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оквиру ILAC MRA споразума

Наставак сарадње са акредитационим
телима из региона

АТС поздравља нове чланове породице
акредитованих тела за оцењивање усаглaшености
Током августа, септембра, октобра и новембра 2012. године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели
акредитације за следеће лабораторије за испитивање и еталонирање, контролна и сертификациона тела, као и низ
одлука о одржавању, обнови, проширењу обима акредитације, укидању, преносу акредитације и смањењу обима
акредитације.

август 2012. године
Додељена је акредитација лабораторијама за
еталонирање:
• SWAT д.о.о., Лабораторија за еталонирање,
• Акционарско друштво «ВАГАР», за производњу и
сервисирање услуга, Нови Сад,
и контролним телима:
• KONVEKS GASNA I VODO TEHNIKA D.O.O., Београд.
Донете су одлуке о укидању акредитације
лабораторији за испитивање::
• ДОО за техничко испитивање, анализу и инжењеринг
услуге МИНИНСПЕКТ, Лабораторија за ИБР, Ниш

и лабораторији за
еталонирање
• ДОО за техничко
испитивање, анализу
и инжењеринг
услуге МИНИНСПЕКТ,
Метролошка лабораторија, Ниш.
Извршен је пренос акредитације акредитованих
лабораторија за испитивање са акредитационим
бројевима  01-060, 01-070, 01-101 на правног следбеника
НТЦ НИС-Нафтагас доо Нови Сад, Дирекција Лабораторија,
Нови Сад, Народног фронта 12 (акредитациони број 01372).

септембар 2012. године
Додељена је акредитација лабораторијама за
испитивање:
• Институт за безбедност, квалитет и заштиту животне
средине и здравље “27.јануар“ доо, Лабораторија за
испитивање услова радне и животне средине, Ниш,
• ROHE - Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и
сервисирање, д.о.о., Лабораторија за физичко-хемијска
испитивања производа од нафте, Београд,
• Институт за нуклеране науке „Винча“, Центар за моторе и
возила, Београд,
• Доо Енерго-систем, Предузеће за производњу,
пројектовање и инжењеринг, унутрашњу и спољну
трговину Нови Сад,
лабораторијама за еталонирање:
• Друштво за производњу, унутрашњу и спољну трговину
AUDIO BM д.о.о., Нови Сад,
• VAGA-LIBELA D.O.O., Лабораторија за еталонирање,
Краљево,
и контролним телима:
• А.C.I.S. Advanced Constructions and Industrial Services Нови
Сад,
• D.O.O. NORTH SYSTEM, Петроварадин,
• Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге
„Биротехна“ д.о.о., Смедерево,
и сертификационом телу за сертификацију производа:
• ORGANIC CONTROL SYSTEM doo Суботица.
3

октобар 2012. године
Додељена је акредитација лабораторијама за
испитивање:

Акредитација је укинута лабораторијама за
испитивање:

• Јавно предузеће Нуклеарни објекти Србије, Београд

• M.А.Ч. ДОНДОН доо Београд Београд-Нови Београд,

• Институт за општу и физичку хемију АД, Лабораторија за
испитивање, истраживање и развој Београд,

• ДП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ, Контролно тело,
Лабораторија Вршац.

лабораторији за еталонирање:
• ТЕРМОТЕХНА ШУШИЋ, Лабораторија за еталонирање,
Чачак,
и контролном телу:
• РТБ Бор-група, Топионица и рафинација бакра Бор,
Друштво са ограниченом одговорношћу, Лабораторија за
контролисање водомера, Бор.

новембар 2012. године
Додељена је акредитација лабораторијама за
испитивање:
• Саобраћајни институт ЦИП доо, Сектор за лабораторијска
испитивања и заштиту животне средине Београд;
• Пољопривредна стручна служба „Агрозавод“ ДОО,
Лабораторија Агрозавод Вршац;
• ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА АРМАТУРЕ ДОО, Лабораторија за
испитивање вентила сигурности Пожега.
и контролним телима:
• ЕД Југоисток ДОО Ниш;
• ЕД Центар ДОО Крагујевац, ЕД Електрошумадија Крагујевац;
• ДОО КОНТРОЛА МЕРА И МЕРИЛА, Нови Сад;
• МЕРИЛА доо, Ћуприја.
Акредитација је укинута сертификационом телу за
сертификацију менаџмента:
• ICC CERTIFICATION CENTER ДОО, Нови Сад,
односно лабораторији за испитивање:
• Фабрика мазива „Chemol“ д.о.о. Сектор за техничку
контролу и лабораторијске послове Chemol лабораторија ,
Београд.

http://www.ats.rs/sr/vest/2012-10
http://www.ats.rs/sr/vest/2012-11
http://www.ats.rs/sr/vest/2012-12
http://www.ats.rs/sr/vest/2012-14
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АТС потписник
ILAC MRA споразумa и IAF MLA споразума
Током годишњег скупа Међународног форума за акредитацију (IAF) и
Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC), одржаног
у периоду од 16. до 26. октобра 2012. године у Рио де Женеиру, Бразил,
Акредитационо тело Србије је, на основу потписаног мултилатералног
споразума о признавању акредитације (ЕА MLA) са Европском организацијом за акредитцију (ЕА),
потписало ILAC MRA споразум за области еталонирања, испитивања и контролисања, односно IAF
MLA споразум за област сертификације производа.
Поред, за нас значајне ЕА, регионалне организације која
уређује област акредитације у Европи, Међународна
организација за акредитацију лабораторија (International
Laboratory Accreditation Co-operation - ILAC) и Међународни
акредитациони форум (International Accreditation Forum IAF) су међународне организације које, на глобалном нивоу,
уређују област акредитације лабораторија и контролних тела,
односно сертификационих тела. ILAC и IAF су успоставили и
одржавају систем мултилатералних споразума о међусобном
признавању који се заснивају на регионалним споразумима
који постоје у Европи, Азији, Пацифику и Африци. На овај
начин велики број држава света укључен је у јединствени
систем акредитације са циљем уклањања техничих баријера
у трговини и успостављања хармонизованог приступа у раду
свих акредитационих тела света. Чланице ових међународних
организација усвајају заједничке политике и процедуре како
би се олакшао слободан проток роба, услуга, људи и капитала
у складу са Споразумом о техничким препрекама трговини
(World Trade Organisation’s Agreement on Technical Barriers
to Trade). На основу потписаног ЕА MLA споразума са ЕА о
признавању акредитације АТС је постао потписник IAF MLA
споразума, односно ILAC MRA споразума и тиме остварио веома
важно међународно признање своје компетентности, а самим
тим последично и потврдио компетентност акредитованих тела
за оцењивање усаглашености у Републици Србији.

Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а
и Peter Unger, председавајући ILAC-а

Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а и
Randy Dougherty, председавајући IAF-а

Jon Murthy, председавајући Комитета за комуникације и маркетинг IAF-a и ILAC-а, Јасна
Стојановић, в.д. директора АТС-а, и Vagn Andersen, председавајући CPC комитета ЕА

Акредитација контролних тела сада у оквиру ILAC MRA споразума
На
годишњем
састанку
Међународне
организације
за акредитацију лабораторија (ILAC) и Међународног
акредитационог форума (IAF), који је одржан 24. октобра
2012. године у Рио де Женериу, Бразил, резолуцијом 16.06
(ILAC Resolution GA 16.06) потврђено je да ће у надлежности
Међународне организације за акредитацију лабораторија од
сада, поред акредитације лабораторија, бити и акредитација
контролних тела чиме је обим ILAC-овог мултилатералног
споразума (ILAC Mutual Recognition Arrangement - MRA)
проширен како би укључио и акредитацију контролних тела.
Тридесет девет акредитационих тела је потписало ILAC MRA
споразум за акредитацију контролних тела.
Као и код акредитације лабораторија, ILAC MRA споразум у
области контролисања се заснива на систему мултилатералних
споразума у области контролисања које признају и оцењују
регионалне организације за акредитацију, чланице ILAC мреже
- APLAC (www.aplac.org), EA (www.european-accreditation.org) и
IAAC (www.iaac.org.mx).

Акредитациона тела, потписници ILAC MRA споразума  у области
контролисања, примењују међународни стандард ISO/IEC
17020 – Општи критеријуми за рад различитих врста тела
која обављају контролисање што за резултат има униформни
приступ оцењивању компетентности контролних тела. Због
тога државе могу да успоставе прекограничне споразуме на
основу међусобне оцене и признавања система акредитације
контролних тела.  Дакле, споразуми о међусобном признавању
(MRА) су кључни код признавања извештаја и сертификата о
контролисању чиме се олакшава несметано кретање роба и
услуга између држава.
Свако акредитационо тело, потписник  овог споразума, признаје
акредитацију и резултате контролних тела, акредитованих   од
стране   других потписника,   као да се ради о контролном телу
које је онo само акредитовало.
Више о проширењу обима ILAC MRA споразума прочитајте на
www.ilac.org/ilacarrangement.
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Ново издање стандарда ISO/IEC
17020 (ISO/IEC 17020:2012)
У резолуцији 16.23 Међународне организације за акредитацију лабораторија (International
Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC), која је усвојена на заседању Генералне скупштине
ове међународне организације одржане у оквиру годишњег састанка Међународне организације
за акредитацију лабораторија и Међународног акредитационог форума (IAF) у Рио де Женеиру,
Бразил, у периоду од 16. октобра до 26. октобра 2012. године, се наводи да ће се, након 1. марта
2015. године, када истиче прелазни период за примену новог издања ISO/IEC 17020 (ISO/IEC
17020:2012), користити искључиво последње издање поменутог стандарда.
Ново издање међународног стандарда ISO/IEC 17020:2012

– Оцењивање усаглашености – Захтеви за рад различитих
типова тела која обављају контролисање (Conformity
assessment - Requirements for the operation of various types of
bodies performing inspection) објављено је 1. марта 2012. године.
У складу са тим, Међународна организација за акредитацију
лабораторија

