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АкредитацијаАкредитација

• Акредитација – званично утврђивање компетенције
организација за оцењивање усаглашености

• Организације за оцењивање усаглашености оцењују
усаглашеност производа, услуга и испоручилаца са
спецификацијама и/или захтевима

• Крајњи циљ – Обезбеђивање усклађености са
релевантним стандардом

• У Србији акредитацију спроводи Акредитационо тело
Србије - АТС

• АТС је основала Република Србија као самосталну
непрофитну организацију која спроводи Закон о
акредитацији.



БезбедностБезбедност –– главниглавни циљциљ
акредитацијеакредитације

• Акредитација je начин за успостављање поверења
на тржишту производа и услуга јер представља
независну и непристрасну оцену компетентности
тела која обављају испитивање, еталонирање, 
сертификацију и контролисање. 

• Заштита јавног интереса
– Опште здравље и безбедност
– Безбедност и здравље на раду
– Заштита потрошача
– Заштита животне средине



МеђународниМеђународни стандардистандарди којикоји сесе примењујупримењују
кодкод потврђивањапотврђивања компетенцијекомпетенције

Акредитација (ISO/IEC 17011)

ПроизводиСистеми
менаџмента

Особе Лабораторије Контролн
а тела

EN
45011

ISO/IEC
17021

ISO/IEC 
17024

ISO/IEC 
17025

ISO/IEC 
17020

Особа, производ или процес који се оцењује



АкредитацијаАкредитација

• SRPS ISO/IEC 17011
4.2. структура и рад морају да уливају поверење у
акредитационо тело

4.3. објективност и непристрасност
4.4. поверљивост
5. успостављен, примењиван и одржаван систем
менаџмента и стално унапређивање његове
ефикасности

6. компетентност и довољан број особља
7. процес акредитације
8. одговорност акредитационог тела и огранизација
за оцењивање усаглашености



ПотписанПотписан Multilateral AgreementMultilateral Agreement
несметанонесметано кретањекретање робароба ии услугауслуга

• EA - 2/02 EA Policy and Procedures for the Multilateral 
Agreement - Оцењивање акредитационог тела и
акредитованих организација

• Циљ - стицање поверења да акредитационо тело
оцењивања и акредитације спроводи у складу са свим
захтевима ISO/IEC 17011 стандарда, одговарајућим
европским стандардима EN серије 45000 односно
ISO/IEC стандардима као и одговарајућим документима
ЕА, ILAC и IAF. 



ЈединственаЈединствена светскасветска мрежамрежа акредитацијеакредитације
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Акредитација обезбеђује
верификацију техничке

компетенције тела за оцењивање
усаглашености

СТОСТО ТБТТБТ споразумспоразум –– чланчлан 6.1.16.1.1
ПрименаПримена акредитацијеакредитације –– компетенцијакомпетенција ии поверењеповерење

Члан 6.1.1
Акредитација примењивана у складу

са релевантним међународним
стандардом представља поуздан
начин успостављање поверења



СТОСТО споразумиспоразуми

• Споразум о техничким препрекама трговини - ТБТ
споразум
– Осигурава да технички прописи и стандарди укључујући и
поступке оцењивања усаглашености не представљају
непотребну препреку у међународној трговини.

• Могуће предузети мере за осигурање квалитета, 
заштиту здравља и живота људи, животиња и биљака, 
заштите животне средине и спречавање превара.

• Споразум о примени санитарних и фитосанитарних
мера – СПС споразум
– Хармонизовани међународни стандарди, упутства и препоруке

the Codex Alimentarius Commission, OIE, IPPC



MMеђународниеђународни стандардистандарди, , упутстваупутства
ии препорукепрепоруке

• Codex Alimentarius Commission – безбедност
хране – адитиви, резидуе ветеринарских
лекова и пестицида и контаминената, методе
анализа и узорковања, добрa хигијенскa праксе

• OIE – здравље животиња, зоонозе
• IPPC – здравље биљака



Codex: Food CodeCodex: Food Code
174 signatory countries = 98% of the world 174 signatory countries = 98% of the world 
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ЗаконЗакон оо безбедностибезбедности хранехране

