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ТЕМА БРОЈА:

Улога акредитације и безбедност и
здравље на раду
 Поверење у компетентност

Реч директора

Драги читаоци,

Након великог успеха, постигнутог у последњих
пет
година
–
остварења
међународног
признања система акредитације потписивањем
мултилатералног
споразума
са
Европском
организацијом за акредитацију (ЕА) за области
испитивања, еталонирања, контролисања и
сертификације производа, АТС је током летњих
месеци наставио путем пропознавања и
признања нашег рада и система акредитације у
међународним оквирима.
Потписан је и MRА споразум (Mutual Recognition
Arrangement) са Међународном организацијом
за акредитацију лабораторија (ILAC) за области
испитивања и еталонирања који се примењује од
24. маја 2012. године.
Истовремено, АТС је постао пуноправни члан
обе организације, а поднет је захтев и Међународном форуму за акредитацију (IAF) за потписивање
мултилатералног споразума са IAF-ом за област сертификације производа, као и MRA споразума са
ILAC-ом за област контролисања.

у овом броју

Користим ову прилику да се након пет година руковођења АТС-ом опростим од својих колега, због
преузимања нових обавеза у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и пожелим
драгим колегама пуно успеха у даљем раду.

АТС пуноправни члан ILAC-а

ТЕМА БРОЈА:
Улога акредитације
и безбедност и здравље на раду

Нове акредитације

Новости из ЕА

Промена документације:
Нова издања докумената

Представљамо:
Значај Мултилатералног споразума ЕА и
унапређење поступка колегијалног оцењивања годишњи извештај ЕА

Употреба акредитације у сврху
нотификације у Републици Србији

Представљамо:
Партнерски програм GIZ ACCESS-а и PTB-а Стратегија развоја инфраструктуре квалитета
у Србији

Захваљујем се на успешној сарадњи, подршци и разумевању ресорном Министарству финансија и
привреде, као и другим министарствима и институцијама, потрошачима, акредитованим телима за
оцењивање усаглашености, запосленима у АТС-у, свим члановима Управног и Надзорног одбора,
Савета за акредитацију и других тела АТС-а, као и оцењивачима и техничким експертима током овог
периода у коме смо са пуно рада и одрицања заједно градили систем инфрастуктуре квалитета у нашој
земљи.
Желим да колегама у АТС-у пожелим срећан и успешан рад у наредном периоду у коме их очекује веома
тежак задатак да показану компетентност одржавају, као и да прошире своје активности у оквиру ЕА,
ILAC и IAF мултилатералних споразума и за друге области акредитације.

Срдачно,
др Дејан Крњаић,
директор АТС-а

АТС пуноправни члан ILAC-а
Међународна организација за
акредитацију лабораторија (ILAC) је
потврдила 6. јуна 2012. године да је
Акредитационо тело Србије (АТС) постало
пуноправни члан те организације (за
области испитивања и еталонирања) и
потписник ILAC MRA споразума од 24.
маја 2012. године, а на основу потписаног
мултилатералног споразума са Европском
организацијом за акредитацију (ЕА).
ILAC објавио нове смернице
Смерница за обуку оцењивача акредитационих тела (ILAC G3: 08/2012 Guidelines for Training Courses for Assessors Used by
Accreditation Bodies) сада у Анексу А садржи и детаљније објашњење за категоризацију неусаглашености.
У документу ILAC R6 Structure of the ILAC Mutual Recognition Arrangement and Procedure for Expansion of the Scope of the ILAC
Arrangement се налази опис поступка потписивања споразума о међусобном признавању, као и корака које ће предузети ILAC
како би размотрио који ће то програми акредитације бити уврштени у поменути споразум.
Смерница за примену система акредитације медицинских лабораторија (ILAC G26 Guidance for the Implementation of a Medical
Laboratory Accreditation System) садржи практична упутства за акредитациона тела која спроводе акредитацију медицинских
лабораторија према стандарду ISO 15189. У смерници су објашњени кључни аспекти стандарда, карактеристични појмови, али и
упутства за унапређење и одржавање програма акредитације који се заснива на стандарду ISO 15189.  

Утврђен прелазни период за почетак примене нове верзије стандара ISO/IEC 17020

Признавање иностраних исправа
Признавање важења исправа о усаглашености које је издало инострано тело за оцењивање усаглашености
и знакова усаглашености издатих у иностранству у Републици Србији уређено је Уредбом о начину
признавања иностраних исправа и знакова усаглашености („Службени гласник РС“, број 98/09), којом
се уређују услови и процедуре признавања важења иностраних исправа и знакова усаглашености у
Републици Србији, на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености.

У поступку приступања Светској трговинској организацији
(СТО) Србија је обавезна да своје законодавство прилагоди
споразуму СТО, односно да сва правила и процедуре који се
примењују у Србији, а који могу имати утицаја на слободан
проток робе, усагласи са правилима СТО. Такав је случај и
са Споразумом СТО о техничким препрекама трговини (ТBТ
- Technical Barriers to Trade), који, између осталог, утврђује
правила и принципе у области примене техничких прописа
других држава, као и важења иностраних исправа и знакова
усаглашености.
Један од циљава доношења ове уредбе је и стварање правног
оквира, уз доношење одговарајућих техничких прописа
којима се преузимају директиве тзв. Новог приступа из
области техничког законадавства Европске уније (ЕУ), за
отпочињање преговора за закључивање међународних
споразума о међусобном признавању иностраних исправа
и знакова усаглашености са другим државама, а нарочито за
закључивање одговарајућег међународног споразума са ЕУ
о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских
производа (ACAA - Agreements on Conformity Assessment
and Acceptance of industrial products), који ће омогућити да
и одређени производи, односно групе производа српске
привреде, које прате исправе и знакови усаглашености
издати од стране домаћих именованих тела за оцењивање
усаглашености, буду пласирани на тржиште ЕУ, без додатног
спровођења оцењивања усаглашености и додатних трошкова.
Поменути ACAA споразум има за циљ олакшавање приступа
индустријских производа између ЕУ и партнерских земаља.
Након потписивања ACAA споразума, производи, који су
њиме обухваћени, могу ући у ЕУ без додатних испитивања и
спровођења додатних поступака оцењивања усаглашености,
али ће се и производи из ЕУ увозити у земљу потписницу
ACAA споразума без додатних испитивања или сертификације.
Другим речима, за производе, обухваћене споразумом, земља
партнер се третира као држава чланица ЕУ.

Акредитационо тело Србије (АТС) је 24. маја 2012. године
потписало Мултилатерални споразум Европске организације
за акредитацију (ЕА) о међусобном признавању (MLA) са ЕА за
следеће области акредитације:
• лабораторија за испитивање (ISO/IEC 17025)
• медицинских лабораторија (ISO 15189)
• лабораторија за еталонирање (ISO/IEC 17025),
• сертификационих тела за сертификацију производа
(EN 45011),
• контролних тела (ISO/IEC 17020).
EA MLA је споразум који потписују национална акредитациона
тела чланови ЕА. Овим споразумом се признаје еквивалентност
система акредитације у земљама потписницама (никако
директног важења иностране исправе о усаглашености
у садашњем тренутку), као и поузданост сертификата и
извештаја издатих од стране акредитованих тела за оцењивање
усаглашености, која су акредитована од стране националних
акредитационих тела потписница споразума.
Имајући у виду све горе наведено, а у складу са домаћим
законодавством, нарочито истичемо да је признавање
исправа о усаглашености издатих од стране иностраних
тела за оцењивање усаглашености у надлежности ресорних
министарстава. У зависности о ком се производу, односно
сертификату ради, заинтересовани треба да се обрате
конкретном министарству за мишљење.
У вези са признавањем исправа о усаглашености издатих
од стране домаћих именованих/акредитованих тела за
оцењивање усаглашености у иностранству, потребно је да
се домаћи произвођач, односно извозник, детаљно упозна
са законском (техничком) регулативом земље у коју жели да
извезе свој производ.

Чланице ILAC-а су се сложиле да ће прелазни период за примену нове верзије стандарда ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17020:2012,
започети од дана објављивања енглеске верзије овог стандарда, 1. марта 2012. године, а да ће се исти завршити 1. марта 2015.
године.
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Нове акредитације

Промена документације:
Нова издања докумената током месеца јуна и јула

Акредитационо тело Србије је донело следеће одлуке о додели акредитације, низ одлука о одржавању или обнови
акредитације, проширењу, односно смањењу обима акредитације и укидању акредитације

Осмо издање Правила акредитације - јул 2012. године
мај 2012. године
Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

и контролним телима:

• MEDO-PROMET doo огранак FOOD-LAB, Суботица,

• ПРИЗМА доо, Крагујевац,

лабораторијама за еталонирање:

• PED INSPECT DOO, Београд,

• Метролошка лабораторија 21.мај Београд,

• HIDRO-ELEKTRO DOO, Инђија.

• TRC pro доо Техничко развојни центар, Лабораторија за
еталонирање, Петроварадин,

Донете су одлуке о укидању акредитације на сопствени
захтев

медицинским лабораторијама:

лабораторији за испитивање:

• Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир
Карајовић“, Центар за радиолошку заштиту, Одељење
за медицинска испитивања, Лабораторија за
биодозиметрију и цитогенетику, Београд,

• TIM TRADE DOO Лабораторија, Лесковац,

• Институт за плућне болести Војводине, Сремска
Каменица,

и контролном телу:

и лабораторији за еталонирање:
• 21. мај-фабрика аутомотора ДОО,
Метролошка лабораторија, Београд,
• ACITER INSPECTION ДОО, Београд КТ.