(International

Laboratory

Accreditation

Co-

operation, ILAC) је донела одлуку да прелазни период за примену
новог издања стандарда ISO/IEC 17020 буде 3 године од дана
објављивања 2012. године, односно до 1. марта 2015. године.
Структура стандарда ISO/IEC 17020:2012 усклађена је са
осталим стандардима из серије стандарда ISO/IEC 17000. У
новом издању стандaрда имплементирани су делови смернице
IAF/ILAC A4, као и обавезни захтеви из докумената ISO/PAS и то:
захтеви у вези непристрасности из документа ISO/PAS 17001,
захтеви о поверљивости из документа ISO/PAS 17002, захтеви
о жалбама и приговорима из документа ISO/PAS 17003, као и
захтеви о уређивању система менаџмента из документа ISO/
PAS 17005. Такође, ово издање стандарда садржи и већи број
дефиниција (нпр. шеме контролисања, систем контролисања,
итд.) које ће помоћи бољем разумевању захтева стандарда.
Ново издање стандарда ISO/IEC 17020 обухвата измене/
промене које су садржане у следећим захтевима:
4.1.3

Идентификација ризика по непристрасност контролног
тела;

4.1.4	Отклањање или свођење ризика по непристрасност на
најмању могућу меру;
Прилог А– напомена: дата појашњења – изузеци који не
представљају сукоб који би се одразио на независност
контролних тела;
4.2.1

Правно

преузимање

информацијама

у

обавеза
контролном

за
телу;

менаџмент
обавеза

информисања клијента унапред о информацијама које
ће бити јавно доступне;
5.1.4

Одговарајућа средства (нпр. осигурање или резервна
средства);

5.2.5

Располагање са једном или више особа у улози
техничког руководиоца;
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6.1.5

6.1.6
6.1.8

7.1.1
7.3.2

7.4.2

7.5.2

Документоване процедуре за избор, обуку, званично

усаглашености – Захтеви за рад различитих типова тела

овлашћивање и праћење контролора и другог особља

која обављају контролисање. Овим стандардом повлачи се

укљученог у активности контролисања;

и замењује издање из 2002. године (SRPS ISO/IEC 17020:2002).

Менторски период рада са искусним контролором;

Акредитационо тело Србије је планирало и предузима све

Праћење перформанси свих контролора и другог

активности (измене докумената система менаџмента, обука

особља; резултати праћења рада узимају се у обзир

оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања) у

при планирању обука;

циљу усаглашавања поступка акредитације контролних тела

Обавештавање клијента уколико метод контролисања,

према стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012.

који је клијент предложио, није одговарајући;

АТС ће започети са спровођењем оцењивања према стандарду
о

SRPS ISO/IEC 17020:2012 од 01.03.2013. године, а након тог

контролисању до контролора који су изводили

периода неће примати нове пријаве за акредитацију према

Интерна

следивост

извештаја/сертификата

контролисање;

издању SRPS ISO/IEC 17020:2002. Контролним телима, која су

Обавезни елементи који се приказују у извештају/

започела поступак оцењивања према издању SRPS ISO/IEC

сертификату о контролисању; изјава о усаглашености

17020:2002, биће дата могућност да се изјасне у односу на које

обавезан елеменат само када је то применљиво;

издање стандарда желе да заврше поступак оцењивања. После

Опис процеса поступања са приговорима и жалбама на
располагању свим заинтересованим странама;

7.6

Процес са приговорима и жалбама (прописани
минимални елементи и методе процеса, захтеви за
извештавање о напредовању и резултатима);

8.1.1. Опције А и Б за уређење система менаџмента;
8.3.2. Процедуре управљања документима;

01.10.2013. године АТС неће додељивати нове акредитације
према издању SRPS ISO/IEC 17020:2002.
Оцењивање акредитованих контролних тела спровешће се,
у смислу преласка/прилагођавања/усаглашавања са новим
издањем стандарда, током редовних надзорних оцењивања
или поновних оцењивања, а најкасније до 01.09.2014. године.
С тим у вези, АТС ће усагласити активности оцењивања са
сваким акредитованим контролним телом понаособ.

8.5.3

Излазни елементи преиспитивања;

8.7.4

Садржај процедуре за корективне мере;

8.8.

Превентивне мере (захтев за процедуром, садржај

Акредитованим контролним телима, која до тог периода не

процедуре).

успеју да се прилагоде новом издању стандарда, акредитација

После 01.03.2015. године престају да важе све додељене
акредитације

према

издању

SRPS

ISO/IEC

17020:2002.

Институт за стандардизацију Србије је 23. маја 2012. године

ће бити суспендована и/или укинута. Према процедурама

објавио стандард SRPS ISO/IEC 17020:2012 Оцењивање

АТС-а време трајања суспензије је највише 6 месеци.
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Утврђени прелазни периоди за почетак
примене нових верзија већег броја стандарда
Чланице IAF-а су донеле одлуку о прелазном периоду за почетак примене следећих
стандарда:
- ISO/IEC 27006: прелазни период за примену новог стандарда ће трајати 18 месеци
од дана објављивања стандарда (01.12.2011. године),
- ISO/IEC 17065: прелазни период ће трајати 3 године од дана објављивања
стандарда (15.09.2012. године),
- ISO/IEC 17024: прелазни период трајати 3 године од дана објављивања стандарда
(01.07.2012. године).
- нормативни документ ISO/IEC TS 17021-2 ће се примењивати заједно са стандардом ISO/IEC 17021 за област EMS са роком за усаглашавање од 2 године од дана
објављивања што практично значи да ће сертификациона тела морати да се
усагласе са поменутим документом до 15. августа 2014. године.
Такође је одлучено да ће прелазни период, који се односи на новообјављена
ISO/CASCO издања, трајати 2 године од дана објављивања осим у посебним
случајевима, које одобрава Технички комитет IAF-а, када је потребно
донети посебан документ у вези примене истог.
Чланице ILAC-а су донеле одлуку да се, након истека прелазног
периода (1. март 2016. године), у сертификатима о акредитацији
мора наводити искључиво последње издање стандарда ISO
15189 на основу чега ISO 15189:2007 неће важити у оквиру ILAC
MRA споразума. Такође је одлучено да ће се након 1. марта 2015.
године, када истиче прелазни период, користити искључиво
последње издање стандарда ISO/IEC 17020 из 2012. године.

Нови мандати председавајућих ILAC-а и IAF-а
На годишњем састанку ILAC-а и IAF-а,
одржаном у периоду од 16. до 26. октобра
2012. године у Рио де Женеиру, Бразил,
Peter Unger је именован за председавајућег
ILAC-а, док је   Randy Dougherty именован за
председавајућег IAF-а.
За више информација посетите:
https://www.ilac.org/home.html
http://www.iaf.nu/

ILAC објавио нове брошуре
ILAC је објавио четири нове брошуре које су од значаја за рад контролних
организација:
• Зашто контролно тело треба да се акредитује?
• Зашто користити услуге акредитованих контролних тела?
• Како влада и законодавна тела могу имати користи од коришћења
услуга акредитованих контролних тела?
• Како могу да верујем контролном телу? Да ли је потребно да се
сертификујемо у складу са стандардом ISO 9001 или да се акредитујемо
у складу са стандардом ISO/IEC 17020?
https://ilac.org/prom_brochure.html
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Промена документације:
нова издања током месеца септембра
Промена процедуре о одлучивању и додели акредитације
У складу са т. 4.5.2 Правила акредитације, АТС-ПА01 и
процедуром АТС-ПР15, Одлучивање и додела акредитације
одлуке о акредитацији доноси директор АТС-а на основу
предлога Комисије за акредитацију.
Комисија за акредитацију разматра информације из предмета,
који је доспео на одлучивање, утврђује његову комплетност,

разматрања комисија доноси предлог одлуке о акредитацији.
У поступку одлучивања о акредитацији директор АТС-а може
затражити додатне информације или објашњења, што може
подразумевати и додатно оцењивање у сврху прикупљања
информација неопходних за завршетак поступка одлучивања.

вреднује јасност, разумљивост и довољност информација што

Поступак одлучивања детаљно је описан у процедури АТС-

укључује и препоруку тима за оцењивање. На основу резултата

ПР15, Одлучивање и додела акредитације.

http://www.ats.rs/sr/node/724

Нови интернет портал АТС-а – стара адреса www.ats.rs
видове претраге Регистра акредитованих
тела за оцењивање усаглашености који
представља синхронизовани извод из
новог информационог система направљеног
на бази „open source“ технологија прати
трендове техничке подршке акредитационим
телима најнапреднијих земаља.
Регистар се може претраживати по врсти акредитације или по
акредитационом броју или по називу/адреси тела или по било
којој речи која фигурише у унетом обиму акредитације.
Интернет портал је осмишљен да задовољи потребе
различитих циљних група и да одговори на сва питања, која
имате у вези акредитације, а обилује и мноштвом нових
Обавештавамо

сва

акредитована

тела

за

оцењивање

информација и објашњења па се надамо да ћете и даље радо

усаглашености, као и друге посетиоце интернет портала АТС-а,

посећивати наш интернет портал.

да АТС сада има нови интернет портал који нуди савремене

Чекамо вас - добродошли!

Промене у руководству АТС-а

14. септембра 2012. године Јасна Стојановић је именована за
вршиоца дужности директора Акредитационог тела Србије
када је др Дејан Крњаић, који је до тада обављао дужност
директора АТС-а, прешао на нову дужност државног секретара
у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.
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Представљамо:

Интервју са председавајућим CPC комитета ЕА: Vagn Andersen
Значај CPC комитета Европске организације за акредитацију и промоција
акредитације у оквиру свих генералних директората Европске комисије

Признавање Европске организације за
акредитацију (ЕА) као званичне организације
задужене за питања акредитације у Европи
уследило је након усвајања Уредбе (ЕК) бр.
765/2008 Европског парламента и Савета од 9.
јула 2008. године којом се успоставља правни
оквир за пружање услуга акредитације у
целој Европи. Од тада ЕА настоји да унапреди
свој систем рада и поступак колегијалног
оцењивања (peer evaluation) како би
обављање послова акредитације у Европи
било доследно захваљујући усклађеној
примени стандарда, процедура и упутстава
међународних организација за акредитацију

Vagn Andersen, председавајући CPC
комитета ЕА

Каква је ситуација у Европској унији након усвајања „Европског пакета мера
за унапређење трговине производима“ којим је ЕА и званично призната
као организација задужена за питања
акредитације у Европи?
Нови пакет прописа из 2008. године (New
Legislative Framework - NLF) је од великог
значаја како за ЕА тако и за национална акредитациона тела (НАТ). Уредбом
бр. 765/2008 се и званично признаје
акредитација као средство којим се
обезбеђује да рад унутрашњег тржишта
тече несметано и без стварања техничких баријера трговини. Производи и ус10

које користе њене чланице и како би се
постигла транспарентност у раду свих њених
чланица, односно како би све чланице добиле
одговарајућу техничку подршку када је реч о
питањима везаним за примену и спровођење
европске политике у области акредитације.
Разговарали смо са господином Ваном
Андерсеном (Vagn Andersen), председавајућим
Комитета за комуникације и публикације
Европске организације за акредитацију (EA
CPC), како бисмо сазнали најновије трендове
који постоје у ЕА, а везани су за унапређење
сарадње са Европском комисијом и промоцију
улоге и значаја акредитације.

