један од разлога 
за доношење новог закона је и решавање проблема пови-
шене буке из угоститељских објеката.

Законом се, поред овлашћених правних лица, даје и 
овлашћење комуналним милиционарима да контролишу 
буку пореклом из угоститељских објеката и то еталонира-
ним уређајима за мерење буке, а у складу са одлуком једи-
нице локалне самоуправе.

Уведена је и обавеза првог мерења буке, што значи да је 
власник или закупац угоститељског објекта дужан да обез-
беди прво мерење буке на локацији, прибави извештај и по 
потреби спроведе мере звучне заштите.

Применом овог закона, успоставиће се функционални сис-
тем праћења и контроле нивоа буке, што је од великог зна-
чаја за здравље и квалитет живота становништва.

Након доношења Закона о климатским променама „Служ-
бени гласник РС“, број 26/2021, донет је Правилник о ве-
рификацији и акредитацији верификатора извештаја о 
емисијама гасова са ефектима стаклене баште („Службени 
гласник РС“, број 107/21).

Овим правилником прописују се захтеви које морају да 
испуне верификатори, процедура и критеријуми верифи-
кације, садржина извештаја о верификацији, подаци реле-
вантни за оцену компетентности за спровођење верифи-

кације, оцену поступка верификације као и утврђивање 
испуњености захтева за верификаторе, захтеви у погледу 
састава тима за оцењивање, компетентности оцењивача 
који оцењује верификатора, односно вође тима, члана 
тима и особа које доносе одлуке о додели, проширењу 
или обнављању акредитације, као и захтеви које морају 
да испуне технички експерти које АТС може да укључи у 
оцењивачки тим, форма и садржај извештаја о реализа-
цији радног програма.

Правилник о верификацији и акредитацији 
верификатора извештаја о емисијама гасова  
са ефектима стаклене баште 
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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 
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