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ПРАВИЛА О УЧЕШЋУ У МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКИМ
ПОРЕЂЕЊИМА И ШЕМАМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ

КРИТЕРИЈУМИ АКРЕДИТАЦИЈЕ:
дати у:
• Закону о акредитацији
• српским стандардима и упутствима које садрже
опште критеријуме, односно захтеве које треба да
испуне подносиоци пријава за поједине врсте
акредитације
• документима са обавезном применом као што су
смернице за примену европских и међународних
стандарда и упутстава из области тела за
оцењивање усаглашености које су издале ЕА, IAF и
ILAC (категорије 2 и 3)
• Правилима акредитације

ПРАВИЛА О УЧЕШЋУ У МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКИМ
ПОРЕЂЕЊИМА И ШЕМАМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ

АТС-ПА02

АТС-ПА02

Референтни документ:
ЕА 4/18 - Guidance on the level and frequency of proficiency testing
рarticipation
Под-дисциплина је дефинисана као област техничке
оспособљености, која садржи најмање једну од сродних
мерних техника, својстава или предмета испитивања

Oд лабораторије се очекује да идентификује под-дисциплине
које представљају групе скупова мерних техника, својстава или
предмета где ће резултати РТ-а, за један од тих скупова, бити у
директној корелацији са другим скуповима мерних техника,
својстава и производа коју су унутар групе, односно поддисциплине.

Ниво учешћа - број под-дисциплина које је лабораторија одредила
унутар области акредитације, односно број специфичних испитивања
оспособљености (PT) које треба узети у обзир приликом утврђивања
Програма учешћа у PT активностима (РТ програм).
Динамика учешћа - колико ће често лабораторија учествовати у
PT активностима за одређену под-дисциплину.

Под-дисциплина може садржати више мерних техника,
својстава или предмета испитивања докле год су оне
еквивалентне и упоредиве.

ПРАВИЛА О УЧЕШЋУ У МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКИМ
ПОРЕЂЕЊИМА И ШЕМАМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ
АТС-ПА02

Елементи који могу утицати на степен ризика, су:
• број извршених испитивања/еталонирања;
• промена у саставу техничког особља;
• искуство и образовање техничког особља;
• извор следљивости (нпр. доступност референтних
материјала, националних еталона);
• познате несигурности мерења;
• значај и крајња намена добијених резултата (нпр.
форензика је област са високим степеном ризика).

ЕА 4/18 - Guidance on the level and frequency of
proficiency testing рarticipation
Примери за одређивање под-дисциплина:
• хемијска испитивања у области испитивања
параметара животне средине;
• микробиолошка испитивања;
• клиничка испитивања;
• физичка испитивања метала (тврдоћа...);
• клиничка испитивања (матрични приступ).
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АТС-УП02, ЛИСТА КОДОВА/KЉУЧНИХ РЕЧИ ЗА
ОБЛАСТИ ИСПИТИВАЊА/ ЕТАЛОНИРАЊА/
КОНТРОЛИСАЊА/ СЕРТИФИКАЦИЈЕ
• Како је настала?
• У коју се сврху иста користи?
• Примери:
1. И-10, Механичка, металографска испитивања
И-10-1, механичка испитивања
И-10-2, металографска испитивања
2. И-12, испитивања без разарања
И-12-1, радиографска испитивања
И-12-2, испитивање пенетрантима....

АТС-ПР13, ПРОШИРЕЊЕ АКТИВНОСТИ АТС-а
Проширење активности АТС-а обухвата:
• примену нових врста акредитације у случају увођења
новог стандарда акредитације или у случају да АТС у
претходном периоду није спроводио акредитацију на
основу постојећег стандарда акредитације;
• акредитацију за специфичне области испитивања
(CEN/TS 15675), контролисања или сертификације;
• активности које обезбеђују одржавање континуитета
акредитације акредитованим телима за оцењивање
усаглашености у случају ревизије постојећег
стандарда акредитације.

АТС-УП02, ЛИСТА КОДОВА/KЉУЧНИХ РЕЧИ ЗА
ОБЛАСТИ ИСПИТИВАЊА/ ЕТАЛОНИРАЊА/
КОНТРОЛИСАЊА/ СЕРТИФИКАЦИЈЕ
• Примери:
1. П-09, Узорци животне средине (ваздух, вода,
земљиште, отпад)
П-09-1, ваздух
П-09-2, вода или П-09 (вода)....
2. Области контролисања
3. Области сертификације
4. ЕА code/NACE code

АТС-ПР13, ПРОШИРЕЊЕ АКТИВНОСТИ АТС-а
Опис поступка:
• идентификовање потребе за проширењем активности
АТС-а;
• преиспитивање потребе и доношење одлуке о
проширењу активности АТС-а;
• планирање и реализација Пројекта за проширење
активности АТС-а;
• примена и преиспитивање новог поступка.