луге се могу стављати на тржиште свих
држава чланица ЕУ уколико задовоље
захтеве везане за здравље, безбедност и
заштиту животне средине што се показује
и документује извештајима и сертификатима које издају акредитована тела за
оцењивање усаглашености.

ног унутрашњег тржишта како би било
могуће пласирати производе и услуге
у свим државама чланицама будући да
индустрија и потрошачи треба да стекну поверење у поменуте производе који
задовољавају захтеве европског законодавства.

ЕА је именовала Европска комисија да
спроводи мониторинг на основу којег
би потврдила да акредитациона тела,
којима су њихове државе повериле послове акредитације, обављају послове у
складу са захтевима Уредбе бр. 765/2008
и одговарајућих међународних стандарда. ЕА током колегијаног оцењивања
утврђује да ли национална акредитациона тела задовољавају захтеве и да ли
тржиште може да има поверења у поменута акредитациона тела, која су добила позитивну оцену након спроведеног
колегијалног оцењивања, и да ли може
да се ослони на извештаје и сертификате
које издају тела за оцењивање усаглашености која су поменута акредитациона
тела акредитовала.

Комуникација са Генералним директоратом за предузећа и индустрију (DG
Enterprise and Industry, DG ENTR) и са
Групом за акредитацију (Inter-Service
Steering Group for Accreditation) је тренутно најважнији начин комуникације
са Европском комисијом. На који начин ЕА може да врши промоцију
акредитације у свим релевантним генералним директоратима као целинама,
а не само код појединаца запослених у
овим директоратима?

Акредитација и систем колегијалног
оцењивања ЕА су постали важно средство, које регулаторима омогућава,
како на нивоу Европске уније тако и
на државном нивоу, стварање ефикас-

Генерални директорат за предузећа
и индустрију је тело одговорно
за спровођење закона у области
акредитације (како је дефинисано
Уредбом бр. 765/2008) и великим делом и за спровођење закона у области унутрашњег тржишта. То значи да
Генерални директорат за предузећа и
индустрију има кључну улогу у оквиру
Европске комисије када је реч о законодавству, односно када је потребно у нове

законе увести одредбе које се односе на
акредитацију, односно када се врше измене и допуне постојећих закона.
Генерални директорат за предузећа и
индустрију је успоставио једну мрежу у оквиру Европске комисије (тзв. „Inter-Service
Steering Group for Accreditation“) која има
два циља: (1) лакшу размену знања и искустава везаних за примену акредитације
и (2) подстицај званичницима Европске
комисије да размотре у којим све законским актима се појам акредитације може
увести у циљу унапређења начина рада и
конкурентности предузећа у Европи – а
све у циљу унапређења закона.
ЕА присуствује састанцима тзв. Групе
за акредитацију („Inter-Service Steering
Group“) и успоставила је контакте са
одређеним бројем лица у различитим
генералним директоратима (Directorates
General). ЕА је такође успоставила и билатералне контакте са званичницима
запосленим у генералним директоратима задуженим за доношење законодавства које садржи одредбе везане за
акредитацију као што су: Генерални директорат за климатске акције (DG CLIMA),
Генерални директорат за животну средину (DG ENV), Генерални директорат
за пољопривреду и рурални развој (DG
AGRI), Генерални директорат за здравље
и заштиту потрошача (DG SANCO) и Генерални директорат за мобилност и транспорт (DG MOVE). Тако је ЕА у последње
две године успоставила бројне контакте
са запосленима у Европској комисији.
Међутим, то још није довољно и ЕА мора
генерално да унапреди комуникацију са
установама како би што већи број званичника постао свестан значаја акредитације
и потребе за израдом нових закона који
се морају позивати на акредитацију као
средство којим се обезбеђује да техничке спецификације за производе и услуге,
односно захтеви произвођача, буду усаглашени и као такви инкорпорирани у
законодавство. Ово је један од изазова са
којим се ЕА суочава.

Каква је улога и значај Комитета ЕА за
публикације и комуникације чији сте Ви
председавајући?
Комитет за публикације и комуникације
ЕА (EA Communication and Publication
Committee, CPC) има задатак да припрема материјале за промоцију и
комуникацију у области акредитације,
али и да врши промоцију улоге ЕА и система колегијалног оцењивања (EA MLA).

Овај комитет израђује материјале за различите циљне групе – регулаторе и заинтересоване стране на нивоу Европе, али
и у циљу подршке националним акредитационим телима која треба да израђују
овакве материјале.
Активности CPC комитета се деле у две
групе:
• спољна комуникација циљно усмерена на заинтересоване стране у Европи којима се саопштавају опште
информације о акредитацији, ЕА и EA
MLA споразуму.
• интерна комуникација која је усмерена на размену информација о најбољој
пракси, искуствима и знањима везаним како за техничка питања
тако и за она везана за промоцију и
комуникацију.
Главно средство, које овом приликом
користимо, је интернет портал ЕА који
ће ускоро бити значајно измењен. Радна
група CPC комитета је дала предлог новог
изгледа и структуре интернет портала
који ће почети с радом почетком 2013.
године. Такође, информације, које се тренутно налазе на сајту, ће бити ажуриране
и допуњене како би се више пажње посветило питањима од значаја за тржиште. Друго средство, које користе чланови
CPC комитета, су брошуре и други видови
електронске комуникације намењени посебним циљним групама.
Једна циљна група су регулатори како на
нивоу Европе тако и на националном нивоу па ће у наредним годинама посебна
пажња бити посвећена овој циљној групи. CPC комитет је 2012. године објавио
Годишњи извештај о EA MLA споразуму
за 2011. годину (EA MLA 2011 Report) у
којем је највише пажње посвећено главним правцима развоја EA MLA споразума
у 2011. години и ресурсима који се користе како би тржиште стекло поверење
у акредитацију и систем колегијалног
оцењивања.
Поред тога, чланови CPC комитета су израдили следеће брошуре: Водич најбоље
праксе за комуникацију са регулаторима (Best Practice for Communication with
Regulators), Кратка упутства за владе и
регулаторе (A Briefing for Governments
and Regulators). Кратка упутства за званичнике Европске комисије (A Briefing for
European Commission Officials) је брошура која ће бити ускоро објављена, док су
друге публикације у припреми.

Да ли ЕА успешно спроводи активности
у области комуникација? Тренутно нисмо у могућности да измеримо колико
смо успешни. Сигурно је да регулатори
сада боље разумеју акредитацију и како
се могу позивати на акредитацију код
припреме законских аката. ЕА добија све
више захтева за техничком помоћи код
припреме законских аката у случајевима
када регулатори желе да укључе одредбе,
које се односе на акредитацију, а исти је
случај и са националним акредитационим телима у државама чланицама ЕУ.
Стога ће CPC комитет сваке године
оцењивати степен задовољства када
је реч о стратегији за комуникацију и
анализирати

повратне

информације,

које добије од заинтересованих страна,
како би се обезбедило да овакав начин
комуникације задовољи потребе посебних циљних група, као и да исте добију
одговоре на питања која су им важна.
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Најава Конгреса метролога 2013

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
ЗАВОД ЗА МЕТРОЛОГИЈУ ЦРНЕ ГОРЕ
И
ДРУШТВО МЕТРОЛОГА
позивају све стручњаке у области метрологије да као аутори научних и стручних прилога,
спонзори, активни учесници и излагачи допринесу успеху научно-стручног скупа

КОНГРЕС МЕТРОЛОГА 2013
са посебним освртом на тему
НОВИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА МЕТРОЛОГИЈЕ

Хотел ЈЕЗЕРО - Борско језеро, Бор
17.-19. октобар 2013. године

ЦИЉ И ПРОГРАМ
КОНГРЕСА МЕТРОЛОГА 2013
Традиционално, Конгрес има за циљ размену информација, научних и стручних сазнања и
побољшање квалитета у свим областима метрологије.
Ове године ће за време одржавања Конгреса бити уведене радионице. Теме и садржај радионица
ће бити накнадно објављене.
Конгрес ће након пленарне седнице радити по секцијама према класификацији IMEKO
(International Measurement Confederation, www.imeko.org).
Народна скупштина Књажевине Србије је 1. децембра 1873. године изгласала први Закон о
метарским мерама (заснован на прамерама метра и килограма) којим је уведен децимални
метарски систем мера и омогућено привредно и трговинско повезивање земље са тржиштем
средње и западне Европе. Тим законом је постављен камен темељац законске метрологије у
Србији.
2013. године се обележава 140 година  законске метрологије у Србији, чему и наш Конгрес даје
допринос својим мотом:

“Од прамера до нових дефиниција мерних јединица”
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30. Генерална скупштина ЕА
У Братислави (Словачка) је, у периоду од 21. до 22. новембра 2012. године, одржана 30. седница Генералне
скупштине Европске организације за акредитацију
(ЕА General Assembly, ЕА GA). Генерална скупштина
је известила присутне да ЕА учествује у три важна
пројекта (Approximation of EU and RF Accreditation
Systems, European Breast Cancer Services Accreditation
project, project of technical assistance to Russia for the
development of its accreditation system), усвојен је буџет и структура чланарина за 2013. годину, а изабрани
су и нови чланови Извршног комитета.