јун 2012. године

Новина у 8. издању Правила акредитације односи се на тачку 4.4.3 Отклањање
неусаглашености где се почев од 11. јула 2012. године за сва наредна
оцењивања мења рок за отклањање неусаглашености.
У складу са усвојеним Правилима, када су током оцењивања утврђене
неусаглашености, тело за оцењивање усаглашености је дужно да у року од
10 радних дана достави предлог корективних мера за отклањање утврђених
неусаглашености који укључује и анализу узрока неусаглашености.
Уколико вођа тима и чланови тима за оцењивање не оцене предложене
корективне мере као адекватне, тело за оцењивање усаглашености има рок
од 5 радних дана да дефинише нови предлог корективних мера.
Рок за отклањање неусаглашености не може бити дужи од четири месеца
приликом почетног оцењивања, од дана када је прихваћен предлог
корективних мера за њихово отклањање. У свим осталим случајевима, рок за
отклањање неусаглашености не може бити дужи од два месеца.

Ново издање документа АТС-УП24 и АТС-УП23
Ново издање документа АТС-УП24 Смерница EA за примену ISO/IEC 17021:2006 за комбиноване провере је ступило на снагу 2.
јула 2012. године, док је 14. јуна 2012. године ступило на снагу ново издање документа Смернице за примену ISO/IEC 17024:2003,
АТС-УП23.  

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:
• Акционарско друштво млинска индустрија „Житобанат“, Вршац, Лабораторија за
испитивање,

Нови одељак на сајту АТС-а
- Информације од посебног
значаја

и контролним телима:
• Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“
доо, Служба за контролисање мерила електричне енергије, Нови Сад,
• Јавно комунално предузеће Градска топлана Зрењанин, Техничка контрола и
лабораторија,
• Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Центар за техничку
исправност возила, Крагујевац.

Обавештавамо сва акредитована тела за
оцењивање усаглашености, као и друге
посетиоце сајта да је, у циљу што ефикасније
комуникације, издвојен посебан одељак
на сајту АТС-а – „Информације од посебног
значаја“ у коме се могу наћи обавештења о
новим и измењеним издањима докумената
АТС-а, везаним за поступак акредитације,
као и друга актуелна тумачења, смернице и
упутства за различите врсте акредитације.

јул 2012. године

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:
• ХИПОЛ А.Д.-у реструктуирању, Техничка лабораторија, Оџаци,
• WELDGAS DOO, Лабораторија за испитивање, Зрењанин,
и контролним телима:
• НИС А.Д.-Блок Промет, Дирекција за техничка питања, Београд,
• Привредно друштво за трговину и услуге КОНТРОЛА ВАГА-МСП д.о.о., Крушевац.

http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=678
http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=689
http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=692
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Употреба акредитације у сврху нотификације
у Републици Србији
1. Употреба акредитације у сврху нотификације у складу са
преузетим директивама новог приступа (доле наведеним
правилницима) је регулисана Законом о техничким
захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл.
гласник Р. Србије“ бр. 36/09). Чланом 19 је предвиђено да
ће се при доношењу решења о нотификацији (именовању/
овлашћивању), сматрати да тело за оцењивање усаглашености,
које има акт о акредитацији, испуњава прописане захтеве у
мери у којој су обухваћени обимом акредитације, узимајући
у обзир поступке оцењивања усаглашености и производе
обухваћене акредитацијом.
Када је техничким прописом утврђено да оцењивање
усаглашености спроводи именовано тело за оцењивање
усаглашености, решење о његовом именовању доноси
надлежни министар ако тело за оцењивање усаглашености,
које је поднело захтев за именовање, испуњава захтеве из
техничког прописа при чему надлежни министар узима у
обзир и акт о додели акредитације које је тело за оцењивање
усаглашености прибавило у поступку акредитације.
Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за
оцењивање усаглашености („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 98/09)
је предвиђено да испуњеност за именовање у складу са
техничким прописом утврђује Комисија коју, за област једног
или више техничких прописа, образује надлежни министар
и коју сачињавају најмање: један представник надлежног
министарства; представник Акредитационог тела Србије,
који није учествовао у поступку акредитације, и представник
Института за стандардизацију Србије.
2. Република Србија је у циљу хармонизације својих прописа
са прописима Европске уније извршила преузимање следећих
директива и доношење својих правилника и то:
Правилник о безбедности лифтова
Републике Србије“ бр. 101/2010);

(„Сл.

гласник

Правилник о безбедности машина (Сл. гласник Републике
Србије“ бр.   13/2010 и водич за примену Правилника   и
табела усклађености са Директивом 2006/42/ЕЗ Европског
парламента од 17. маја 2006. године о машинама);

Правилник о техничким захтевима за пројектовање,
израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда
под притиском („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 87/2011)
Правилник о техничким захтевима за пројектовање,
израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском
(„Сл. гласник Републике Србије“, бр. 87/2011)
Правилник о радио опреми и телекомуникационој
терминалној опреми („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
11/2012)
Доношењем ових правилника Република Србија је предвидела
и прелазни период важења појединих одредби правилника
и то до 1. јануара 2014. године за Правилник о безбедности
лифтова, а за Правилник о личној заштитној опреми до 1. јула
2013. године.
3. Република Србија у циљу хармонизације својих прописа
са прописима Европске уније тренутно ради на поступку
преузимања и осталих директива и изради одговарајућих
правилника.
4. Од како је Република Србија отпочела са нотификацијом
(овлашћивањима/именовањима) у 2010. години, иако
акредитација није једини начин утврђивања компетентности,
до сада је у поступцима нотификације тела за оцењивање
усаглашености акредитација била кључни елемент за давање
решења о нотификацији (именовања/овлашћивања) од
стране надлежних министара.
У складу са чланом 9. Уредбе о начину именовања и
овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Сл. гласник
Републике Србије“, бр. 98/2009) води се Регистар именованих/
овлашћених тела за оцењивање усаглашености.
Исти је доступан у на интернет страници:
www.tehnis.merr.gov.rs.

14. октобар – Светски дан стандарда
„Ако мање отпада стварамо, боље резултате
постижемо – применом стандарда се повећава
ефикасност“, мото је овогодишњег Светског дана
стандарда који се традиционално обележава 14.
октобра.

Овогодишњим
активностима
три
водеће
међународне
организације за стандардизацију (ISO, IEC, ITU) у први план се
истиче значај стандарда за стварање поверења како корисника да
ће добити исти квалитет услуге и производа било где у свету, тако и
произвођача да ће њихов производ моћи да се примењује широм
света. Економска криза принудила је организације да стварају што
мање количине отпада током производње. Ефикасност у овом
контексту подразумева да је постизање циљева могуће применом
процеса којима се добијају производи и услуге оптималног
квалитета уз стварање минималних количина отпада, трошкова,
односно без спровођења непотребних активности. На тај начин
организације повећавају профит, а што је кључ успеха ако се узме
у обзир степен конкурентности који данас постоји на тржишту.
Захваљујући међународним стандардима организације могу свој
потенцијал да уновче на глобалном тржишту, јер међународне
стандарде израђују експерти из различитих земаља што значи да
је реч о најбољој пракси која се користи у целом свету код мерења,
поређења и повећања ефикасности, а доводи и до смањења
количина отпада.
Управо зато се ове године жели поручити да је примена међународних стандарда не само логичан пословни избор, већ и да доводи
до веће ефикасности у коришћењу ресурса.
Укупан број националних института за стандардизацију, чланица ISO,   је   163. У 2011. години Међународна организација за
стандардизацију (ISO) је израдила 19.023 стандарда и докумената који из њих произилазе. Технички комитети и поткомитети
Међународне организације за стандардизацију су у 2011. години сарађивали са 618 међународних организација.
Број међународних стандарда по секторима (подела извршена на основу међународне класификације стандарда - ICS)

Број нових стандарда

Укупно

Опште, инфраструктура и наука

103

1.703

Правилник о електромагнетској компатибилности („Сл.
гласник Републике Србије“, бр. 13/2010 и водич за примену
Правилника
и табела усклађености са Директивом
2004/108/ЕЗ Европског парламента од 15.12.2004. године
која се односи на електромагнетску компатибилност) и

Здравље, безбедност и животна средина

58

773

Инжењерство

352

5.242

Електроника, информационе технологије и
телекомуникације

268

3.186

Правилник о електричној опреми намењеној за употребу
у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник Републике
Србије“, бр. 13/2010 и водич за примену Правилника)

Превоз и дистрибуција робе

89

1.988

Пољопривреда и прехрамбена технологија

50

1.094

Технологије материјала

242

4.460

Грађевина

35

423

Специјалне технологије

11

154

1.208

19.023

Правилник о личној заштитној опреми („Сл. гласник
Републике Србије“, бр. 100/2011)

Област

Укупно
8

9

Значај Мултилатералног споразума ЕА и унапређење
поступка колегијалног оцењивања

Повећава се број акредитованих тела за оцењивање усаглашености
Осим што се повећава број потписница EA MLA споразума, повећава се и број акредитованих ТОУ.

