
Питање

Акредитовано ТОУ у свом обиму
акредитације има правилнике/наредбе
који су повучени изласком нових
правилника. 
На основу постојеће акредитације, ТОУ је
именовано према новом правилнику од
стране ресорног Министарства.
Питање ТОУ: Да ли је потребно да
одржавају акредитацију за већ додељени
обим акредитације обзиром да су на
основу њега добили именовање?
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Разјашњење

Нови правилници у 2010:
• Правилник о безбедности машина (Службени
гласник РС бр. 13/10)- 2006/42/ЕC

• Правилник о електомагнетској компатибилности
(Службени гласник РС бр. 13/10)- 2004/108/ЕC

• Правилник о електричној опреми намењеној за
употребу у оквиру одређених граница напона
(Службени гласник РС бр. 13/10)- 2006/95/ЕC

• Правилник о безбедности лифтова (Службени
гласник РС бр. 101/10)- 95/16/ЕC
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У новим правилницима је:
• Попис правилника/наредби који су престали
да важе даном ступања на снагу новог
правилника

• Утврђен период (01.01.2012.) до кога се
може вршити оцењивање усаглашености по
повученим прописима
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• Произвођач или његов заступник, односно
увозник може, најкасније до 1. јануара 2012. 
године, да стави на тржиште и/или употребу и
опрему која је пројектована и израђена и чија
усаглашеност је оцењена у складу са
захтевима из прописа који су престали да
важе доношењем новог правилника. 

• Сертификати о усаглашености издати на
основу повучених прописа важе до 1. јануара
2012. године
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• ТОУ уколико жели да задржи именовање
мора да у свом обиму акредитације има нове
правилнике

• ТОУ мора исказати намеру АТС-у да жели да
обавља послове оцењивања усаглашености
по новим првилницима

• Следи оцењивање компетентности ТОУ-а од
стране АТС-а
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Питање

• Приликом доношења техничких прописа не
обраћа се пажња на применљиве модуле и
процедуре за оцењивањеусаглашености и
услове које ТОУ са аспекта компетентности
морају да задовоље у нашој земљи. 

• Да ли је за Правилник о безбедности
лифтова потребна акредитација према SRPS 
EN 45011?
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Разјашњење
• прописи се у потпуности преузимају што
подразумева и модуле које су прописани
директивом која је транспонована као и
захтеве које ТОУ треба да задовољи да би
било именовано

• послове оцењивања усаглашености по
једном модулу могу да раде тела која су
усагласила свој рад према захтевима
различитих стандарда
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Модул Стандард који се примењује

B
Преглед типа

EN ISO/IEC 17020 (EN ISO/IEC 17025 се узима у
обзир за испитивања која се захтевају) 
или
EN 45011 (EN ISO/IEC 17025 се узима у обзир за
испитивања која се захтевају) 

9

Модул Стандард који се примењује

D, D1
Обезбеђење
квалитета
производње

EN ISO/IEC 17021 (+знање везано за производ)

Е, Е1
Обезбеђење
квалитета
производа

EN ISO/IEC 17021 (+знање везано за производ)
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• за лифтове обзиром на модуле који су
предвиђени директивом

Б-преглед типа
Ц-усаглашеност са типом
Г-појединачна верификација

постоји могућност да оцењивање
усаглашености (по овим модулима) раде и
ТОУ која су свој рад усаглаила са
стандардом SRPS EN 45011
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NANDO 
Нотификована тела за директиву 95/16/ЕС

• Нотификована тела (НБ) која у обиму
нотификације имају завршно контролисање, 
преглед типа, појединачну верификацију
испуњавају захтеве стандарда
EN 45011 и/или EN ISO/IEC 17020 

• Нотификована тела (НБ) која у обиму
нотификације имају осигурање квалитета
производа, обезбеђење квалитета производње, 
тотално обезбеђење квалитета испуњавају
захтеве
EN ISO/IEC 17021
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Питање

• Да ли је потребно да сертификационо тело
обавља послове сертификације пре добијања
акредитације? 
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Т11.1 Правила акредитације
• Сертификационо, односно контролно тело, 
пре пријаве за акредитацију мора имати
реализовану најмање једну сертификацију, 
односно контролисање за сваку пријављену
шему сертификације односно област
контролисања. 
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• Уколико је акредитација предуслов за
овлашћивање, акредитација може бити
додељена и уз осведочење у рад тела за
оцењивање усаглашености у симулираним
условима. 

• Овлашћено акредитовано тело за
оцењивање усаглашености је у обавези да
обавести АТС о свом првом оцењивању
усаглашености ради осведочења АТС-а у рад
у реалним условима. 
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• Уколико осведочење не буду омогућено до
првог редовног надзорног оцењивања, АТС
ће смањити, односно укинути додељену
акредитацију. 

• Акредитовано тело за оцењивање
усаглашености је у обавези да најмање
једном у две године обавља послове
оцењивања усаглашености за које је
акредитовано. У супротном, АТС ће смањити, 
односно укинути додељену акредитацију.