Током заседања Генералне скупштине донето је 25 резолуција
од којих су најзначајније следеће:

акредитације од стране акредитованих лабораторија и контролних тела као ЕА упутство;

• потврђена је одлука EA МАС Комитета да БАТА, национално акредитационо тело Босне и Херцеговине, потпише Билатерални споразум са ЕА (EA BLA) у области испитивања,
еталонирања и контролисања;  

• потврђене су две нове активности у склопу EA MLA споразума
и то: акредитација ПТ провајдера и акредитација произвођача
референтних материјала;
• у складу са препоруком Комитета ЕА за лабораторије (ЕА LC)
усвојен је документ ILAC G18:04/2010, Смернице за исказивање
обима акредитације за лабораторије као ЕА упутство;
• у складу са резолуцијом 16.22 (ILAC Resolution GA 16.22) којом
се налаже повлачење документа ILAC-G22:2004, повлачи се
претходно донета одлука о коришћењу поменутог документа
као ЕА упутства;

Жарко Петровић, директор БАТА-е и Thomas Facklam, тадашњи
председавајући EA MAC комитета

• потврђена је одлука Извршног комитета ЕА (ЕА Executive
Committee, EA EX) да се са организацијама IIOC (Independent
International Organisation for Certification) и PEFC Саветом
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme),
као препознатим заинтересованим странама, потпише споразум у складу са документом EA-1/15: EA Policy for Relations
with Stakeholders;
• дата је обавеза Извршном комитету да се са Генералним директоратом Европске комисије за климу (ЕС DG CLIMA) договори у вези Програма рада и буџета за примену EU/ETS Регулативе за акредитацију/верификацију, а председавајућем ЕА
да потпише одговарајући споразум са DG CLIMA;

• у складу са резолуцијом (IAF Resolution 2012-08) о прелазном периоду за почетак примене стандарда ISO/IEC 27006 повлачи се
претходно донета одлука о прелазном периоду за примену наведеног стандарда;  у складу са одлуком IAF-а прелазни период
за примену новог стандарда је 18 месеци од дана објављивања
стандарда ISO/IEC 27006:2011 (01.12.2011. године).
Током заседања Генералне скупштине ЕА изабран је нови
председавајући ЕА, Thomas Facklam (DakkS).                                                                                     
Graham Talbot (UKAS), досадашњи председавајући ЕА, који напушта ЕА након што је од јуна 2009. године био на позицији
председавајућег ЕА, односно на позицији потпредседавајућег
ЕА у периоду јануар 2006. - мај 2009. године. Из тог разлога му
је Генерална скупштина ЕА одала признање за успешан рад и
постигнуте резултате током свог седмогодишњег боравка у ЕА.

• верификован је предлог примене три врсте сценарија реализације
колегијалног оцењивања који ће бити примењени да би се
омогућило националним акредитационим телима да потпишу
MLA споразум за област GHG (Greenhouse Gas) верификације у
складу са стандардом ISO 14065 и EU/ETS уредбом;
• у складу са препоруком Комитета ЕА за комуникације и
публикације (ЕА СРС) усвојен је документ ILAC P8, ILAC Споразум о узајамном признавању: Додатни захтеви и смернице
за коришћење симбола акредитације и позивања на статус

Daniel Pierre, потпредседавајући EA, и Talbot Graham, одлазећи
председавајући ЕА
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вести

Нове чланице ЕА
Током последњег састанка Савета за мултилатералне споразуме (EA MAC) Европске организације за акредитацију
(ЕА), одржаног у периоду 26. -27. септембар 2012. године  у Никозији, Кипар, потврђено је да је тренутни број чланица
ЕА следећи: 35 пуноправних чланица, од којих 33 потписало EA MLA споразум, а 26 њих је потписало EA MLA споразум
за целокупан обим.
Од 13 придружених чланица ЕА 4 су постале потписнице EA MLA споразума након потписивања билатералног
споразума са ЕА: ISRAC (Израел), TUNAC (Тунис), NAAU (Украјина) и БАТА (Босна и Херцеговина).

EURAMET објавио нова издања
смерница из области еталонирања
EURAMET је објавио две смернице из области еталонирања како би се еталонирање мерних инструмената вршило на
усклађен начин. Све детаљније податке можете прочитати на http://www.euramet.org/index.php?id=calibration-guides.
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Одржана седница Савета за акредитацију,
заједничка седница Савета за акредитацију и
Управног одбора и седница Управног одбора
У просторијама Акредитационог тела Србије су, 20. децембра 2012. године, одржане седнице Савета за
акредитацију, заједничка седница Савета за акредитацију и Управног одбора и  седница Управног одбора.
акредитацију лабораторија (ILAC) и
Међународног акредитационог форума (IAF).

Чланови Савета за акредитацију

Савет за акредитацију је, сходно својој
надлежности, а према члану 48. Статута АТС-а, разматрао формирање привремених техничких комитета у оквиру
сталних техничких комитета и предложио АТС-у оснивање седам привремених техничких комитета. Привремени
технички комитети се формирају по потреби за рад по специфичним и стручним питањима из одређене области
акредитације. Савет за акредитацију
је идентификовао заинтересоване
стране и утврдио критеријуме за избор чланова привремених комитета, а
АТС ће упутити позив идентификованим заинтересованим странама да у
одређеном року поднесу предлоге за
избор и именовање чланова ових привремених техничких комитета како би
Савет на својој следећој седници размотрио приспеле пријаве и предложио
директору избор и именовање чланова привремених техничких комитета.

На заједничкој седници Управног одбора и Савета за акредитацију разматран је Извештај о раду комисија
за акредитацију за 2012. годину,
информација о новом издању стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012 – захтеви за рад различитих типова тела
која обављају контролисање. Такође
је разматран и веома садржајан
Извештај о раду међународних
организација за акредитацију и то: Европске организације за акредитацију
(ЕА), Међународне организације за

Управни одбор је сходно својој
законској надлежности усвојио Програм рада са Финансијским планом
Акредитационог тела Србије за 2013.
годину након што је размотрио све
предложене пројекте које Акредитационо тело Србије намерава да спроведе
током 2013. године, између осталих:
одржавање постојећих акредитација
и нове акредитације; одржавање мултилатералног споразума са ЕА у области акредитације лабораторија, контролних и сертификационих тела и
хармонизација система акредитације;
учествовање у раду европских и
међународних
организација
за
акредитацију; развој нових шема
акредитације; јачање компетентности стално запослених и екстерно
ангажованих експерата и промоцију
значаја и улоге система акредитације
и оцењивања усаглашености у Србији
и ЕУ.

Амтосфера са заједничке седнице УО и СА

План доношења српских стандарда и сродних докумената за 2013. годину
Скупштина Института за стандардизацију Србије, на редовној годишњој седници, одржаној 31. октобра 2012. године, донела је
План доношења српских стандарда и сродних докумената за 2013. годину (укупно 2849 стандарда).
У складу са чланом 22. став 4. Статута Института за стандардизацију Србије („Службени гласник Републике Србије”, бр. 6/11),
годишњи план доношења српских стандарда и сродних докумената објављује се на интернет страници Института. У вези с тим,
План доношења српских стандарда и сродних докумената за 2013. годину може се погледати и преузети на следећој интернет
страници Института за стандардизацију Србије http://www.iss.rs/news/news_57.html.
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Наставак сарадње са акредитационим телима из региона
У просторијама Акредитационог тела Србије (АТС), у среду, 12.
децембра 2012. године, одржан је заједнички састанак представника акредитационих тела из региона - Акредитационог
тијела Црне Горе (АТЦГ), Института за акредитирање Босне
и Херцеговине (БАТА), Института за акредитацију Републике
Македоније (ИАРМ) и АТС-а у складу са раније потписаним споразумима о сарадњи у области акредитације.
Учесници састанка су се сагласили да је потребно, у оквиру
MAC LAB конференције, која ће се одржати у јуну 2013. године (14.-15. јун 2013. године) у Охриду, Македонија, одржати
сесију на тему акредитације. Директори акредитационих тела
из региона су предложили да би, овом приликом, требало одржати и састанак регионалних акредитационих тела у оквиру
регионалног IPA 2011 пројекта који финансира Европска унија
којем би, поред учесника поменутог пројекта, присуствовали
и  представници других земаља у региону (Хрватска, Грчка и
Бугарска). Договорено је да се о поменутом предлогу обавести
и вођа пројектног IPA 2011 тима, David Norris.
На састанку се расправљало о већем броју тема од којих су

најважније следеће: политика акредитационих тела из региона у области прекограничне акредитације, флексибилног обима акредитације, акредитације тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) који подуговарају друге ТОУ, акредитација ТОУ који
врше узорковање, ТОУ који врше интерну калибрацију, као и
примена нових шема акредитације и нових стандарда.
Договорено је да у оквиру потписаних споразума о сарадњи
током следеће године буду настављене активности између
акредитационих тела која се тичу размене информација, искустава и документације у области акредитације; заједничког
организовања семинара и конференција; узајамног обучавања
кадрова; размене оцењивача и техничких експерата; сарадње
у области развоја нових шема акредитације и заједничког
учествовања ТОУ у међулабораторијским поређењима.
Такође је утврђена потреба да овим састанцима присуствују
и представници руководстава за системе менаџмента како би
у оним областима, у којима је договорена начелна сарадња,
исту и реализовали на техничком нивоу.

 Објављен Водич за примену Правилника о личној заштитној опреми
Водич је припремљен са циљем да помогне корисницима личне заштитне опреме, привредним субјектима и свим другим
заинтересованим странама на које се односи Правилник о
личној заштитној опреми.
Водич не представља тумачење Правилника, већ је намењен

заинтересованим странама са циљем да олакша његову примену. Урађен је у формату спремном за штампу и може се слободно преузети. Планирано је редовно ажурирање Водича
ради додавања информација о актуелним питањима.  За више
информација погледајте http://tehnis.mfp.gov.rs/

 Објављен Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за
употребу у потенцијално експлозивним атмосферама
Правилник о опреми и заштитним системима намењеним
за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама објављен је 4. јануара 2013. године Овим правилником
прописују се: битни захтеви за заштиту здравља и безбедности
који се односе на пројектовање и израду опреме и заштитних
система намењених за употребу у потенцијално експлозивним
атмосферама, као и други захтеви и услови који морају да буду
испуњени за њихово стављање, односно испоруку на тржиште

и/или употребу; групе и категорије опреме намењене за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама; поступци
оцењивања усаглашености; садржина Декларације о усаглашености; садржина техничке документације; знак усаглашености и знак противексплозивне заштите; заштитна клаузула,
као и захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености.
За више информација погледајте http://tehnis.mfp.gov.rs/

 Објављен Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава
на отвореном простору
Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на
отвореном простору објављен је 4. јануара 2013. године. Овим
правилником прописују се: 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 и добробити   људи и
слободног промета те опреме на тржишту Републике Србије;
претпоставка усаглашености опреме која се употребљава на
отвореном простору; врсте опреме која се употребљава на
отвореном простору; поступци оцењивања усаглашености;
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садржина Декларације о усаглашености; садржина техничке
документације; знак усаглашености и означавање усаглашености, као и ознака гарантованог нивоа звучне снаге опреме која
се употребљава на отвореном простору и емитује буку у животну средину; методи мерења емисије буке и српски стандарди који се примењују за мерење емисије буке; прикупљање
података о емисији буке опреме и захтеви које мора да испуни
тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за
оцењивање усаглашености. За више информација погледајте
http://tehnis.mfp.gov.rs/

Јавни позив за оцењиваче и
техничке експерте

Поред општег јавног позива отвореног
током целе године, АТС обавештава
заинтересоване стручњаке да се указала потреба за ангажовањем већег
броја техничких експерата за потребе
оцењивања сертификационих тела за
сертификацију система менаџмента
(сертификација система менаџмента
квалитетом, сертификација система
менаџмента заштитом животне средине, сертификација система менаџмента
безбедношћу и здрављем на раду,
сертификација система менаџмента
безбедношћу хране).