• Годишњи извештај ЕА, http://www.european-accreditation.org
Већ смо говорили о природи колегијалног оцењивања, које спроводи Европска организација за акредитацију (ЕА), и његовом значају
за чланице ЕА које након успешно завршеног процеса колегијалног оцењивања постају потписнице мултилатералног споразума (EA
MLA). Стална ревизија EA MLA споразума се спроводи како би се задовољили захтеви тржишта. ЕА тренутно ради на проширењу обима
MLA споразума како би био укључен и стандард ISO 14065 (акредитација GHG верификатора), а што је планирано за 2012/13. годину.
Проширење обима ЕА МЛА споразума, које би укључило и акредитацију GHG (гасови стаклене баште) верификатора, је, између осталог,
неопходно како би се испунио захтев Комисије за спровођењем колегијалног оцењивања националних акредитационих тела која
акредитују верификаторе у складу са Уредбом ЕУ о акредитацији и верификацији.
Обим ЕА MLA споразума укључује следеће активности и стандарде:

Укупан број акредитованих ТОУ у периоду
2008-2011. године

Укупан број акредитованих лабораторија у периоду
2008-2011. године

Обим акредитације обухваћен ЕА MLA споразумом
Акредитација

обим/активност

стандард

Лабораторије

Лабораторије за испитивање и медицинске
лабораторије

ISO/IEC 17025
ISO 15189

Лабораторије за еталонирање

ISO/IEC 17025

Сертификација производа

EN 45011 (ISO/IEC Guide 65)

Сертификација особа

ISO/IEC 17024

Сертификација система менаџмента

ISO/IEC 17021

Контролисање

ISO/IEC 17020

Сертификациона тела

Контролна тела

Лабораторије за еталонирање
Медицинске лабораторије
Лабораторије за испитивање

Потписнице EA MLA споразума
Број пуноправних чланова ЕА, који су потписници и EA MLA споразума, се током година константно повећавао. С друге стране, број
потписника билатералних споразума (BLA) се знатно смањио током 2011. године, будући да је престала да постоји институција уговора о
сарадњи са ЕА. Наиме, Генерална скупштина ЕА је 2011. године донела одлуку (ЕА GA Resolution 2008(22)14) о престанку постојања уговора
о сарадњи ЕА са акредитационим телима ван Европе, јер је започела примену признавања једнаке поузданости извештаја и сертификата
акредитованих тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) од стране акредитационих тела (АТ) потписница ILAC или IAF мултилатералних
споразума са онима издатим од стране ТОУ која су акредитовала АТ, потписнице ЕА MLA споразума. Стога није било потребе продужавати
уговоре о сарадњи и билатералне споразуме са телима ван Европе која су потписнице ILAC или IAF мултилатералних споразума.

Укупан број акредитованих контролних тела и GHG
верификатора у периоду 2008-2011. године

Укупан број акредитованих сертификационих тела у
периоду 2008-2011. године

Број потписника ЕА MLA споразума у периоду 2008-2011. године
Број потписника ЕА MLA споразума

2007

2008

2009

2010

2011

еталонирање

24

24

24

27

28

испитивање

27

28

27

28

31

контролисање

24

24

25

27

29

системи менаџмента

25

25

26

28

29

производи

24

25

26

28

29

особе

22

23

23

26

26

Сертификација органских производа
GHG верификатори

Број потписника ЕА BLA споразума у периоду 2008-2011.
Број потписника ЕА bla споразума
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Контролна тела

2007

2008

2009

2010

2011

еталонирање

8

9

8

8

2

испитивање

8

9

8

8

2

контролисање

3

4

4

4

2

системи менаџмента

2

2

2

3

1

производи

1

1

1

1

0

особе

0

0

2

2

1

Сертификација система менаџмента
Сертификација особа
Сертификација производа

Наиме, број акредитованих ТОУ се повећао за 20% од 2008. године што је резултат:
- повећања броја акредитационих тела, која су потписала ЕА MLA споразум, и
- повећања броја тела за оцењивање усаглашености која су акредитовале потписнице ЕА MLA споразума.

11

Спровођење колегијалног оцењивања
Уредбом ЕУ 765/2008 је јасно дефинисана улога ЕА
код спровођења колегијаног оцењивања када је реч о
добровољној, али и о обавезној акредитацији. Стога ЕА
стално унапређује поступак колегијалног оцењивања
и пооштрава правила и процедуре како би се ово
оцењивање спроводио на исти начин у целој Европи,
али и постигла већа транспарентност поменутог
поступка. Пооштравање правила и процедура је знак да
ће техничка компетентност акредитационих тела бити
детаљно оцењена, посебно ако се узме у обзир природа
овог поступка који се редовно спроводи и обухвата све
већи број активности.

Активности које ЕА предузима да
унапреди ефикасност MLA споразума
Садржај међународних споразума из области
акредитације, чије је потписивање и спровођење у
надлежности IAF-а и ILAC-а, је усаглашен са постојећим
MLA споразумима на регионалном нивоу, који су признати
свуда у свету као што је то случај са ЕА MLA споразумом
у Европи. Акредитационо тело, које је потписало ЕА
MLA споразум, постаје и потписница IAF MLA и ILAC
MRA споразума за одређене врсте акредитације будући
да се сам ЕА MLA споразум признаје на нивоу ове две
међународне организације. Из тог разлога ILAC и IAF
редовно оцењују рад ЕА, а последњи такав извештај
о оцењивању, које је спровођено током 2010. и 2011.
године, садржи следеће закључке:
Тим оцењивача ILAC-а и IAF-а је утврдио 8 неусаглашености, 6 забринутости и 8 коментара. Неусаглашености су се односиле на:
поступак колегијалног оценивања, које спроводи ЕА, а који није у потпуности у складу са процедуром ЕА-2/02 Policy and
Procedure for the EA MLA (временски размак између два оцењивања није у складу са прописаним,...)
ЕА не промовише значај споразума који би били потписани са ILAC-ом и IAF-ом након потписивања EA MLA споразума у
складу са врстама акредитације за које се EA MLA споразум потписује
процедура ЕА-2/02 Policy and Procedure for the EA MLA се у неколико тачака разликује од документа IAF/ILAC А2

29. Генерална скупштина ЕА
У Мадриду је 23. и 24. маја 2012. године одржана
29. Генерална скупштина Европске организације за
акредитацију. Током дводневног рада Скупштина
је усвојила препоруку Извршног комитета ЕА о
потписивању Меморандума о разумевању са IAAC-ом
(Inter-American Accreditation Cooperation) по моделу
како је то већ учињено са APLAC-ом, а потврдила je и одлуку Извршног одбора ЕА о прихватању ECM (Entity
in Charge of Maintenance) сертификационе шеме Европске агенције за железнице (ERA) као део EA MLA
споразума у складу са захтевима стандарда EN 45011.
Донета је 31 резолуција од којих издвајамо најважније:
• pевизијa документа EA-1/22 Policy for Conformity Assessment
Schemes (претходни назив EA-2/11) ће започети чим се заврши
ревизијa документа EA-1/06 EA Multilateral Agreement,
• одобравање препорука ЕА Савета за мултилатералне споразуме
за пријем нових пуноправних и придружених чланица Европске
организације за акредитацију (АТС – пуноправни члан, JISMO
(Јордан) и SEMAC (Мароко) – придружени чланови),
• одобравање програма рада за 2013. годину за следеће ЕА
комитете: MLA, HHC, LC, CC и CPC,
• ревизија документа EA-2/17 EA Guidance on the Horizontal
Requirements for the Accreditation of Conformity Assessment
Bodies for Notification Purpose ће започети 2013. године при
чему ће се узети у обзир претходна примена овог документа,
• доношење одлуке о повлачењу документа ЕА-3/04 Use of
Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing, на предлог
Комитета за лабораторије и усвајање упутства ILAC G22:2004
Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing са
применом за све чланице ЕА,
•  усвајање прелазног периода за акредитацију сертификационих
тела према новој верзији стандарда ISO/IEC 27006:2011:
Information technology -- Security techniques -- Requirements for
bodies providing audit and certification of information security

management systems на предлог ЕА комитета за сертификацију
који треба да се заврши до 1. фебруара 2013. године у складу
са завршетком прелазног периода за примену стандарда ISO/
IEC 17021:2011,
• Генерална скупштина је потврдила да се званични ставови
ЕА усаглашавају на самој Генералној скупштини на основу
препорука одговарајућих комитета ЕА. Када се расправља о
питањима у оквиру одговарајућих комитета, а након чега се не
донесе резолуција коју би усвојила Генерална скупштина, тада
се препушта сваком акредитационом телу да донесе самостално
одлуку или став о предметном питању на основу стручних или
општих расправа чланова одговарајућег комитета.
На овој Генералној скупштини је донета одлука, а на препоруку
Савета за мултилатералне споразуме,

да АТС постане

пуноправни члан ЕА будући да је Србија постала земља кандидат
за приступање ЕУ од 1. марта 2012. године. Исти савет је, такође,
дао препоруку, што је Генерална скупштина и усвојила, да АТС и
Национално акредитационо тело Македоније (ИАРМ) потпишу
24. маја 2012. године мултилатерални споразум о признавању
акредитације са ЕА.

ефикасно управљање системом менаџмента од стране Секретаријата ЕА
обавезна документа IAF-а и ILAC-а која садрже додатне захтеве се не узимају у обзир приликом планирања колегијалних
оцењивања која спроводи ЕА

Ипак, закључак је да Председавајући и Секретаријат успешно руководе ЕА MAC секретаријатом. Процес доношења одлука је
транспарентан, а одлуке се доносе на основу чињеница и стручних расправа. Такође је утврђено да оцењивачи ЕА поседују знање и
компетентност. Извештаји, који су израђени након спроведених колегијаних оцењивања, садрже све неопходне податке како би одлуке,
које се доносе, биле исправне.
Међутим, потребно је унапредити систем управљања квалитетом, као и политику и процедуре ЕА, везане за MLA споразум (ЕА2/02), како
би исти били ефикасни и у складу са захтевима IAF-а и ILAC-а. На крају треба још напоменути да се каснило са израдом извештаја након
спроведених колегијалних оцењивања и да Секретаријат није увек поштовао рокове како је то предвиђено процедуром ЕА.
ЕА је 2011. године доставила ILAC-у и IAF-у предлог корективних мера за све налазе утврђене током колегијалног оцењивања, а који је
тим оцењивача ILAC-а и IAF-а прихватио.
12

13

вести

вести
Комитет за сертификациона тела израдио нове смернице
Радна група Комитета за сертификациона тела је израдила три смернице.
Расправа о обавезујућем документу ЕА за примену Уредбе ЕУ за органску
производњу ће ускоро започети како би чланови Комитета за сертификациона
тела и остале заинтересоване стране били у прилици да изнесу своје коментаре.
Биће потребно да Комитет за сертификациона тела у што краћем року изради
нацрт поменуте смернице како би исту усвојила Генерална скупштина.

