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Оцењивање усаглашености

• Оцењивање усаглашености представља проверу да ли

одређени производ, материјал, услуга, систем, процес
или особа задовољавају захтеве релевантног стандарда

или спецификације.

• Усаглашеност према међународним стандардима

обезбеђује поузданост и приступ на светско тржиште



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

компетентност тела за оцењивање усаглашеноси



Акредитација

• Акредитација – званично утврђивање

компетентности организација за

оцењивање усаглашености

• Део система инфраструктуре квалитета

• Компетентност – показана способност да се

примене знање и вештина



Акредитација обезбеђује верификацију

техничке компетентности тела за

оцењивање усаглашености

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

Члан 6.1.1

Акредитација примењивана у складу

са релевантним међународним

стандардом представља поуздан

начин успостављање поверења



Безбедност – главни циљ

акредитације

• Заштита јавног интереса

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

• Обезбеђивање слободног протока роба и услуга

– Уклањање баријера трговини
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ИзвештајиИзвештаји Сертификати

Прихватање у целом свету

Тела за оцењивање

усаглашености

Циљ АТС-а



Јединствена светска мрежа акредитације
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АТС – оснивач Влада Републике Србије

• У Србији акредитацију спроводи Акредитационо тело
Србије - АТС. АТС је основала Република Србија као
самосталну непрофитну организацију која спроводи Закон
о акредитацији.

• Акредитационо тело Србије спроводи акредитацију на
основу: 

• Закона о акредитацији (''Службени лист СЦГ'', бр.44/2005), 
• Одлуке о оснивању Акредитационог тела Србије

(''Службени гласник РС'', бр.96/2006), 
• Статута Акредитационог тела Србије , 
• Стандарда серије SRPS ISO/IEC 17011, 17020, 17021, 

17025, који садрже захтеве за рад националног тела за
акредитацију и оцену компетенције организација за оцену
усаглашености



Међународни стандарди који се примењују

код потврђивања компетенције

Акредитација (ISO/IEC 17011)

ПроизводиСистеми

менаџмента

Особе Лабораторије Контролна

тела

ISO/IEC

45011

ISO/IEC

17021

ISO/IEC 

17024
ISO/IEC 

17025

ISO/IEC 

17020

Особа, производ или процес који се оцењује



АТС – оснивач Влада Републике

Србије



АТС – оснивач Влада Републике Србије

• Правила акредитације

• Пословника о квалитету

• Процедура, упустава и смерница EA - European 
Cooperation for Accreditation и/или ILAC - International 
Laboratory Accreditation Cooperation и/или IAF -
International Accreditation Forum

• секторских закона и прописа
– Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању
усаглашености производа са прописаним захтевима

– Закон о метрологији

– Закон о стандардизацији, 
– Закон о безбедности хране,
– Закон о ветеринарству

– Закон о заштити животне средине,
– Закон о заштити ваздуха



Правни оквир

Закон о техничким захтевима за производе и

оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, 
број 36/09);
� Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за

оцењивање усаглашености („Службени гласник РС”, број
98/09);

� Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, 
садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и

садржају знака усаглашености („Службени гласник РС”, 
број 98/09);

� Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова

усаглашености („Службени гласник РС”, број 98/09);
� правилници којима се утврђују технички и други захтеви за

производе



Оцењивање усаглашености производа

са прописаним захтевима

Техничким прописом утврђује се

Обавеза спровођења оцењивања усаглашености и
начин оцењивања усаглашености производа са
прописанимзахтевима;

� Ко спроводи оцењивање усаглашености: 
1. произвођач – самостално или уз учешће именованог тела
за оцењивање усаглашености;

2. именовано тело за оцењивање усаглашености или

3. орган државне управе (за потребе тог органа тело за
оцењивање усаглашености)



Улога акредитације



ШTA АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО

СРБИЈЕ РАДИ? 

• утврђује компетентност организација за
обављање послова оцењивања усаглашености и
то: испитивања, контролисања и сертификације,

• утврђује компетентност организација за обављање
послова еталонирања, 

• утврђује и објављује правила акредитације, 
• учествује у раду европских и међународних
организација за акредитацију и заступа националне
интересе у њима, 

• води регистар акредитованих организација и друге
послове из области акредитације. 