Кандидати, који задовољавају доле наведене критеријуме, треба да до 31.
јануара 2013. године, поднесу АТС-у
попуњену пријаву за оцењиваче и техничке експерте на адресу: Акредитационо тело Србије, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд или електронским
путем на office@ats.rs.
Уз   пријаву је, поред докумената
који се истом траже, потребно доставити и доказе којима се потврђује
испуњење прописаних критеријума
за експерта за којег се пријављујете,
као и информацију о евентуалним
досадашњим ангажовањима на пословима у раду сертификационих тела за
сертификацију система менаџмента.
Комисија за оцењиваче ће реализовати
разговоре са изабраним кандидатима
почев од 1. фебруара 2013. године.
Критеријуми за техничког експерта који
учествује у оцењивањима сертификационих тела према SRPS ISO/IEC 17021:
- образовање: висока стручна спрема у области техничко-технолошких,
природно-математичких, медицинских и биотехничких наука;
- радно искуство: најмање четири године радног искуства од тога не мање
од две године на пословима у техничким областима према одговарајућим
ЕА кодовима и областима према кодовима категорије ланца исхране;
- изворно
знање
и
вештина:
познавање закона и прописа који се
односе на процесе и/или производе
- специфично знање и вештина за
систем менаџмента квалитетом/
систем менаџмента безбедношћу

и здрављем на раду/управљања
заштитом животне средине: за QMS
и ОHSAS: добро познавање процеса и производа, укључујући и услуге
(нпр. радно искуство на планирању
производње или у подручју услуга, искуство у контроли квалитета,
развоју, пројектовању и сл.); за ЕМS:
искуство у превенцији загађења и/
или познавање техничких аспеката
и аспеката животне средине (нпр.
завршена обука о складиштењу,
коришћењу и одбацивању материјала
и њихов утицај на животну средину,
завршена обука или искуство у тиму
за поступање у случају опасности).
Такође, указала се потреба за
проширењем листе оцењивача и техничких експерата за потребе оцењивања
лабораторија за еталонирање према
стандарду SRPS ISO/IEC 17025.
Критеријуми за оцењиваче и техничке
експерте за оцењивање лабораторија
за еталонирање (у складу са општим
критеријумима):
- образовање: висока стручна спрема

у области техничко-технолошких и
природно-математичких наука;
- професионално искуство: најмање
четири године радног искуства у
одређеној области која је предмет акредитације, од тога не мање
од две године за одређену област
еталонирања које је стечено у периоду не дужем од пет година у односу на
датум пријављивања;
- познавање метода и техника
еталонирања за област/и за које се
пријављује;
- познавање прорачуна мерне несигурности за пријављену област/и
еталонирања;
- познавање домаћих и међународних
стандарда и прописа везаних за
пријављене области еталонирања.
Области еталонирања за које се траже
технички оцењивачи/технички експерти су:
Убрзање, брзина и померај;
Акустика и ултразвук;
Хемија (рН метри, анализатори гасова...);
Густина и вискозност;
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Димензије;
Електротехника, DC и LF;
Електротехника, HF;
Проток (укључујући и брзину течности);
Сила и снага;
Тврдоћа;
Влажност;
Јонизујуће зрачење и радиоактивност;
Магнетизам;
Маса;
Оптика;
Притисак и вакуум;
Референтни материјали;
Температура;
Време и фреквенција;
Запремина.
Осим потребе за ангажовањем већег броја
техничких експерата за потребе оцењивања
сертификационих тела за сертификацију
система менаџмента и водећих и техничких оцењивача за потребе оцењивања
лабораторија за еталонирање, позивају се
стручна лица, заинтересована за обављање
послова oцењивача и техничких експерата  
у поступку акредитације и за друге области,
да преузму образац Пријаве за оцењиваче
и техничке експерте и доставе попуњену
пријаву и Curriculum Vitae у писаној форми на
адресу:

Акредитационо тело Србије,
Булевар Михаила Пупина 2,
адресни код: 190813
11 070 Нови Београд
или их могу лично предати у просторијама
АТС-а у канцеларији М1 сваког радног дана од
9 -16 часова и у електронској форми на адресу:
office@ats.rs
На основу приспелих пријава, Комисија АТС-a
за избор и праћење перформанси оцењивача
и техничких експерата ће извршити избор
кандидата према важећој процедури АТСПР02   (Избор оцењивача и техничких експерата и праћење перформанси) и тренутним потребама АТС-а и о томе обавестити
одабране кандидате. Након избора кандидата за оцењиваче односно техничке експерте
АТС ће обавити планирану обуку.
Све додатне информације можете пронаћи
на http://www.ats.rs/sr/vest/poziv-za-prijavuza-tehnicke-eksperte.
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14. Међународна конференција за
законску метрологију и 47. састанак
Међународног комитета за законску
метрологију Букурешт, Румунија
У периоду од 1. до
5. октобра 2012. године у Букурешту,
Румунија,
одржана
је 14. конференција
Међународне
Председништво 14. конференције Међународне
организације за законску метрологију (OIML) и 47. састанка
организације за заМеђународног комитета за законску метрологију (CIML)
конску метрологију
(OIML) и 47. састанак Међународног комитета за законску
метрологију (CIML). Према усвојеном распореду, 14. OIML
Конференција одржана је 3. и 4. октобра 2012. године, а 47. састанак CIML је одржан 1, 2. и 5. октобра. Домаћин ових састанака је био Румунски завод за законску метрологију (BRML).  
На 14. OIML Конференцији и 47. састанку CIML-а у Букурешту учествовало је 106 делегација, односно
укупно 154 учесника. Конференцији
су присуствовали и представници међународних и других
организација које блиско сарађују
са OIML-ом (BIPM, WTO, UNIDO, ISO,
ILAC, IAF, CECIP), као и представници регионалних организација за
законску метрологију као што су:
Азијско-Пацифички форум законске
метрологије (APLMF), Евро-азијска
сарадња Националних метролошких института (COOMET), Европска
сарадња у законској метрологији
(WELMEC), Међу-амерички метролошки систем (SIM), Интра-афрички метролошки систем (AFRIMET) и
Сарадња Јужно Афричких земаља
у развоју у законској метрологији
(SADCMEL). Делегацију Републике
Србије на овим састанцима чинилу су Вида Живковић, директор, и
Луција Дујовић, помоћник директора Дирекције за мере и драгоцене
метале.
На Конференцији се расправљало
о стратешким питањима значајним
за рад OIML-а и   будући развој законске метрологије у свету. На
Конференцији је усвојено 16
резолуција за чије усвајање је гласала и делегација Републике Србије
у складу са Платформом коју је
усвојила Влада Републике Србије.
Конференцију

је

отворио

Peter

Peter Mason, председник CIML-а

Mason, председник CIML-а. Поздравни и уводни говор је, као домаћин
Конференције,
одржао
проф.
Fanel Iacobescu, генерални директор Румунског завода за законску
метрологију (BRML). Делегати су
једногласно изабрали проф. Fanel
Iacobescu-а за председника 14. OIML
Конференције. Ток Конференције се
одвијао у складу са усвојеним дневним редом. Извештај о активностима и резултатима Међународног
комитета за законску метрологију
(CIML) за период од 2009. до 2012. године поднео је председник CIML-а,
господин Peter Mason. Извештај о
раду Међународног бироа за законску метрологију (BIML) за период од

2009. до 2012. године поднео је господин Stephen Patoray, председник BIML-а.
Констатовано је да је пословање у овом
периоду било добро и да су остварене
одређене уштеде.
Централна тема Конференције обухватила је разматрање дугорочне политике ОIML-а и предлог стратегије OIML-а
за будући период. Након усвајања
нове стратегије OIM-а од стране
Конференције, биће објављен Стратешки план као публикација OIML В 15,
с тим што ће се примена ове стратегије
одвијати у оквиру расположивих
буџетских средстава.
Одлучено је да се одређени број препорука и докумената OIML-а усвоји, а две
препоруке и један документ повуку из
употребе. На предлог одређеног броја
чланица, размотрена је употреба француског и енглеског језика као званичних
језика ОIML-а. Разматран је и усвојен
буџет OIML-а за период 2013-2016. године и контрибуције држава чланица и
дописних чланица за овај финансијски
период. Одлучено је да се наредна 15.
OIML Конференција одржи 2016. године
у Вијетнаму.
Поред учествовања у раду 14. OIML
Конференције и раду током 47. састанка CIML-а, делегација Републике Србије
је обавила и низ корисних разговора
са члановима великог броја других
делегација. Ови сусрети су коришћени
за билатералну размену мишљења
о текућим активностима у области
метрологије на међународном нивоу и за разматрање о могућностима
унапређења билатералне сарадње са
националним метролошким институтима других земаља.