Број чланица ЕА је у сталном порасту
Акредитационо тело Србије, АТС, је постало пуноправни члан ЕА након што је Србија добила статус
земље кандидата за чланство у ЕУ у марту 2012. године.
JSMO и SEMAC, акредитациона тела Јордана и Марока, су од 23. маја 2012. године постали придружени чланови ЕА.
Након донетих одлука број чланица ЕА за мај 2012. године је следећи: 35 пуноправних чланова и 13 придружених чланова.

Израда обавезујуће смернице, којом се дефинише поступак осведочења у
случају сертификације система менаџмента, је у току, при чему је неопходно
да већи број особа учествује у њеној изради како би се усагласили ставови
различитих држава. Такође ће бити обрађена тема, која се односи на поступак
осведочења у случају примене OHSAS 18001, чиме ће овај документ добити на
значају.
Након усвајања од стране Генералне скупштине у новембру 2011.г., први нацрт
смернице за примену стандарда ISO/IEC 17021:2011 za OHSAS 18001 би
требало да буде представљен на састанку Комитета за сертификациона тела у
септембру 2012. године.

Наталија Јовичић Зарић изабрана за заменика председавајућег
Комитета за лабораторије ЕА
На последњем састанку Комитета за лабораторије (LC), одржаног у марту 2012.
године, Наталија Јовичић Зарић из Акредитационог тела Србије (АТС) је изабрана за
заменика председавајућег Комитета за лабораторије. Ово именовање су подржали
сви чланови Комитета и новоизабрани председавајући, Paolo Bianco из Италијанског
акредитационог тела (ACCREDIA), који је том приликом истакао да је неопходна
пуна подршка свих чланова Комитета како би се спровели сви задаци предвиђени
програмом рада.
Избор колегинице Наталије је велико признање како за њено лично залагање тако и
за Акредитационо тело Србије. Све честитке и пуно успеха у раду!

EURACHEM/CITAS објавио ново издање смерницe
Недавно је објављено треће издање смернице „Прорачун мерне несигурности код аналитичких мерења“.
Оно садржи исте елементе као и друго издање, али је допуњено следећим темама:
• изражавање мерне несигурности у околини нуле,
• Монте Карло методе за процену несигурности,
• коришћење података везаних за испитивање оспособљености,
• усклађеност резултата са мерном несигурношћу.
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Представљамо:

Коришћење услуга акредитованих сертификационих
тела повећава успешност пословања предузећа
Да бисмо боље разумели колико је важно користити услуге акредитованиох сертификационих тела, IAF је спровео анкету међу
предузећима у 40 различитих земаља. Стигло је преко 4.000 одговора од предузећа која послују у различитим гранама индустрије
(предузећа свих величина – од малих и средњих предузећа до мултинационалних компанија).
Готово сва предузећа, која су учествовала у анкети (91%), су користила услуге акредитованих сертификационих тела што је, по њима,
био довољан доказ о њиховој компетентности и непристрасности. Преко 80% испитаника је потврдило да су, захваљујући томе што
су користили услуге акредитованих сертификационих тела, повећали успешност пословања свог предузећа. Још је индикативнији
податак да је око половина испитаника потврдила да је дошло и до повећања продаје због коришћења услуга акредитованих
сертификационих тела.
Међутим, испитаници су се такође изјаснили да је сертификација важна корисницима њихових услуга, док је 80% њих потврдило да
им је сертификација помогла да лакше испуне законске обавезе које је дефинисала њихова држава.
Наведени резултати анкете говоре да се предузећа опредељују за сертификацију пре свега да би унапредила свој начин рада и како
би корисници њихових услуга стекли поверење у њихов рад. Ово није случај само са великим предузећима, будући да је око 75%
испитаника било из малих и средњих предузећа.

Колики је значај акредитационих тела?
Више од 90% испитаника је потврдило да је сертификационо тело, чије су услуге користили, акредитовано од стране акредитационог
тела које је део система мултилатералних споразума, а готово три четвртине њих је потврдило да је акредитација од суштинског
значаја, односно да је веома важна за рад њиховог предузећа. На питање колико је важно користити услуге сертификационог тела,
које је акредитовано од стране акредитационог тела које је потписник IAF MLA споразума, 35% испитаника је одговорило да им је
сертификација веома важна уколико желе да извозе на страна тржишта.

Да ли се исплати користити услуге сертификационих тела?
Иако су резултати анкете показали да испитаници сматрају да је увођење управљања квалитетом прилично сложен процес, предузећа
су ипак оценила да је степен компетентности акредитованих сертификационих тела веома висок. 62% испитаника се изјаснило
да је коришћење услуга акредитованих сертификационих тела довело до повећања профита предузећа! Ово је охрабрујуће за
акредитациона тела која улажу значајна средства и време у промоцију акредитованих сертификационих тела чије услуге користе
предузећа, владе и законодавци.
4.000 одговора од предузећа која послују у различитим гранама индустрије
91% испитаника користило услуге акредитованих сертификационих тела
80% испитаника потврдило да су захваљујући томе што су користили услуге акредитованих сертификационих тела
повећали успешност пословања свог предузећа
80% испитаника потврдило да им је сертификација помогла да лакше испуне законске обавезе које је дефинисала
њихова држава
62% испитаника потврдило да је коришћење услуга акредитованих сертификационих тела довело до повећања
профита предузећа
35% испитаника одговорило да им је сертификација веома важна уколико желе да извозе на страна тржишта
Зашто предузећа желе да се акредитују?

Да ли је сертификација довела до повећања продаје?

Партнерски програм GIZ ACCESS-а и PTB-а
- Стратегија развоја инфраструктуре квалитета у Србији
Увод

Након периода интензивне хармонизације са европским
прописима, Сектор за инфраструктуру квалитета
Министарства економије и регионалног развоја (сада
Министарства финансија и привреде) је у 2011. години
започео
припреме за израду Стратегије развоја
инфраструктуре квалитета у сарадњи са немачком
невладином организацијом за техничку помоћ - GIZ, у
оквиру вишегодишњег програма ACCESS - Assistance to the
Competitiveness and Compatibility for the EU of Serbian SME.
Ова Стратегија је од изузетног значаја за све актере
инфраструктуре квалитета у Србији, будући да треба да
покаже дугорочни правац развоја ове области у Србији,
као и евентуалне мањкавости новоуспостављеног система
инфраструктуре квалитета. Једном речју, може се рећи
да је дугорочни циљ Стратегије уравнотежен развој
свих компоненти (стандардизација, акредитација,
метрологија, оцењивање усаглашености), тј. стабилан и
одржив систем инфраструктуре квалитета усклађен са
потребама и плановима развоја индустрије Србије.
Стратегија ће се заснивати на 4 анализе које претходе изради
текста Стратегије (прве две су у току):
• анализа система за оцењивање усаглашености (“provider
side”),
• анализа структуре индустрије Србије у погледу потреба за
услугама у инфраструктури квалитета (“demand side”),
• анализа институција инфраструктуре квалитета – ИСС, АТС,
ДМДМ,
-• анализа функционалности   успостављеног правног
оквира и преисипитивање решења које је установио
Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање
усаглашености.
Поред текста Стратегије са препорукама за унапређење
инфраструктуре квалитета, припремиће се и Акциони план
за спровођење стратегије.

• квалитет
• остало
• менаџмент
• финансије
• маркетинг
• људски ресурси
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Helmut Mairhofer, руководилац компоненте “Јачање
инфраструктуре квалитета” у оквиру програма GIZ ACCESS

Србија, која је стекла статус кандидата почетком године, је постигла
значајан успех у имплементацији Aquis Communitaire. Како се прво
поглавље Aqui-а односи и на делове инфраструктуре квалитета,
логичан след је израда дотичне стратегије. Потписивање MLA, којим
је систем акредитације у Србији изједначен са системима земаља
чланица, представља изузетан и подстицајан пример успеха.
Успостављање инфраструктуре квалитета у Србији је кључно за
функционисање унутрашњег тржишта, предуслов за пласирање
безбедних производа и услуга, јачање заштите потрошача и
повећавање конкурентности и способности за извоз Србије.
Законску основу у Европској заједници представља „Нови пакет
мера за унапређење трговине производима“, укључујући и два
законска акта, Одлуку 768/2008 и Уредбу 765/2008. Овом одлуком
је стављен ван снаге дотадашњи правни оквир за трговину
индустријским производима и успостављено CE-означавање.
С друге стране, Уредба се бави правилима за тржишни надзор,
небезбедним производима, надзором увоза, оцењивањем
усаглашености, акредитацијом и телима за оцењивање
усаглашености. Трећи законски акт је „Регулатива о узајамном
признавању“ 764/2008 која дефинише улогу националних
институција и предузећа, обавезу доказивања, захтеве за
ускраћивање узајамног признавања и увођење центара за
информације о производима („product contact points“).
Четири нова закона, која су ступила на снагу у Србији, су главни
стубови инфраструктуре квалитета, наиме закони о акредитацији,
стандардизацији и метрологији омогућавају функционисање
главних институција инфраструктуре квалитета и спровођење
Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање
усаглашености. Поред тога, Србија је хармонизовала и значајан
број важних директива као што су LVD (Low Voltage Directive),
EMC (Electromagnetic Compatibility), PE (Pressure Equipment), MD
(Mashinery Directive).