• процес акредитације укупно предмета 424
• број предмета акредитованих организација
износи 374 од тога 362 активних

• број предмета у поступку је 50

• БРОЈ ОЦЕЊИВАЊА 358
• БРОЈ ДОНЕТИХ ОДЛУКА 373

АТС у 2009. години
Повећан је број предмета акредитованих организација



АТС у 2009. години
Повећан је број акредитација

Врста оцењивања

усаглашености

Број

акредитација

Испитивање 17025 273

Испитивање 15189 2

Еталонирање 17025 27

Контролисање 17020 45

Сертификација

производа 45011
14

QMS 17021 5

EMS 17021 4

FSMS 17021 1

В
ел

ик
и

бр
ој

37
1 а

кр
ед

ит
ац

иј
а



http://www.ats.rs



Искуство АТС-а у области: 
електрична опрема намењена за употребу у оквиру

одређених граница напона

Повучени прописи (транзициони период – 2 год.):

Наредба о обавезном атестирању електронских апарата за
домаћинство и сличну употребу (“Службени лист СФРЈ”, број
8/87)

Наредба о обавезном атестирању електричних апарата за
домаћинство (“Службени лист СФРЈ”, број 43/88)

Наредба о обавезном атестирању трансформатора за
раздвајање и сигурносних трансформатора за раздвајање
(“Службени лист СФРЈ”, број 43/88)

Наредба о обавезном атестирању електроенергетских
изолованих проводника и каблова (“Службени лист СФРЈ”, 
број 43/88)

Наредба о обавезном атестирању склопки за направе
(“Службени лист СФРЈ”, број 43/88)



Пример детаљног обима акредитације

Сертификационог тела



Пример детаљног обима акредитације

Сертификационог тела



Искуство АТС-а у области: 
електрична опрема намењена за употребу у оквиру

одређених граница напона

Хармонизовани стандарди

Списак хармонизованих стандарда: 
Службени лист ЕУ број C 126 од
05.06.2009.године, стр. 22 - 100

600-700 стандарда / око 1300 стандарда и
амандмана



Искуство АТС-а у области: 
електрична опрема намењена за употребу у оквиру

одређених граница напона



Пример детаљног обима акредитације

Контролоног тела



Пример детаљног обима акредитације

Лабораторије за испитивање



Пример детаљног обима акредитације

Лабораторије за испитивање



Улога АТС-а у области: 
електрична опрема намењена за употребу у оквиру

одређених граница напона

Правилник о електричној опреми намењеној за

употребу у оквиру одређених граница напона

(“Сл. гласник РС” бр.13/2010)

ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ

� Прилог 3: оцењивање усаглашености које

спроводи произвођач (интерна контрола
производње)

� Прилог 4: оцењивање усаглашености које

спроводи именовано тело за оцењивање

усаглашености



Улога АТС-а у области: 
електрична опрема намењена за употребу у оквиру

одређених граница напона

Правилник о електричној опреми намењеној за

употребу у оквиру одређених граница напона

(“Сл. гласник РС” бр.13/2010)

• Прилог 5: захтеви које мора да испуни

тело за оцењивање усаглашености да би

било именовано за оцењивање

усаглашености



Улога АТС-а у области: 
електрична опрема намењена за употребу у оквиру

одређених граница напона

Прилог 5: захтев 1
«Тело за оцењивање усаглашености, његов
директор, односно чланови извршног одбора
директора или чланови управног одбора тог тела, 
као и запослена и друга ангажована лица (у даљем
тексту: особље) одговорна за спровођење
оцењивања усаглашености у складу са овим
правилником не смеју бити пројектанти, 
произвођачи, испоручиоци или монтери опреме која
се прегледа, нити заступници било које од тих
страна. Они не смеју бити укључени, директно
или као заступници у пројектовању, изради, 
маркетингу или одржавању те опреме. То не
искључује могућност размене техничких
информација између произвођача и тела за
оцењивање усаглашености.»



Улога АТС-а у области: 
електрична опрема намењена за употребу у оквиру

одређених граница напона

Прилог 5: захтев 2
«Тело из тачке 1. овог прилога, као и његово

особље дужно је да спроводи оцењивање

усаглашености са највишим степеном

професионалног интегритета и техничке

оспособљености и не смеју бити изложени било

каквим притисцима, нити бити у конфликту

интереса, посебно финансијских, који би могли

утицати на њихову оцену или резултате прегледа, 
посебно од стране лица или групе лица које су

заинтересоване за резултате оцењивања

усаглашености.»



Улога АТС-а у области: 
електрична опрема намењена за употребу у оквиру

одређених граница напона

Прилог 5: захтев 3
«За сваку врсту електричне опреме за коју тело за
оцењивање усаглашености тражи именовање, као и за
сваки поступак оцењивања усаглашености, то тело, и
пре и после именовања, мора имати на располагању
особље са техничким знањем, као и довољним и
одговарајућим искуством за обављање послова
оцењивања усаглашености.

Особље задужено за обављање послова оцењивања
усаглашености мора имати и

1) одговарајуће радно искуство, као и одговарајуће
овлашћење за обављање послова оцењивања
усаглашености;

2) способност и самосталност у припреми извештаја у
вези са извршеним оцењивањем и вршењу провере
одређених овим правилником.»