О Конвенцији и Међународној
организацији за законску
метрологију – ОIML
Конвенција о установљењу Међународне организације за законску метрологију (у даљем тексту:
Конвенција) потписана је 12. октобра
1955. године у Паризу. Једна од 24
државе потписнице ове конвенције
била је и Југославија. Конвенција је
установљена са циљем да промовише
хармонизацију поступака у области законске метрологије на међународном
нивоу. ОIML Конференција има задатак да дефинише политику и буџет
ОIML-а, да проучава питања, која се
односе на њене циљеве, и да, у складу

са њима, доноси одлуке, да обезбеди
састав управних органа чија је дужност да извршавају задатке OIML-а, да
одређује чланове CIML-а, да проучава
и одобрава извештаје, које јој подносе
органи OIML-а, и да унапређује примену
метролошких смерница које се односе на производњу и примену мерила и
мерења у законској метрологији. Државе чланице се морално обавезују да одлуке ОIML Конференције примењују у
највећој могућој мери на националном
нивоу.
Након промена, које су настале од 1991.
године и распада Југославије, а затим и
Државне заједнице Србија и Црна Гора,
Република Србија, у складу са Одлуком
Народне скупштине Републике Србије
од 5. јуна 2006. године, наставља чланство као држава чланица у ОIML-у која
активно учествује у њеном раду. Представници Републике Србије редовно
учествују у раду ОIML Конференција,
CIML-а, техничких комитета и поткомитета са правом гласа приликом
доношења одлука и докумената из надлежности ових органа.
На основу Конвенције основана је
Међународна организација за законску
метрологију (ОIML), као међувладина
организација.
Главни
циљ
ове
организације је да одреди опште принципе законске метрологије, установи
смернице и упутства за израду закона
и законских прописа којим се регулишу
производња и употреба мерила и да дефинише карактеристике и захтеве које
морају да испуне мерила која се користе у државама чланицама у области законске метрологије.  OIML данас има 57
држава чланица, које активно учествују
у њеном раду, и 64 државе које учествују
у раду као дописне чланице.
Органи
ОIML
су:
Међународна
конференција за законску метрологију
(ОIML Конференција), Meђународни
комитет за законску метрологију (CIML)
који има функцију Управног одбора
ОIML-а, Међународни биро за законску

метрологију (BIML), технички комитети и поткомитети. Задатке на
реализацији примарних циљева ОIML-а,
који су прописани у члану I Конвенције,
извршавају CIML и BIML.
ОIML
Конференција,
коју
чине
делегације држава чланица и посматрачи из дописних чланица и сродних међународних и регионалних
организација, одржава се сваке четврте године. Међународни комитет за
законску метрологију, CIML, састаје се
једном годишње у циљу преиспитивања
рада ОIML-а. Свака земља чланица има
једног представника у CIML-у.
Техничке комитете и поткомитете
чине представници земаља чланица
ОIML-а, међународних организација
за
стандардизацију,
удружења
произвођача,
регулаторних
тела
и сл. Они су одговорни за израду
међународних препорука и докумената који се односе првенствено на мерила и мерења у законској
метрологији. Кључни елементи препорука за одређене врсте мерила су: метролошки и технички захтеви, методе
оцењивања усаглашености са тим захтевима, испитивања и оверавања, као
и начин извештавања о усаглашености,
испивању и оверавању.
Међународне
препоруке
ОIML-а
представљају међународне норме у
смислу Споразума о техничким препрекама трговини Светске трговинске
организације (WTO TBT) и представљају
основ за признавање резултата и исправа које се односе на мерила и доприносе олакшању слободног протока роба и услуга на међународном
тржишту. Такође, на основу члана 13.,
тачка 2. Директиве 2004/22/EC која се
односи на мерила, препоруке OIML-а,
публиковане у Службеном листу Европске уније, серија С, постају нормативна
документа на основу којих се утврђује
усаглашеност са прописаним захтевима
за одређене врсте мерила обухваћених
овом директивом.

Учесници 14. конференције Међународне организације за законску метрологију (OIML) и 47. састанка
Међународног комитета за законску метрологију (CIML)
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Тема броја:

Учешћe потрошачких организација
у стандардизацији и акредитацији
Учешће потрошача представља облик демократизације регулаторног
процеса, где се наглашава значај укључивања свих заинтересованих
страна, тзв. заинтересованих страна (stakeholders) у процесу настанка
и спровођења јавних политика. Стога би требало обезбедити
постојање механизама који омогућавају да колективни интереси
потрошача, као крајњих корисника роба и услуга, буду адекватно
Доц. др Татјана Јованић, Правни
факултет Универзитета у Београду
представљени у поступку израде, спровођења јавних политика, али
и обављања надзора над тржиштем.
Облик представљања, односно степен утицаја потрошачких организација, разликује се од земље
до земље и у зависности од различитих делатности. Универзална матрица не постоји, а домашај
учешћа потрошача зависи и од капацитета невладиног сектора, односно удружења потрошача, као и
организације државне управе, односно институција какве су национална акредитациона тела и тела за
стандардизацију.

Инструменти регулаторног режима заштите потрошача у вези

Постоје многи разлози за јачање учешћа јавности, али

са производима и услугама које користе би се, најгрубље,

притом предуслови за адекватно учешће јавности морају

могли сврстати у следеће категорије: инструменти који су

бити обезбеђени. Како би одлуке савремених регулатора

усмерени на заштиту живота, сигурности и безбедности

тржишта и органа, који врше надзор, требало да буду

потрошача; затим инструменти којима се настоје заштитити

засноване на усклађивању интереса различитих група, у

економски

стране,

чему је и одговорност регулатора, неопходно је да процес

међу којима се истичу инструменти којима се отклања

буде отворен преиспитивању оних који ће сносити њихове

информациона асиметрија, прописују одређени минимални

одлуке1. Због тога се истиче нужност успостављања

услови коришћења и садржај уговора, као и права потрошача

транспарентности утврђивања јавних политика, доношења

интереси

потрошача

као

слабије

у току трајања уговорног односа; механизми обештећења

стандарда, као и оних који контролишу институције које

потрошача и учествовање потрошача у стварању и

врше контролу спрођења прописа и стандарда. Што је већа

спровођењу политике заштите потрошача. У области

транспарентност, већа је и моћ грађана да буду активно

заступања интереса потрошача могу се издвојити две

укључени у процес консултација.

димензије: индивидуална (прикупљање жалби потрошача,

Концепт учешћа потрошача може се дефинисати у ширем

медијација у потрошачким споровима, итд.) и колективна

и ужем смислу. У ширем смислу, као јавност, корисници

димензија (нпр. утврђивање цена и услова коришћења

учествују у доношењу одлука сваком активношћу која има

услуга од општег економског интереса, заштита колективних

за циљ да утиче на законодавну и извршну власт, трговце

интереса потрошача, учешће у доношењу стандарда и др.).

и пружаоце услуга, а које се односе на заштиту њихових

Такође, могу се издвојити три формална модела учешћа
корисника: учешће у јавним консултацијама, чланство у
саветодавним телима и чланство у оквиру тела која доносе
одлуке, посебно с обзиром на чињеницу да остваривање
права потрошача често зависи од постојања регулаторних
тела и инспекција којима може бити стављено у задатак

економских права и основних вредности. У ужем смислу,
треба правити разлику између учешћа потрошача у
доношењу одлука и њиховог спровођења на нивоу јавних
политика, и облицима непосредног учешћа потрошача у вези
са производима и услугама на тржишту и активностима које
припадају корпусу надзора над тржиштем.

да штите потрошаче и омогуће њихово учешће у току

Потрошачи учествују у одлучивању, односно доношењу

регулаторног поступка.

одлука када закон предвиђа основу њиховог учешћа
K. Yang, and K. Callahan, “Citizen Involvement Efforts and Bureaucratic Responsiveness: Participatory Values, Stakeholder Pressures, and Administrative Practicality,”
Public Administration Review 67 (2)/ 2007, 249–264.“
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у одлучивању. У том смислу, основни критеријум за
разликовање облика учешћа јавности налази се у тренутку
омогућавања јавности да учествује у доношењу одлука и
обиму овлашћења која потрошачи могу да остваре. Постоје
случајеви када јавност има прилику да учествује од тренутка
када су политике, програми и стратегије, везане за извршење
услуга, у фази настанка, а постоје и  случајеви у којима јавност
може учествовати само у завршној фази доношења конкретне
одлуке или чак ex post мониторинг. У првом случају то се може
назвати промишљеним односно саветодавним учешћем
(deliberative participation).
Међутим, ако јавност нема прилику да учествује у раним
фазама доношења одлука, дакле не може да учествује пре
него што су планови и одлуке већ формулисани, већ добија
прилику да изрази мишљење о одређеним одлукама, овај
облик представља тзв. учешће заинтересованих страна
(stakeholder participation). Овај облик учешћа јавности види
у потрошачима и њиховим удружењима важан фактор
у остваривању заштите крајњих корисника производа и
услуга. Међутим, у том смислу организације потрошача и
други облици организације цивилног друштва су странке
без улоге у одређивању степена и смера заштите потрошача,
али, изражавањем мишљења поводом формулисаних одлука,
настоје да допринесу њиховом бољем квалитету. Учешће
заинтересованих страна може бити ограничено на процену
одлука које имају општи карактер (нпр. јавне политике), али
могу да се односе и на појединачне одлуке, појединачне
делатности, поједине групе стандарда или поједини стандард.
На лествици нивоа учешћа потрошача идентификују се три
различита облика: консултације, представљање и утицање.
Први подразумева и објављивање података, отпочињање
дијалога и размену информација, варирајући од ad hoc
до

регуларних

консултација.

Следећи,

представљање,

представља институционализацију одређених група које могу
имати саветодавни карактер, док трећи подразумева утицај
потрошача не само кроз могућност формулисања савета, већ
и непосредног утицаја. Консултације могу бити организоване
на основу закона, нарочито када се предвиђа јавна расправа
као састанак који се званично објављује и организује.
Представљање може подразумевати чланство представника
потрошача у интерним или екстерним саветодавним телима
или унутар самих регулаторних тела, односно државних
институција. Такви саветодавни одбори у свом саставу могу
имати само потрошаче или различите заинтересоване стране.
С тим у вези, у неким регулаторним телима у развијеним
земљама постоје саветодавни потрошачки одбори, али
је чешћи случај да представници потрошача чине део
саветодавних тела заједно са представницима привредних
субјеката, независним стручњацима и представницима
државних институција.
Учешће потрошача је такође средство за неутралисање
потенцијалог утицаја привредних субјеката на регулатора.
Потрошачи су мање хомогена група и немају ресурсе, који
21

су често неопходни да докажу своје ставове, обзиром да

стандардизацији у ЕУ од 21. октобра 2010. године), Анекс III ове

су елементи тржишног надзора у модерним друштвима

уредбе одређује категорије удружења у ЕУ које представљају

често засновани на научним методама, те дискусија о

заинтересована лица. Када су у питању потрошачи, наводи

неким питањима подразумева специјализована знања.

се Европско удружење за координацију представљања

Иако представници потрошача, као институционализовани

потрошача у стандардизацији (European Association for the

облици представљања јесу облик демократизације процеса

Co-ordination of Consumer Representation in Standardization

регулације, технички сложене области и потреба за

- ANEC). ANEC је основан 1995. године и првобитно је носио

специфичним знањима могу угрозити ангажовање потрошача

назив „Европски глас потрошача у стандардизацији“ у циљу да

ако немају подршку специфичног профила стручњака.