Процес израде Стратегије
Министарство економије и регионалног развоја, односно
Министарство финансија и привреде (МФП), је задужено
за координацију процеса развоја стратегије националне
инфраструктуре квалитета уз снажно учешће Министарства
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде (сада
Министарство спољне и унутрашње трговине) и других
релевантних министарстава и институција инфраструктуре
квалитета као што су Акредитационо тело Србије (АТС), Институт
за стандардизацију (ИСС) и Дирекција за мере и драгоцене метале
(ДМДМ). Министарство финансија и привреде истиче важност
подршке, која се састоји у модуларном приступу који води
постепеном стварању свеобухватне стратегије инфраструктуре
квалитета, а поменута Стратегија ће бити у одговарајућем облику
за усвајање на нивоу Владе, а потом и за имплементацију. Осим
Стратегије, која заузима централни део, пројекат обухвата и
подршку развоју главних инсититуција инфраструктуре квалитета.

(IAF CMC комитет, www.iaf.nu)
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Сарадња између МФП-a, GIZ-a и PTB-a
Са циљем да се у процес развоја Стратегије укључи највиши
могући  степен компетентности, МФП је успоставио партнерство
са програмом GIZ ACCESS (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit   GIZ GmbH, Програм подршке конкурентности
МСП у Србији у складу са процесом придруживања Европсккој
унији ACCESS ) и PTB (Немачки инситут за метрологију).
GIZ ACCESS програм у кратким цртама:
• финансирање од стране Савезног министарства за економску
сарадњу и развој СР Немачке (BMZ)
• буџет 1. фазе: 4,7 милиона евра (за све компоненте)
• трајање: 3 фазе, 2011-2019.  
• 1. фаза: 2011-2013.
• 2. фаза: 2014-2016.
• 3. фаза: 2017-2019.
• 4 компоненте (од којих је једна „Јачање инфраструктуре
квалитета”)
• 4 сектора
• географска покривеност: цела Србија.
PTB програм у кратким цртама:
• финансирање од стране Савезног министарства за економску
сарадњу и развој СР Немачке (BMZ)
• буџет 1. фазе:   250.000 евра (400.000 за 2. фазу)
• трајање: 2 фазе, 2011-2016.
• 1.фаза: 2011-2013.
• 2.фаза: 2014-2016.
• географска покривентост: цела Србија.
Партнерски програми, GIZ ACCESS и PTB, су хармонизовали своје
свеобухватне циљеве и циљеве појединих компоненти како
би се остварила синергија и висок ниво ефикасности у корист
заједничког циља – израде „Стратегије развоја инфраструктуре
квалитета у Србији“.
Главни циљ GIZ ACCESS-а:
„Предуслови за јачање конкурентности малих и средњих
предузећа у Србији на регионалним тржиштима, као и тржишту
Европске уније, су побољшани.“ (функционална инфраструктура
квалитета је један од предуслова).
Циљ компоненте:
„Инфраструктура квалитета у одабраним секторима нуди услуге
које одговарају потражњи и усклађене су са интернационалним
стандардима“.

Главни циљ PTB-а:
„Предуслови за јачање конкурентности производа из Србије
на регионалним тржиштима и тржишту Европске уније су
успостављени“.
Циљ компоненте:
„Инфраструктура квалитета у Србији у области акредитације
и метрологије је усклађена са интернационалном праксом и
правним оквиром Европске уније“.

Приступ
Партнери у пројекту израде Стратегије развоја инфраструктуре
квалитета у Србији су потписали Меморандум о разумевању који
обухвата и концепт којим се дефинишу партнерске активности
између МФП-а, GIZ ACCESS-а и PTB-а.
Концепт сам по себи карактерише двоструки приступ, односно:
- процене и анализе, директно везане за стратегију, и
- активности везане за подршку главним институцијама
инфраструктуре квалитета, пре и у току израде Стратегије,
а у договору са свим партнерима.

Активности директно везане за Стратегију су:
• 	Анализа потреба индустрије у вези са оцењивањем
усаглашености (потражња)
• 	Анализа капацитета тела за оцењивање усаглашености у
процесу имплементације нове техничке регулативе (понуда)
• 	Анализа институција инфраструктуре квалитета (ДМДМ, АТС и
ИСС)
• 	Анализа функционалности новог система инфраструктуре
квалитета
• Бенчмарк-анализа система инфраструкуте квалитета за земље
Европске уније
• Стварање „Форума експерата/платформе за развој
инфраструктуре квалитета“
• 	Активности са циљем подизања свести, публикације
• Хармонизовање директива из области метрологије (MID, NAWI
и директиве за претходно упаковане производе)
• Припрема за процес преговарања у оквиру ACAA.

• 	Студијско путовање у Немачку (Акредитационо тело Немачке,
нотификациона тела, институција овлашћења за нотификацију)

• Подршка Институту за стандардизацију Србије - ИСС
• Подршка одабраним ТОУ.

Активности у оквиру подршке
Акредитационом телу Србије

Активности у оквиру подршке Дирекцији
за мере и драгоцене метале

Незаобилазна је чињеница да је Акедитационо тело Србије не
само један од најважнијих елемената у оквиру инфраструктуре
квалитета, већ је то и институција на највишем степену развоја.
С тим у вези, активности у оквиру подршке АТС-у нису тако
интензивне као што су са другим институтима. Упркос томе,
планиране су следеће активности:
• 	Обука за запослене АТС-а и оцењиваче за улогу акредитације
у процесу нотификације ТОУ за одређене директиве Новог
приступа (у складу са EA 277 Guide)
• Обука за ревизију стандарда ISO/IEC 17021 (акредитација
сертификационих тела)
• 	Активности за подизање свести везано за акредитацију и улогу
акредитације у имплементацији регулативе ЕУ 765/2008;

• 	Израда стратешких докумената у области метрологије
(ефикасна национална структура метрологије, стратешке
анализе и планови са посебним тежиштем на стратегији
развоја Дирекције за мере и драгоцене метале)
• 	Јачање метролошког надзора (организација метролошког
надзора, процедуре/еталонирање, примери из праксе, вежбе,
анализе ризика)
• Имплементација директива MID, NAWI и директиве за
претходно упаковане производе (израда смерница за
одређене мерне инструменте, процедуре за оцењивање
усаглашености за разне модуле, као што су одобрење типа и
верификација и системи менаџмента, практичне обуке).

Структура пројекта за израду стратегије за развој инфраструктуре квалитета

АCCESS
ISS
MoU
Меморандум о
разумевању

АТС

PTB

ДМДМ

TüV, BMWi
(ACAA)

Oстала
релевантна
министарства

Активности везане за подршку главним
институцијама инфраструктуре квалитета су:

Министарство
спољне и унутрашње
трговине и
телекомуникација

• Подршка Акредитационом телу Србије - АТС
• Подршка Дирекцији за мере и драгоцене метале - ДМДМ

PKS

ТОУ

Quality
Forum

Саветодавна
улога у каснијој
фази пројекта

Закључак
Израда Стратегије развоја инфраструктуре квалитета се одвија према плану, хоризонтални правни оквир је успостављен,
главне институције инфраструктуре квалитета функционишу на бази савремених закона, релевантне директиве се
хармонизују једна за другом. Већ поменути модуларни процес израде Стратегије развоја инфраструктуре квалитета,
који координира МФП са партнерима GIZ и PTB, је у току. Такозвана „законодавна страна“ улаже напор да настави са
успостављањем правног оквира, који се може примењивати у индустрији, као и да омогући финансирање од стране
претприступних фондова ЕУ за нову опрему за оцењивање усаглашености. С друге стране, индустрија треба и даље
упорно да ради на побољшању квалитета производа и услуга.
Helmut Mairhofer, руководилац компоненте “Јачање
инфраструктуре квалитета” у оквиру програма GIZ ACCESS
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Обележен Светски дан акредитације
Светски дан акредитације, 9. јун, је обележен 8. јуна у Привредној комори Србије,
где је Акредитационо тело Србије (АТС) организовало конференцију посвећену
акредитованим лабораторијама за испитивање у области хране и воде за пиће, чија
је главна тема била у складу са темом овогодишњег Светског дана акредитације безбедна храна и чиста вода за пиће. Скуп је организован у сарадњи са Привредном
комором Србије и удружењима потрошача.

Биљана Томић, Сњежана Пупавац, др Дејан Крњаић,
Вида Џагић и мр Наталија Јовичић Зарић

Светски дан акредитације су установиле међународне организације за акредитацију,
Међународни форум за акредитацију (IAF) и Међународна организација за
акредитацију лабораторија (ILAC) како би заједно промовисале акредитацију и рад
акредитованих организација.
Председница Управног одбора АТС-а, Сњежана Пупавац, је честитала свим
акредитованим организацијама Светски дан акредитације и Дан акредитације у
Републици Србији, као и руководству и запосленима у АТС-у и пожелела им пуно
успеха у одржавању потврђене компетентности од стране оцењивача Европске
организације за акредитацију (ЕА) и нагласила да ће се следеће оцењивање обавити
у априлу 2013. године.