Улога АТС-а у области: 
електрична опрема намењена за употребу у оквиру

одређених граница напона

Прилог 5: захтев 4
«Тело за оцењивање усаглашености мора да има

одговарајућу опрему за испитивања у зависности

од захтева садржаних у српским стандардима са

списка стандарда из члана 8. овог правилника и

врсте електричне опреме чија се усаглашеност

оцењује, односно битних захтева или аспеката

битних захтева у односу на које се врши

оцењивање усаглашености.»



Улога АТС-а у области: 
електрична опрема намењена за употребу у оквиру

одређених граница напона

Прилог 5: захтев 5
«Непристрасност особља које врши оцењивање

усаглашености електричне опреме мора бити

гарантована. Зарада, односно награда особља не

може да зависи од броја обављених испитивања, 
нити од резултата таквих испитивања.»

Прилог 5: захтев 6
«Тело за оцењивање усаглашености мора да има

одговарајући општи акт којим ће бити прописан

поступак за обављање послова оцењивања

усаглашености, укључујући и поступак одлучивања
по приговорима на рад тог тела и донете одлуке.»



Улога АТС-а у области: 
електрична опрема намењена за употребу у оквиру

одређених граница напона

Прилог 5: захтев 7
«Тело за оцењивање усаглашености мора да

закључи уговор о осигурању од одговорности за

штету. «
Прилог 5: захтев 8

«Особље тела за оцењивање усаглашености

дужно је да чува као пословну тајну све

информације које добије приликом обављања

послова оцењивања усаглашености, у складу са

својим општим актом о пословној тајни, овим
правилником и другим прописима. «



Улога АТС-а у области: електрична опрема
намењена за употребу у оквиру одређених граница

напона (EA-2/17: 2009)



Захтеви SRPS ISO/IEC 17025:2006

ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА МЕНАЏМЕНТ

4.1 Организација
правна одговорност, спречавање сукоба

интереса, независност од притисака, 
поверљивост, власничка права, поверење у

компетентност, независност, правичност, 
пословност, одговорности и овлашћења

целокупног особља, надзор, политика замене
4.2 Систем менаџмента

Пословник о квалитету



Захтеви SRPS ISO/IEC 17025:2006

4.3 Управљање документима

интерна и екстерна документа, доступност, идентификација, 
повлачење неважећих докумената, измена докумената

4.4  Преиспитивање захтева, понуда и уговора

дефинисаност захтева,способност лабораторије, избор
одговарајуће методе

4.5 Подуговарање испитивања

компетентни подуговарач

4.6 Набавка
преиспитивање и одобравање техничког садржаја докумената о
набавци, контрола, вредновање испоручилаца

4.7 Однос према кориснику
анализа повратних информација

4.8 Приговори
записи, корективне мере



Захтеви SRPS ISO/IEC 17025:2006

4.9 Управљање неусаглашеним испитивањима

одговорности и овлашћења, корективне мере
4.10  Побољшавања

ефективност

4.11 Корективне мере
анализа узрока, одговорности и овлашћења, праћење
ефективности

4.12 Превентивне мере
планови мера

4.13 Управљање записима

чување записа, поверљивост, технички записи
4.14 Интерне провере

квалификовано и обучено особље

4.15 Преиспитивање од стране руководства
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ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

5.2 Особље

компетентност,  надзор над особљем под уговором, 
обука, записи о особљу

5.3 Услови смештаја и околине

праћење услова,контрола приступа
5.4 Методе испитивања

избор метода, валидација, процена мерне
несигурности
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5.5 Опрема
одговарајућа опрема, записи о опреми, поступање са
неисправном опремом

5.6 Следивост мерења

програм еталонирања

5.7 Узорковање

план и процедуре за узорковање

5.8 Руковање узорцима за испитивање

Транспорт, пријем, руковање,заштита, складиштење, 
чување/уништавање узорка
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5.9 Обезбеђење поверења у квалитет резултата
испитивања

– употреба СРМ/ интерна контрола квалитета
– учешће у МЛИ

– понављање испитивања

– поновно испитивање чуваних узорака

5.10 Извештавање о резултатима

форма, обавезан садржај, мишљења и тумачења



Улога АТС-а у области: 
електрична опрема намењена за употребу у оквиру

одређених граница напона

• Тела која желе да буду именована морају да
докажу своју оспособљеност што могу
учинити кроз поступак акредитације

• Акредитација тела за оцењивање
усаглашености која ће спроводити поступке
оцењивања усаглашености електричне
опреме намењене за употребу у оквиру
одређених граница напона са захтевима из
Правилника о електричној опреми намењеној
за употребу у оквиру одређених граница
напона