се оформи организовани облик учешћа потрошача  у развоју

Ниво знања је такође повезан са материјалним ресурсима

стандарда који се уводе под новим приступом техничкој

што указује на неједнакост снага. Ово отвара питање да ли

хармонизацији и стандардизацији. Њен фокус није само

учешће може бити ефикасно у планирању и пружању услуга,

мониторинг сертификације и процеса стандардизације, већ

као и у консултацијама у фази доношења одлука органа

и легислатива о стандардизацији и сертификацији. Основни

јавне власти. Битно је да регулаторни процес буде што више

недостатак потрошачких организација у стандардизацији,

транспарентан. Корисно је да постоји и конкуренција међу
различитим удружењима потрошача.

техничко знање, ANEC превазилази мрежом коју чини више
од 200 представника потрошача из Европе који учествују

Реформа регулаторног процеса на нивоу ЕУ, руковођена

у раду више од 80 техничких комитета и радних група

концептом „Боље регулације“ (Better Regulation) сада

европских организација за стандардизацију: CEN, CENELEC

настоји да исправи недоследности у регулаторном процесу

и ETSI. Организација има утицај и на неке друге стандарде,

и управо инсистира на бољим механизмима за учешће

нпр. W3C, World Wide Web Consortium. Чланови ANEC-а су

заинтересоване јавности2. С обзиром да усаглашеност са

углавном из ЕУ и EFTA-е.

стандардима подиже ниво заштите потрошача и смањује
ризике по њихову безбедност, позитивно утиче на животну
средину, омогућава конзистентнији квалитет добара и услуга,
европски законодавац је истакао не само значај стандарда,
већ и улоге потрошача у развоју и мониторингу стандарда.
Недавно усвојена Уредба Европског парламента и Савета о
стандардизацији бр. 1025/12 истиче нужност укључивања
потрошача у развој европских стандарда. Иако CEN и CENELEC
доприносе развоју европског система стандардизације, ниво
учешћа потрошача није задовољавајући, што је показала

земље којег заједнички именују националне потрошачке
организације у тој земљи. Након уласка представника
Македоније и Турске јануара и јула 2012. године, Скупштина
има 33 члана. Стратешке одлуке Генералне скупштине се
спроводе од стране извршног одбора познатог као ANEC
Steering Committee (ANEC/SC) којим председава Председник
ANEC-а. Секретаријат је у Бриселу и, између осталог, обавља
активности лобирања за активности организације.

Студија о приступу стандардизацији, која се у ЕУ спроводила

У радне групе именују се представници који штите интересе

2008. и 2009. године (на шта је Парламент указао у Резолуцији о

потрошача у различитим сегментима (нпр. електронске

2
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Генералну скупштину чини по један представник сваке

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm

комуникације, безбедност играчака и др.) и који то раде на

процесу акредитације своди се на одржање поверења у систем

волонтерској основи уз покриће трошкова пута и боравка.

акредитације који је стожер оцењивања усаглашености. Један

ANEC 95% буџета добија из средстава ЕУ, док земље ЕFTA-е

ниво улоге потрошача своди се на учешће у непосредној

у њему учествују са 5%. Буџет за 2012. годину износио је око

контроли акредитованих субјеката, било учешћем у неким

1,4 милиона евра.

облицима сертификационих комисија, односно комисија за

Са

друге

стране,

Међународна

организација

за

стандардизацију оформила је Комитет за потрошачку
политику (ISO COPOLCO) 1978. године, у чији састав улазе
представници 105 националних тела за стандардизацију,
а делегати су типично представници националних тела и
потрошачких организација. ANEC је такође присутан као
посматрач, као и амерички ANSI Consumer Interest Forum.
COPOLCO представља форум за размену информација и
искуства о стандардима и испитивању усаглашености од
интереса за потрошаче, утичући на политику ISO-а. Комитет
не учествује у писању стандарда, већ технички комитети

обезбеђивање непристрасности акредитованих тела или
посредно, нпр. уочавање недостатака у раду оних које је нека
акредитована институција сертификовала, контролисала,
односно за које је акредитована установа издала извештај
о испитивању. На највишем нивоу, учешће потрошача у
акредитацији подразумева и облик институционализованог
учешћа у стручним саветодавним телима националних
акредитационих тела што су по правилу савети за
акредитацију. У оваквим телима често се предвиђа постојање
једног (ређе више од једног) представника потрошачких
организација којег предлажу потрошачке организације.

ISO-а, али учествује у изради водича и истраживања од
значаја за развој и примену стандарда. Значајно је истаћи
да је овај комитет развио дистанциони курс „Потрошачи
и стандарди: партнерство за бољи свет“, у коме се на јасан
начин приказују предности стандардизације и учешћа
потрошача у стандардизацији, као и брошуру за национална
тела „Укључивање потрошача: зашто и како – Практични
водич за тела која развијају стандарде“. Ових принципа
придржава се и наше национално тело за стандардизацију.
За разлику од стандардизације, где се развијају стандарди
који имплицирају права потрошача, нарочито право на
безбедност, и процеса оцењивања усаглашености којима
се верификује примена стандарда, очекивања потрошача и
њихових представника од акредитације је практично питање
поверења што је у основи израза „акредитација“ (lat. credo,
credere – поверење, веровати). Самим тим, улога потрошача у
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Акредитација у области форензике:
ЕNFSI 2012 - Quality Assurance in the Forensic Process

Током 2012. године у оквиру трогодишњег пројекта „Sustainable Quality Within European
Forensic Science (SQWEFS)“, а у организацији European Network of Forensic Science
Institutes (ЕNFSI) одржан je семинар на тему акредитације у области форензике.

ENFSI је организација која има преко 60 чланова од којих је
већина акредитована од стране акредитационих тела потписника EA MLA/ILAC MRA споразума. Ова организације је заинтересована страна (stakeholder) Европске организације за
акредитацију и активно учествује у њеном раду кроз различите
комитете и радне групе. ENFSI се састоји од три комитета: Комитет за едукацију и обуку (Education and Training Committee),
Стални комитет за квалитет и компетентност (Quality and
Competence Standing Committe) и Комитет за истраживање и
развој (Research and Development Committee) и своје активности реализује кроз рад седамнаест радних група. Основна
мисија организације ENFSI је да унапреди квалитет форензичких истраживања у Европи и свету, као и да развија и промовише стандарде у овој области. У циљу побољшања квалитета и
компетентности у овој области, ENFSI тренутно спроводи активности на пет пројеката.
Веза акредитације и лабораторија у овој области је веома јака и план ENFSI-ја је да до краја 2012. године све
лабораторије, чланице ENFSI-ја, буду акредитоване. Већина
лабораторија је већ акредитована за следеће методе
испитивања: испитивање отисака прстију, ДНК, квалитативна
и квантитативна (у телесним течностима) испитивања дрога,
испитивање лекова и др. Листа акредитованих лабораторија,
као и њихови обими акредитације налазе се на вебсајту ове
организације http://www.enfsi.eu/.
Први део семинара (Quality Assurance in the Forensic Process)
одржан је у периоду 29. до 31. марта 2012. године у Линчопингу, Шведска, у просторијама Шведске националне форензичке
лабораторије (Swedish National Laboratory of Forensic Science - SKL).
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Тoком семинара одржане су бројне радионице и презентације,
у којима је, кроз непосредне дискусије, учествовао велики број
представника националних акредитационих тела из земаља
Европске уније, као и из земаља из региона. Том приликом
изнета су кључна питања у области акредитације форензичких лабораторија као што су уједначеност рада националних
форензичких лабораторија, техничке спецификације у форензичком процесу, учешће лабораторија у одговарајућим ПТ програмима чији је организатор ENFSI, као и методологија која ће
се примењивати приликом реализације оцењивања усаглашености са захтевом стандарда ISO/IEC 17025.
Детаљно су презентоване следеће теме које имају директан
утицај на поступак акредитације форензичких лабораторија:
- Смештај и непосредна
лабораторије;
- Комуникација
лабораторије;

са

радна

корисником

околина

форензичке

услуга

форензичке

- Управљање документима и записима;
- Обука особља и одржавање компетентности;
- Тумачење форензичких случајева;
- Узорковање;
- Колегијално оцењивање (peer evaluation).
Други део семинара (Quality Assurance in the Forensic Process)
одржан је у Стокхолму, Шведска, у периоду од 19. до 20. новембра 2012. године. Семинар је водила Christina Bertler, руководилац Сталног комитета за квалитет и компетентност (QCC).
Састанку је присуствовало око 25 представника националних
акредитационих тела из Европе и других делова света.

На семинару су презентоване теме значајне за успостављање
заједничког приступа националних акрадитационих тела у поступку акредитације форензичких испитивања и истраживања.
Кроз дискусију на радионицама разматрани су криминалистички случајеви „оцењени са аспекта акредитационог тела“,
приступ учесника у узорковању, интерпретацији случајева и
истраживању.
Посебно је објашњено који су стандарди за акредитацију, ISO/
IEC 17025 или ISO/IEC 17020, одговарајући за поједине фазе
истраживања криминалистичких случајева. Смештај, услови
средине на месту злочина, узорковање, руковање узорцима, прављење записа фотографисањем и путем интервјуа,
складиштење узорака, спречавање контаминације узора-

ка и транспорт су теме које су такође разматране са аспекта
акредитације. Посебна пажња је била посвећена валидацији
метода испитивања.
Детаљно су презентоване и следеће теме:
- Учешће лабораторија у ПТ програмима у организацији ЕNFSIја;
- оцењивање на лицу места са посебним освртом на
испитивање отисака прстију (различите врсте материјала са
отисцима, методе испитивања и/или поређења);
- начин
интерпретације
резултата
криминалистичког
истраживања и садржај извештаја о испитивању;
- приказ обима акредитације.
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Законска регулатива у виноградарству и винарству РС
и усклађеност са ЕУ стандардима
организације за Виноградарски регистар), произвођачи вина у
Републици Србији и господин Масимо Барбиери (саветник у оквиру „twinning“ пројекта за Виноградарски регистар и законску
регулативу у региону Емилиа-Ромања, Италија).
Округли сто је имао за циљ да упозна произвођаче и институције
са обавезама и могућностима које ће произвођачи грожђа и
вина имати у будућем периоду.