• Службени гласник Републике Србије 41/2009
• Обавезе и одговорности субјеката у пословању
храном и храном за животиње
– Члан 31-34 - одговорност, следљивост
– Члан 45-54 - услови хигијене, успостављање система
за осигурање безбедности хране у складу са
принципима добре произвођачке и хигијенске праксе
и анализе опасности и критичних контролних тачака -
HACCP

– Члан 47 и 52 Министар прописује услове за оцену
поступака самоконтроле



ЗаконЗакон оо безбедностибезбедности хранехране

• Службени гласник Републике Србије 41/2009
• Члан 69-70- планови службене контроле и мониторинг
безбедности хране и хране за животиње, узорковање, 
анализе

• Члан 72-73 инспекцијски надзор
– Контролише да ли је субјект испунио прописане услове у вези са
хигијеном, да ли је успостављен систем осигурања безбедности
хране у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске
праксе и HACCP



ЗаконЗакон оо ветеринарствуветеринарству

• Службени гласник Републике Србије 91/2005
• Члан 82 - систем за осигурања безбедности производа
који је уведен и одржаван на принципима добре
произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности
и критичних контролних тачака – HACCP програм

• Члан 146 – надзор – да ли има HACCP програм



ОбавезнаОбавезна акредитацијаакредитација лабораторијалабораторија заза
испитивањеиспитивање хранехране ии хранехране заза животињеживотиње

•• АкредитацијаАкредитација -- ЗаконЗакон оо безбедностибезбедности хранехране
– Члан 18 – Дирекција за националне
референтне лабораторије

– Члан 20 – Лабораторије
•• АкредитацијаАкредитација -- ЗаконЗакон оо ветеринарствуветеринарству

– Члан 21, 26, 28,30 - Лабораторије



ЕУЕУ ””ХигијенскиХигијенски пакетпакет”” 20042004



Regulation EC 882 2004 Regulation EC 882 2004 
–– званичназванична контролаконтрола

• члан 5 – делегирање одређених задатака

• члан 12 – званичне лабораторије



МердевинеМердевине
квалитетаквалитета
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СертификацијаСертификација
ISO 9001ISO 9001

ISO 22000ISO 22000

Приватни
стандарди
Приватни
стандарди

Званична контролаЗванична контрола



ЕвропскоЕвропско јединственојединствено тржиштетржиште

Добровољни
и приватни
стандарди

Европски прописи
Слободно тржиште

Конкуренција

Надлежни
органи

ПроизвођачиПроизвођачи

ПотрошачиПотрошачи



ДобровољниДобровољни ии приватниприватни стандардистандарди



НекеНеке одод компанијакомпанија којекоје прихватајуприхватају GSFI GSFI 
признатепризнате шемешеме



SRPS EN ISO 22000SRPS EN ISO 22000 –– СистемиСистеми
менаџментаменаџмента безбедношћубезбедношћу хранехране

• Захтеви за сваку организацију у ланцу хране
•• SRPS EN ISO 22000SRPS EN ISO 22000 + + HACCPHACCP

– Систем менаџмента безбедношћу хране
– Одговорност руководства
– Менаџмент ресурсима – људски ресурси, 
инфраструктура, радна средина

– Планирање и реализација безбедних производа –
претходно потребни програми, анализа опасности, 
успостављање HACCP плана, систем следљивости

– Валидација, верификација и побољшавање система
менаџмента безбеношћу хране



СистемиСистеми менаџментаменаџмента безбедношћубезбедношћу хранехране

FAMI‐QS

GMO

ISO 9001
GMP standard for Corrugated & 

Solid Board

EFSIS

IFS

GFSI 
Guide

SQF

AG 9000

McDonalds system

Kraft food system

Nestlé NQS

Eurepgap

Friesland Coberco FSS

DS 3027

BRC‐IoP

BRC‐Food

Ducth HACCP

Irish HACCP

M&S system

Aldi system

GMP
GTP