Сњежана Пупавац

др Дејан Крњаић

Присутнима се у уводном делу конференције обратио директор АТС-а, др Дејан Крњаић,
и истакао да више нисмо у Европи само географски, већ и по усвојеним вредностима,
као што је потписивање мултилатералног (MLA) споразума са ЕА, и том приликом
се захвалио на помоћи Делегацији Европске уније у Републици Србији, а посебно
Министарству економије и регионалног развоја (МЕРР), сада Министарство финансија
и привреде због спроведених реформи законодавног оквира и техничких прописа што
је делом и довело до потписивања овог веома значајног међународног споразума.
Такође се захвалио и ресорним министарствима, Министарству здравља и
Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде (сада
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде) и истакао да је
Министарство пољопривреде један од најбољих примера како законодавац може
да користи утврђивање компетентности за потребе контролисања, сертификације
и испитивања како би до потрошача и грађана дошли исправни и безбедни
производи, пре свега храна и вода за пиће. Др Крњаић је присутне обавестио да су се
након потписивања MLA споразума стекли услови за добијање статуса пуноправног
члана АТС-а у ILAC-у, почев од 24. маја за области испитивања и еталонирања.
„Овим споразумима се великој породици акредитованих тела за оцењивање
усаглашености све више даје на значају и надамо се да ће улога тела за оцењивање
усаглашености у будућности постати све важнија, а да ће на тај начин акредитација
и оцењивање усаглашености допринети уклањању трговинских баријера и већој
конкурентности наше привреде“, рекао је др Крњаић.

Freek Janmaat

Фрејк Јанмат, шеф Сектора за европске интеграције у Делегацији Европске уније
у Републици Србији, је истакао да ће MLA споразум убрзати европске интеграције
Србије и уклонити трговинске баријере чиме се омогућава слободан проток роба
и услуга, али и смањење трошкова како за произвођаче тако и за потрошаче и,
што је најважније, приступ истих европском и светском тржишту. Ово, практичним
језиком речено, значи да ће конкурентност српске привреде бити повећана, а
трошкови производње снижени. „ЕУ пружа Републици Србији значајну подршку у
области безбедности хране и воде за пиће, јер је потребно у потпуности ускладити и
применити прописе у овој области како би се задовољили законски услови ЕУ. Такође,
наставићемо нашу продршку кроз унапређење још једног сегмента инфраструктуре
квалитета у Србији - тржишног надзора кроз пројекат ЕУ у вредности од 2,5 милиона
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евра који треба да допринесе већој заштити потрошача“, објаснио је Фрејк Јанмат.
Мр Јелена Поповић, помоћник министра у МЕРР-у, је нагласила да је АТС направио
велики искорак ка европским интеграцијама што је важно како за нашу привреду
тако и за повећање њене конкурентности. „Систем инфраструктуре квалитета се од
2008. године у Србији интензивно развија са циљем да постане модеран европски
систем и да испуни два најважнија циља, а то су безбедност српског производа
на домаћим и иностраним тржиштима, као и да обезбеди слободан приступ
наших производа европским и светским тржиштима“, рекла је мр Јелена Поповић
и додала да ће Министарство наставити да преузима преостале директиве ЕУ
из своје надлежности (већ је 5 преузето), као и да ће наставити комуникацију са
осталим министарствима ради испуњења циљева Националног интеграционог
плана.

мр Јелена Поповић

Проф. др Марија Јефтић, помоћник министра у Министарству здравља, је
нагласила да је неопходна партнерска сарадња свих институција почев од
ресорних министарстава, надлежних инспекција, тржишног надзора до самих
потрошача како би до наших грађана стигла безбедна храна и вода за пиће.
Према речима др Татјане Јованић, експерта на пројекту ЕУ „Јачање заштите
потрошача у Србији“, заштита потрошача је подељена између државе, тела за
оцењивање усаглашености и репрезентативних удружења потрошача, односно
грађана што подразумева учешће потрошача у фази усвајања стандарда,
законодавства, као и самом процесу надзора. „То учешће треба да добије све више
на значају у свим сферама, па тако и у сфери акредитације“, истакла је др Јованић.

Вида Џагић

Славољуб Станојевић, шеф одсека за регистрацију ветеринарских организација
и ветеринарских услуга у Управи за ветерину Министарства пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде, је истакао значај постојања добро
организоване мреже акредитованих лабораторија и поузданих лабораторијских
испитивања како би било довољне количине квалитетне и безбедне хране за
потребе становништва. Из тог разлога кључни закони уводе акредитацију као
законску обавезу за сва тела за оцењивање усаглашености. Следећи корак, на
којем ће Министарство радити, јесте унапређење квалитета рада инспекцијских
служби и овлашћених ветеринарских организација којима су поверени послови
државне управе, што ће сигурно подразумевати и увођење међународних
стандарда и у ову област.
Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије, је истакла
као најважнији мото светског система акредитације „Једном акредитовано,
прихваћено свуда“. „Кад је реч о извозу хране, то је област у којој имамо највеће
могућности за развој, јер се у њој бележи суфицит у извозу. Наша порука је да
треба заједно да радимо предано како би унапредили систем инфраструктуре
квалитета, акредитације и тржишног надзора, а тако би стручност била испред
свега“, поручила је Видосава Џагић.
У име Управног одбора АТС-а, као и Асоцијације акредитованих лабораторија
из области хране у оквиру Привредне коморе Србије и лабораторије ЕКО-ЛАБ
за управљање квалитетом Сњежана Пупавац је АТС-у уручила поклон у част
обележавања постигнутог успеха, као и Светског дана акредитације. Поклонслику је примио др Дејан Крњаић, директор АТС-а.
На почетку конференције је приказан промотивни филм ILAC-а и IAF-а „Једном
акредитовано - прихваћено свуда” у част Светског дана акредитације.
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JUSK ICQ 2012
International Convention on Quality UASQ - 2012
Акредитационо тело Србије (АТС) је и ове године
учествовало на националној конференцији ЈУСК-а (www.
jusk.org) у оквиру Четврте специјалне конференције
„Национални систем акредитације - стање и будући развој“
која се одржала у среду 6. јуна 2012. године на Машинском
факултету у Београду.
Представници Акредитационог тела Србије су упознали
присутне са најновијим активностима АТС-а, као и са
досадашњим искуствима у примени правила о учешћу
у међулабораторијским поређењима и програмима
за испитивање оспособљености и том приликом су
представили и захтеве стандарда ISO/IEC 17065 и ISO/IEC
17024, као и измењене захтеве стандарда ISO/IEC 17020 и
ISO/IEC 17021.

Јавна расправа о Предлогу правилникa
о буци коју емитује опрема која се употребљава на
отвореном простору
Јавна расправа о Предлогу правилникa о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору се
спроводи у периоду од 6. јула до 1. октобра 2012. године.
У поступку припреме правилника којим се прописују захтеви и други услови који морају да буду испуњени за стављање на тржиште
и/или употребу опреме која се употребљава на отвореном простору и емитује буку у животну средину, ради заштите здравља
и добробити људи, као и слободног промета те опреме на тржишту Републике Србије, Министарство економије и регионалног
развоја (односно Министарство финансија и привреде) спроводи јавну расправу.

Примедбе, предлози и сугестије се достављају Министарству на е-mail адресе:
zoran.bakic@mfp.gov.rs и senka.tisma@mfp.gov.rs
или поштом на адресу:
Министарство финансија и привреде,
Сектор за инфраструктуру квалитета, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20.
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Тема броја:

Улога акредитације
и безбедност и здравље на раду

Вера Божић Трефалт, директор
Управе за безбедност и здравље
на раду Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике

Закон о безбедности и здрављу на раду је објављен 21., а ступио је на
снагу 29. новембра 2005. године („Сл. Гласник РС”, бр.101/05).
Закон је конципиран уз уважавање међународних стандарда у области
рада. У Закон су уграђене све одредбе из конвенција и препорука
Међународне организације рада (МОР), које је наша држава
ратификовала, и директива Европске уније (ЕУ) које се односе на
безбедност и здравље на раду.

Успостављањем нових друштвено-економских односа (транзиција, промене
власништва капитала) остварени су предуслови да се постојећа регулатива у области
безбедности и здравља на раду у потпуности усагласи са захтевима који проистичу
из докумената МОР-а и ЕУ, што у односу на опредељење наше државе представља и
обавезу.
Документа МОР-а и ЕУ, која чине основу за доношење Закона о безбедности и здрављу
на раду, су:
• Конвенција МОР-а бр. 155 о безбедности и здрављу у радној околини (1981.година);
• Препорука МОР-а бр. 164 о безбедности и здрављу у радној околини (1981. година);
• Протокол МОР-а за Конвенцију бр. 155 о безбедности и здрављу на раду (2002.
година);
• Конвенција МОР-а бр. 161 о службама за заштиту здравља на раду – службама
медицине рада (1985. година);
• Препорука МОР-а бр. 112 о службама медицине рада у предузећу (1952. година);
• Конвенција МОР-а бр. 135, о радничким представницима (1971. година);
• Препоруке МОР-а бр. 143 о радничким представницима (1971. година);
• Конвенција МОР-а бр. 167 о безбедности и здрављу у грађевинарству (1988. година);
• Конвенција МОР-а бр. 148 о заштити радника од професионалних ризика у радној
средини проузрокованих загађењем ваздуха, буком и вибрацијом (1977.година);
• Конвенција МОР-а бр. 81 о инспекцији рада (1947. година);
• Конвенција  МОР-а бр. 187 Промотивна конвенција о безбедности и здрављу на раду
(2009. година) ;
• Препорука МОР-а бр. 20 о инспекцији рада (1923. година);
• Препорука МОР-а бр. 81 о инспекцији рада (1947.година);
• Препорука МОР-а бр. 133 о инспекцији рада у пољопривреди (1969. година);
• Препорука МОР-а бр. 156 о заштити радника од професионалних ризика у радној
средини проузрокованих загађењем ваздуха, буком и вибрацијом (1977. година);
• Протокол уз Конвенцију бр. 81 о инспекцији рада (1995. година);
• Конвенција МОР-а бр. 129 о инспекцији рада у пољопривреди (1969. година);
• Директива Савета, 89/391/EEC од 12. јуна 1989. године о увођењу мера за подстицање
побољшања безбедности и здравља радника на раду;
• Европска социјална повеља (1996. година);
• Резолуција Савета ЕУ од 21. децембра 1987. године о безбедности, хигијени и
здрављу на раду (88/С28/01).
У складу са дефиницијом МОР-а из 1997. године, безбедност и здравље на раду
(„occupational safety and health’’ – OSH’) јесте дисциплина која се бави унапређењем
услова рада и радне околине, превенцијом повреда на раду, професионалних болести
и болести у вези са радом, заштитом и унапређењем здравља запослених.
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Према принципима Уједињених нација, Светске здравствене
организације (СЗО) и МОР-а, безбедност и здравље на раду су
темељно право човека, јер сваки грађанин у свету има право
на здрав и безбедан рад и на радну околину која му омогућава
социјално и економски продуктиван живот. Здравље на раду
и здрава радна околина спадају у највредније садржаје сваког
појединца, сваке заједнице и сваке земље. Због наведеног,
циљ безбедности и здравља на раду није само осигурање
здравља радника и очувања добара, већ и пружање позитивног
доприноса продуктивности, квалитету производа, радној
мотивацији, радном задовољству и, на тај начин, свеукупном
квалитету живота појединца и друштва у смислу остварења
добробити на раду.

