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СТО Споразум о техничким
препрекама трговини

• Споразум о техничким препрекама трговини Светске
трговинске организације осигурава да технички прописи и
стандарди укључујући и поступке оцењивања
усаглашености не представљају непотребну препреку у
међународној трговини

• Омогућава предузимање мера у циљу заштите здравља и
живота људи, животиња и биљака, заштите животне
средине, осигурања квалитета и спречавања превара

Art. 6.3Art. 6.1

СТО Споразум о техничким
препрекама трговини

• Државе чланице СТО имају обавезу да прихвате
резултате оцењивања усаглашености из других држава у
случајевима када су примењиване процедуре
оцењивања еквивалентне

• Две или више држава чланица могу закључити споразуме
о међусобном признавању резултата тела за оцењивање
усаглашености

• Ради потписивања споразума може се тражити
испуњење одређених захтева укључујући и техничку
компетенцију тела за оцењивање усаглашеноси

Акредитација обезбеђује
верификацију техничке

компетенције тела за оцењивање
усаглашености

СТО ТБТ споразум – члан 6.1.1
Примена акредитације – компетенција и поверење

Члан 6.1.1

Акредитација примењивана у складу
са релевантним међународним
стандардом представља поуздан
начин успостављање поверења

Нова легислатива у ЕУ

• Нова правила за побољшање слободног кретања роба
у ЕУ уклањањем преосталих баријера трговини, 
повећање конкурентности и безбедности потрошача

• REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting out the 
requirements for accreditation and market surveillance relating to the 
marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93
којом се утврђују захтеви за акредитацију, надзор на тржишту и
контролисање производа који се стављају на тржиште ЕУ

Нова легислатива у ЕУ

• REGULATION (EC) No 764/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 laying down procedures relating 
to the application of certain national technical rules to products lawfully 
marketed in another Member State and repealing Decision No 
3052/95/EC којом се утврђују процедуре за доношење техничких
прописа земаља чланица ЕУ за производе из нехармонизоване
области

• DECISION (EC) No 768/2008/ EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 on a common framework for the 
marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC која
успоставља заједнички оквир за пласман производа на тржиште ЕУ



Међусобна повезаност нове ЕУ
легислативе

• Правилник EC 765/2008 члан 5 тачка 2
• Коришћење акредитације код потврђивања
компетенције тела за оцењивање усаглашености

Међусобна повезаност нове ЕУ
легислативе

• Правилник EC 765/2008 члан 11 тачка 2
• Прихватање еквиваленције докумената
акредитованих тела за оцењивање усаглашености

Међусобна повезаност нове ЕУ
легислативе

• Правилник EC 764/2008 члан 5
• Земље чланице не смеју да одбијају сертификате или
извештаје акредитованих тела за оцењивање
усаглашености – Узајамно признавање

Међусобна повезаност нове ЕУ
легислативе

• Одлука EC 768/2008 члан R23 Annex 1
– значај акредитације код нотификације

Потписан Multilateral Agreement
несметано кретање роба и услуга

• 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. 

Правилник ЕС 765/2008
Акредитација и надзор тржишта

• члан 10 тачка 4 Peer evaluation
– ЕА организује “колегијално оцењивање”
– Потврђивање да ли национално акредитационо тело
задовољава неопходне услове из члана 8

• “Успешно” колегијално оцењивање
– признавање сертификата и извештаја



Регулатива ЕС765/2008
Акредитација и надзор тржишта

• Peer evaluation – колегијално оцењивање
– ЕА организује “колегијално оцењивање”
– Потврђивање да ли национално
акредитационо тело задовољава неопходне
услове из члана 8

• “Успешно” колегијално оцењивање
– признавање сертификата и извештаја
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Прихватање у целом свету

Тела за оцењивање
усаглашености

Циљ АТС-а

Јединствена светска мрежа акредитације
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Колегијално оцењивање АТС-а
2009 - 2011 

• 12. фебруара 2009. године АТС упутио Европском
удружењу за акредитацију – ЕА захтев за
колегијално оцењивање - „peer evaluation“

• Унапређење система менаџмента – током 2008. и 2009. 
године – донето 23 нових издања и 15 нових измена
докумената СМ

• Основани Савет за акредитацију и технички комитети
• Предоцењивачка посета – pre-evaluation 
реализована од 2. до 5. марта 2010. године

Колегијално оцењивање АТС-а
2009 - 2011 

• Добијен позитиван извештај тима са укупно 12 
неусаглашености, забринутости и коментара

Колегијално оцењивање АТС-а
2009 - 2011 

• Прихваћени предлози корективних мера АТС-а
• Почетком октобра на састанку MG MAC комитета биће
разматран EA pre-evaluation извештај АТС-а

• Колегијално оцењивање у првим месецима 2011. 
године

• Потписан EA MLA – јесен 2011, пролеће 2012