Систем безбедности и здравља на раду подразумева интеракцију
више различитих чинилаца као што су законодавство,
инспекција, осигурање, техничка знања и решења, службе
медицине рада и заштите здравља, информисање, образовање
и истраживачки рад, итд. Безбедност и здравље на раду од
својих почетака континуирано се налази у процесу динамичких
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промена. Наведене промене последица су сталних промена
у технологији, производњи, облицима радних и друштвених
односа и схватања значаја социјално-економских последица.
Безбедност подразумева не само стандардни облик
безбедности, тј. хигијене и заштите од повреда на раду и
професионалних болести, већ и заштиту од повреде моралног
интегритета, достојанства и приватности на раду.
Здравље на раду подразумева стање комплетног физичког,
душевног и социјалног благостања човека, односно запосленог,
и не састоји се само о одсуству болести или слабости
(осигурање здравља запослених и очување добара), већ,
према дефиницији СЗО, подразумева и пружање позитивног

активности (већа оријентација ка пружању услуга),
облика запошљавања (који су све разноврснији
– флексибилни облици запошљавања) радно
активног становништва (међу којима је све више
жена и старијих лица) и друштва уопште.
Закон је тако конципиран да се односи на све
делатности
(индустријске,
пољопривредне,
комерцијалне,
административне,
услужне,
образовне, културне, здравствене, итд.), као и на
све запослене који обављају рад код послодавца по
било ком основу.
Законом о безбедности и здрављу на раду се
успоставља систем безбедности и здравља на
раду. Циљ укупне нове политике у овој области
је, пре свега, спречавање повреда на раду,
професионалних обољења и обољења у вези са
радом, а заснива се на покретању низа активности
у више области деловања које се не постижу само
применом мера заштите на раду, већ и применом
других мера као нпр. техничке мере и стандарди,
здравствена заштита на раду (медицина рада),
хигијена на раду, увођење превентивних мера у
свим фазама и облицима рада (утврђивање процене
ризика пре почетка рада и управљање ризицима),
успостављање одговорности послодавца и
запосленог, успостављање осигурања од повреда
на раду и професионалних обољења ради накнаде
штете и др., што укупно представља безбедност и
здравље на раду.

доприноса продуктивности, квалитету производа, радној
мотивацији, радном задовољству и, на тај начин, свеукупном
квалитету живота појединца и друштва.
Према томе, стварање здравијег радног места и радног
окружења треба да буде део општих тенденција економских
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Систем безбедности и здравља на раду је заснован на примени принципа превенције од повреда на раду, обољења или
оштећења здравља запосленог који се спроводе пре почетка рада на радном месту и у радној околини. Овај принцип
превенције професионалних ризика је промовисан директивама ЕУ (Директива Савета 89/391/EEC од 12. јуна 1989. године о
увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља радника на раду, као и остале посебне директиве донете
по основу чл. 16 ове Директиве).

Уважавајући постављени циљ доношења Закона (смањење повреда на раду, професионалних
обољења и обољења у вези са радом) његови основни елементи су:

увођење примене превентивних мера пре почетка рада;
одговорност послодавца за примену мера безбедности и здравља на раду која се не може пренети на
друга лица;
процена ризика на сваком радном месту и у радној околини;
ангажовање службе медицине рада ради праћења здравственог стања запослених;
већа права запослених да учествују у примени мера безбедности и здравља на раду преко представника
запослених;
одговорност послодавца за обављање послова безбедности и здравља на раду (одређивање лица које
обавља послове безбедности и здравља на раду – полагање испита о практичној оспособљености за
обављање ових послова);
образовање Управе за безбедност и здравље на раду;
увођење принципа давања лиценци лицима која се баве пословима безбедности и здравља на раду у
виду пружања услуга;
надзор над применом овог закона преко интегрисане инспекције рада;
високе запрећене казне, итд.

Без обзира што акредитација није обавезна у систему
безбедности и здрављу на раду, на посредан начин се
послодавци упућују на потребу акредитације при давању
услуга, односно у процесу производње.
Наиме, систем безбедности и здравља на раду осигурава
се применом, између осталих, Закона о раду, Закона о
здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању,
Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Закона
о општој безбедности производа, Закона о техничким
захтевима за производе и оцењивање усаглашености, Закона
о акредитацији, Закона о хемикалијама, Закона о тржишном
надзору, Закона о стандардизацији, итд.
Поред бројних мера, везаних за безбедност и здравље на раду
запослених, које се обезбеђују применом напред наведених
закона, за ову прилику је значајно промовисати одредбу члана
24 Закона о безбедности и здрављу на раду, којом је прописано
да послодавац може запосленима дати на употребу опрему за
рад, средство и опрему за личну заштиту на раду или опасне
материје само:
1) ако располаже прописаном документацијом на српском
језику за њихову употребу и одржавање, односно
паковање, транспорт, коришћење и складиштење, у којој је
произвођач, односно испоручилац навео све безбедноснотехничке податке важне за оцењивање и отклањање ризика
на раду;
2) ако је обезбедио све мере за безбедност и здравље које
су одређене том документацијом, у складу са прописима
о безбедности и здрављу на раду, техничким прописима и
стандардима.
Изузетно, када послодавац није у могућности да обезбеди
документацију, дужан је да ту документацију прибави од
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правног лица регистрованог за послове контроле квалитета
производа.
Послодавац је дужан, када је то потребно, да обезбеди превод
документације на језик који запослени разуме.
Да би осигурао примену наведене одредбе, послодавац,
који даје на употребу опрему за рад, средство и опрему за
личну заштиту на раду или опасне материје, дужан је да
обезбеди примену Закона о општој безбедности производа,
Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање
усаглашености, Закона о хемикалијама, Закона о акредитацији,
Закона о стандардизацији, као и подзаконских прописа који
прате ове законе.
Истиче се да је појединим подзаконским прописима у
области безбедности и здравља на раду прописана примена
одговарајућих стандарда, те се на тај начин посредно
промовише потреба акредитације процеса, услуга, система и
особа код послодаваца. Такође, може се размишљати да се у
будуће у неким деловима система безбедности и здравља на
раду уведе и обавезност акредитације.
На крају се може закључити да послодавцима акредитација
обезбеђује повећање поузданости процеса доношења
одлука, смањење трошкова, одлучивање у поступку процене
ризика, конкурентност на тржишту, односно производи
сертификовани од стране сертификационих тела повећавају
поверење корисника производа по принципу „једном
тестирано или сертификовано - прихваћено свуда“. Такође,
системи менаџмента, који су сертификовани од стране
акредитованих сертификациних тела, повећавају поверење
у пословање организација, а истовремено се штеди време
и новац уколико је у поступку акредитације оцењивање
и потврђивање компетентности обавила трећа страна независно акредитационо тело.
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Метрологија:
IPA 2011 - PrePT Обука за лабораторије за еталонирање/испитивање
У оквиру пројекта IPA 2011 у делу PT активности, у Љубљани,
Словенија, је реализована уводна обука за акредитоване
лабораторије за еталонирање и лабораторије за испитивање,
националне метролошке институте и национална акредитациона
тела у периоду од 11-15. јуна 2012. године. Покренуто је укупно 11
PT активности у којима учествује укупно 69 лабораторија од 187
заинтересованих из разних области еталонирања и испитивања.
Учесници обуке су лабораторије и национална акредитациона
тела из региона југоисточне Европе и Турске. Носилац пројекта PT
активности и организатор обуке је Лабораторија за метрологију
и квалитет (MIRS/FE-LMK) Електротехничког факултета,
Универзитета у Љубљани, институција која је уједно и носилац
примарног националног еталона једнинице температуре и
релативне влажности у Словенији.
У оквиру пројекта реализоваће се 11 PT активности и то у области
еталонирања (маса - PT4, дужина - PT3, температура - PT1 и
електричне величине - PT5), као и у области испитивања (квалитет
вина PT6, испитивање пијаће воде - PT2, квалитет горива - PT7,
тешки метали у земљишту - PT8 и тешки метали у храни - PT9).
PT10 из области испитивања пијаће воде и PT11 из области
температуре су покренути за акредитоване лабораторије из
Турске која је придружена земљама југоисточне Европе на овом
пројекту. Из сваке области су одабране пилот лабораторије које
ће, у сарадњи са експертима изабраним из националних или
референтних лабораторија из Словеније, пружити сву неопходну
помоћ на експертском нивоу у областима еталонирања и
испитивања.
Слободан Зеленика, руководилац Групе за дужину, димензионе
величине и акустику из ДМДМ у области дужине, биће
координатор PT3 активности за одабране лабораторије са мерном
могућношћу еталонирања сета планпаралелних мера. У области
масе, Група за масу и притисак из ДМДМ учествоваће у пројекту
PT4 дајући референтну вредност, јер једина од земаља учесница
у PT4 шеми има објављене мерне могућности, могућности
мерења и еталонирања (СМСs) у BIPM КCDB бази. Представник
Групе за масу и притисак, који је био у организацији пројекта
у делу масе, је метролог Борис Рамач. Група за термометрију

из ДМДМ, у области термометрије, учествоваће у PT1 у делу
еталононирања стандардних платинских отпорних термометара
методом поређења. Славица Симић, руководилац Групе за
термометрију из ДМДМ, паралелено у склопу пројекта IPA2011
и исте главне шеме, организовaће и домаћу PT шему у којој ће
координирати сличну активност за већ одабране лабораторије
са могућношћу еталононирања отпорних термометара. Поред
организације домаћег поређења у Србији на пројекту IPA2011,
биће организована и три додатна поређења на нивоу земаља
Хрватске, Македоније и Црне Горе у области испитивања пијаће
воде.
Национална акредитациона тела из региона, међу њима и
АТС из Србије, су такође узела учешће у овом пројекту због
великог значаја и улоге пројекта испитивања оспособљености
акредитованих лабораторија путем PT шема, као једног од
начина потврде компетентности. Захтеви, које национална
акредитациона тела постављају пред своје акредитоване
организације, су и обавезна учешћа у одговарајућим шемама
испитивања
оспособљености
и
међулабораторијским
поређењима, а сами резултати испитивања оспособљености
у тим шемама су значајан показатељ поверења у квалитет
резултата испитивања/еталонирања које обављају акредитоване
организације. Љиљана Маркићевић, начелник Одељења за
акредитацију лабораторија, је учествовала у поменутој обуци
испред АТС-а.
Поред представника лабораторија из ДМДМ, на првом делу
пројекта IPA2011 узели су учешће представници лабораторија
из Института Никола Тесла, (PT5 - електричне величине), Завода
за јавно здравље - Лесковац (PT2 - пијаћа вода), АлфаЛаба
Александровац (PT6 - испитивање вина), Југоинспекта - Нови Сад
(PT7 - испитивање горива), ЕкоЛаба Падинска Скела (PT8 - тешки
метали у земљишту) и Института за јавно здравље Војводине
Нови Сад (PT9 - тешки метали у храни).

Објављени правилници из области метрологије:

Објављен правилник o начину ванредног прегледа мерила
Правилник o начину ванредног прегледа мерила је објављен 29. маја 2012. године у „Службеном
гласнику Републике Србије”, број 54/12 и ступа на снагу 6. јуна 2012. године.
Овим правилником се ближе прописује начин ванредног прегледа мерила, као и садржај и рок
чувања извештаја о прегледу мерила.

Објављен правилник о изменама и допунамa правилника
о условима за обављање послова оверавања мерила
Правилник о изменама и допунамa правилника о условима за обављање послова оверавања
мерила је објављен 5. јуна 2012. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 56/12
и ступио је нa снагу 13. јуна 2012. године, при чему овај правилник почиње да се примењује 13.
септембра 2012. године.
Овим правилником су измењени услови за обављање послова оверавања мерила који се тичу
броја запослених и њиховог искуства, као и у вези са коришћењем просторија и изнајмиљивањем
опреме.

Објављени нови спискови српских стандарда
У „Службеном гласнику РС“, број 55/12, су објављени нови спискови српских стандарда из области
нисконапонске електричне опреме, електромагнетске компатибилности и машина, као и листа
српских стандарда из области опште безбедности производа.
Спискови стандарда из области нисконапонске електричне опреме, електромагнетске
компатибилности и машина се могу преузети на сајту ТЕХНИС (www.tehnis.merr.gov.rs), као и
Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа.

За октобар 2013. године је планиран други део обуке у оквиру
пројекта IPA 2011, на коме ће бити представљени добијени
резултати у вези активности у потврђивању оспособљености за
послове еталонирања/испитивања у поменутим областима.
(www.dmdm.rs)
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Да ли сте знали какву су улогу имали стандарди и акредитација
на ОИ ЛОНДОН 2012?
Спортски дух, борба за боје своје земље и постизање што бољих резултата били
су заједнички покретач за више од десет хиљада учесника управо завршених
Летњих олимпијских игара 2012 у Лондону. Међу овим бројним учесницима,
добитницима медаља, као и међу онима који су се на овај начин први пут показали
свету, нашао се и један од скривених “учесника” Олимпијаде – стандард ISO
20121, нови међународни стандард о менаџменту одрживошћу догађаја. Често
крајњи корисник и не зна за акредитацију, али итекако зна шта поверење у исход
подразумева. Спортисти желе да поставе светске рекорде, који ће се памтити у
будућности, а акредитација им омогућава и доследност на свим меридијанима.
То заправо значи да оно што је испитано, измерено или котролисано током
једне олимпијске године у земљи, која је домаћин Олимпијских игара, се може
поредити са резултатима који ће настати током наредних Олимпијских игара
у потпуно другој земљи, почев од мединских лабораторијских испитивања,
грађевинских материјала и опреме којом су изграђени стадиони и спортска
борилишта до еталонирања мерне опреме.
Наиме, LOCOG (London Organising Committee of the Olympic and Paralympic
Games) је постао први организациони комитет који је независно сертификован
према захтевима британског стандарда BS 8901:2009, „Спецификација система
менаџмента одрживошћу догађаја”. После његовог успеха, а као одговор на
тражњу на глобалном нивоу, развијен је стандард ISO 20121:2012, „Систем
менаџмента одрживошћу догађаја – Захтеви са упутством за употребу”. Реч је о
стандарду који је у јуну ове године настао као резултат сарадње стручњака из чак
30 земаља.

календар
догађаја

октобар

новембар

1 – 4. октобар 2012.

21 – 22. новембар 2012.

Обука за оцењиваче за оцењивање према
Директиви за опрему под притиском у
оквиру PTB пројекта “Support of the Quality
Infrastructure in Serbia”

EA General Assembly Meeting, Братислава,
Словачка

3 – 4. октобар 2012.
Horizontal Harmonization Committee Meeting,
Брисел, Белгија

друга половина новембра 2012.
Обука за техничке оцењиваче за
лабораторије за испитивање према SRPS
ISO/IEC 17025

4 – 5. октобар 2012.
EA LC Working Group CALIBRATION Meeting,
Милано, Италија

септембар

прва половина октобра 2012.

11 – 12. септембар 2012.

Обука за техничке оцењиваче за
лабораторије за испитивање према SRPS
ISO/IEC 17025

EA Certification Committee, Хелсинки, Финска
13. септембар 2012.

10 – 11. октобар 2012.

EA Inspection Committee, Хелсинки, Финска
18 – 20. септембар 2012.

EA Communications and Publications
Committee, Париз, Француска

EA Laboratory Committee, Осло, Норвешка

друга половина октобра

26 – 27. септембар 2012.

Обука за техничке оцењиваче за лабораторије
за еталонирање према SRPS ISO/IEC 17025

EA Multilateral Agreement Council Meeting,
Никозија, Кипар

LOCOG је међу првима усвојио нови стандард, поред мултинационалне компаније
Coca-Cola и Портландске националне академије за једрење. Иначе, средином
децембра ове године уследиће повлачење стандарда BS 8901, а замениће га BS
ISO 20121 који се већ налази у продаји. Овај стандард може применити било која
организација која жели да успостави и побољша систем менаџмента одрживошћу
догађаја свих врста – пословних, спортских, културних или политичких. Као што
могу користити јавности, конференције, концерти, спортске манифестације,
изложбе и фестивали могу истовремено имати и негативне економске, еколошке
и друштвене последице, као што су стварање отпада, потрошња енергије и
притисак на локалне заједнице.
Управо стандард ISO 20121 даје оквир за идентификовање потенцијално
негативних последица догађаја и њихово уклањање или смањење, уз истицање
позитивних утицаја кроз побољшано планирање и процесе. Да би све ово
било могуће, неопходно је да у свакој земљи постоји независна установа која
оцењује рад акредитованих тела за оцењивање усаглашености, а што је у Србији
улога АТС-а. Оваква једна независна установа би морала да ради на начин,
који је идентичан оном који се примењује у другим земљама, а то се постиже
спровођењем колегијалних оцењивања акредитационих тела.
Начин, на који АТС и све друге чланице Међународне кооперације за акредитацију
лабораторија (ILAC) и Међународног форума за акредитацију (IAF) обављају
послове акредитације, улива поверење у рад лабораторија, контролних и
сертификационих тела која обављају послове оцењивања усаглашености. На
тај начин акредитована тела за оцењивање усаглашености примењују исте
стандарде и начин рада где год и кад год да раде – било да је то у Пекингу 2008.
или Лондону 2012. године или у неком другом граду. Овај исти принцип је у
основи међународне трговине и улива поверење у квалитет роба и услуга.
(www.iss.rs, www.ukas.org)
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