У периоду од 09.10.2012. године до 12.10.2012. године је одржан
14. Конгрес воћара и виноградара Србије у Врњачкој Бањи. У
оквиру Конгреса је 11.10.2012. године одржан округли сто на
тему „Законска регулатива у виноградарству и винарству Републике Србије и усклађеност са ЕУ стандардима”. Округлом столу
су присуствовали представници: Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Пољопривредног факултета Универзитета у Београду – Катедра за виноградарство (контролна
организација за географско порекло вина), Акредитационог тела
Србије, Центра за виноградарство и винарство Ниш (стручне

Ради усклађивања домаће регулативе са регулативом ЕУ, у припреми је сет правилника. Између осталих, у току је израда: Правилника о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом (Сл. Гласник РС, бр. 121/12, на снази од 01.01.2013. године,
а у примени од 01.02.2013. године), као и o начину производње
и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом и Правилника о техничким и кадровским
условима које треба да испуни контролна организација, начину вођења послова везаних за географско порекло, начину и
поступку рада контролне организације, контроли производње
грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом и контроли производње вина са географским пореклом.
Предвиђено је да се наведеним правилницима захтева да контролне организације за географско порекло вина буду акредитоване према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020 за послове контролисања, односно стандарда SRPS EN 45011 за послове
сертификације.

Студенти Пољопривредног факултета посетили
Акредитационо тело Србије
акредитације и акредитационих тела, као и са стандардима и
принципима који се примењују у области безбедности хране.
Прво предавање је одржала Јасна Стојановић, која је најпре
упознала студенте са поступком акредитације, детаљно
објашњавајући сваки корак акредитације. Потом је било
речи и о самом АТС-у и његовом положају у односу на
међународне организације за акредитацију. Објашњавајући
статус АТС-а и његову улогу, Јасна Стојановић је истакла да је
од изузетне важности чињеница да је АТС непристрасна и неАтмосфера са предавања

зависна институција која и сама подлеже оцењивању од стра-

Акредитационо тело Србије (АТС) је, 13. новембра 2012. године у својим просторијама, организовало предавање на тему
„Акредитација у области безбедности хране“. Предавачи су били
Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, и Љиљана Маркићевић,
начелник одељења за акредитацију лабораторија АТС-а.
Предавање је било намењено студентима четврте године студија
Пољопривредног факултета Универзитета у Београду (модул:
Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране).

не међународних и регионалних организација за акредитацију

Предавање је организовано са циљем да се младе генерације
будућих експерата упознају са самим процесом и значајем

(колегијално оцењивање).
Друго предавање, које је било посвећено стандардима и принципима који се примењују у свету и код нас у области безбедности хране, одржала је Љиљана Маркићевић. Након предавања
одржана је дискусија са студентима.
У циљу промоције значаја акредитације АТС ће и у будуће са
задовољством организовати предавања и за студенте других
факултета, као што је то и до сада редовно чинио.

http://www.ats.rs/sr/vest/zakonska-regulativa-u-vinogradarstvu-i-vinarstvu-rs-i-uskladjenost-sa-eu-standardima
http://www.ats.rs/sr/vest/studenti-poljoprivrednog-fakulteta-posetili-akreditaciono-telo-srbije
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Обуке запослених и екстерно ангажованих оцењивача атс-а

Одржан Train Mic курс
Акредитационо тело Србије (АТС) је и ове године, у склопу сарадње са Дирекцијом
за мере и драгоцене метале, организовало курс за представнике лабораторија
за испитивање. Курс је реализовао национални Train Mic (Training in Metrology in
Chemistry) тим лиценциран од стране Института за референтне материјале и мерења
(Institute for Reference Materials and Measurements, IRMM), Гил, Белгија.
Курс је одржан у периоду од 12. до 13. децембра 2012. године у просторијама АТС-а и
истом су присуствовала двадесет два полазника.
Овим курсом биле су обухваћене следеће теме:
- Метрологија у хемији
- Узорковање као део поступка мерења
- Избор и употреба оверених референтних материјала
Учесници курса

- Међулабораторијска поређења, као и секције примера: поступак валидације, статистика и несигурност мерења.

Састанак АТС-а са телима за оцењивање усаглашености на
тему примена АТС-ПА02
У просторијама Акредитационог тела Србије су, 11.12.2012.
године и 20., 21. и 22.11.2012. године, одржани састанци са
лабораторијама за испитивање и еталонирање на тему примене
документа АТС-ПА02, Правила о учешћу у међулабораторијским
поређењима и програмима за испитивање оспособљености.
Примена правила АТС-ПА 02 је представљена кроз презентације:
Значај учешћа лабораторија у ПТ програмима и обезбеђење
поверења у квалитет резултата испитивања/еталонирања са
посебним освртом на тумачење захтева Правила АТС-ПА02.

Учесницима састанка појашњена је разлика између МЛП и ПТ
програма и, још једном, истакнута обавеза лабораторија да доследно примењују захтеве документан АТС ПА- 02 као једног од
критеријума за акредитацију.
Истакнуто је и да се задовољавајући резултати учешћа у билатералном поређењу лабораторија за еталонирање са националним метролошким институтом, који има објављене могућности
мерења и еталонирања (CMC) у BIPM бази података, могу сматрати адекватним испуњењем захтева АТС ПА-02.

Обука оцењивача АТС-а за оцењивање према захтевима
стандарда EN 45011
Обука оцењивача АТС-а за оцењивање према захтевима стандарда EN 45011, Општи захтеви за тела која спроводе системе
сертификације производа (ISO/IEC Упутство 65:1996) у оквиру
PTB пројекта „Support of the Quality Infrastructure in Serbia“ реализована је 5. и 6. децембра 2012. године у Београду у просторијама
АТС-а. Обуку су реализовали оцењивачи Немачког акредитационог тела (DakkS-a), др Thomas Schüter и др Tilman Denkler.
Детаљно су презентовани захтеви важећег референтног документа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију
производа, као и захтеви стандарда ISO/IEC 17065:2012,
Conformity assessment – Requirements for bodies certifying
products, processes and services. Обука је обухватила и низ приме-

ра из праксе једног од најискуснијих акредитационих тела Европе, DakkS-a, као и детаљна објашњења појединих обавезујућих
докумената које DakkS користи у поступцима оцењивања ових
сертификационих тела, а иста су резултат рада техничких комитета унутар акредитационог тела.
Поред запослених АТС-а, задужених за координацију активности акредитације у овој области, односно особа које учествују у
поступку одлучивања о акредитацији, обуци су присуствовали
и будући технички оцењивачи (из следећих области: органска
производња, грађевински материјали, опрема под притиском,
Ех опрема), као и представници Дирекције за мере и драгоцене
метале.

http://www.ats.rs/sr/vest/odrzan-train-mic-kurs, http://www.ats.rs/sr/vest/sastanak-ats-sa-tou-na-temu-primena-ats-pa02
http://www.ats.rs/sr/vest/obuka-ocenjivaca-ats-za-ocenjivanje-prema-zahtevima-en-45011
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Обуке за техничке оцењиваче за потребе оцењивања
лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање
У складу са Планом и програмом обука за 2012. годину,
реализоване су, у периоду октобар-децембар 2012. године,
три обуке за техничке оцењиваче за потребе оцењивања
лабораторија за испитивање (две обуке) и лабораторија
за еталонирање (једна обука) према стандарду SRPS ISO/
IEC 17025:2006. Полазници обука су особе са одговарајућом
компетентношћу из оних области оцењивања усаглашености у
којима АТС у овом тренутку има мали број оцењивача, односно
техничких експерата. Већина полазника обуке су експерти који
су већ учествовали у поступцима оцењивања које спроводи

АТС приликом акредитације лабораторија за испитивање
односно лабораторија за еталонирање.
Поред објашњења захтева референтног документа SRPS ISO/IEC
17025:2006, других обавезујућих докумената према Правилима
акредитације,

АТС-УП01,

и

регулатива

које

дефинишу

акредитацију, поступка акредитације који спроводи АТС,
коришћења докумената АТС-а у поступку акредитације, обука је
обухватила и низ самосталних задатака које су полазници обуке
радили у групама.

Учешће на обуци
„Training on Eco Management and Audit Scheme (EMAS)”
У периоду од 30. до 31. октобра 2012. године одржана је обу-

Учесницима су представљене користи од успостављања EMAS

ка под називом «Training on Eco Management and Audit Scheme

шеме, основне фазе имплементације, ЕУ регулатива (Regulation

(EMAS)» у Сарајеву у организацији PTB пројекта и Института за

(EC) No 1221/2009), EMAS лого и начини његовог коришћења,

акредитирање Босне и Херцеговине (BATA).

као и разлике између EMAS-а и стандарда ISO 14001:2004.

Циљ примене EMAS-а је континуално унапређење учинка за-

Такође, учесници обуке су упознати са основним задацима и

штите животне средине организација кроз успостављање и

захтевима за EMAS верификаторе и за остале учеснике ове

примену система управљања заштитом животне средине, си-

шеме, односно за акредитациона тела, компетентна тела и Фо-

стематском, објективном и периодичном евалуацијом учинка

рум акредитационих тела и тела за лиценцирање.

таквог система, доступност информација о учинку заштите жи-

Сходно представљеној регулативи, подношење пријаве за

вотне средине, отвореном дијалогу према јавности и другим

упис у Регистар ЕУ за систем EMAS за организације ван Европ-

заинтересованим странама, као и активним укључивањем за-

ске уније може се извршити   у овом тренутку у било којој од

послених и њиховом учешћу у одговарајућим обукама.

земаља чланица ЕУ ако та држава има овлашћено компетентно
тело за  регистрацију организација из „трећих земаља“. С друге стране, EMAS верификатор мора бити акредитован или лиценциран у земљи чланици у којој се организација пријавила
за регистрацију и мора поседовати акредитацију/лиценцу за
земљу у којој врши верификацију.

Обука о акредитацији нотификационих тела
У периоду од 08. до 10. октобра 2012. године у Атини је одржана обука под називом „Обука о акредитацији нотификационих
тела са грађевинским материјалима - обука и осведочење“ у
организацији PTB-а и Акредитационог тела Грчке (E.SY.D.).

Тродневна обука реализована је тако да су прва два дана разматрана документа у вези са акредитацијом нотификационих тела
у области грађевинских материјала, а трећег дана је омогућено
присуство полазника обуке оцењивању на лицу места.

Обука је организована у просторијама Акредитационог тела
Грчке. Осим два представника Акредитационог тела Србије
(АТС), обуци су присуствовала и два представника из Института
за акредитирање Босне и Херцеговине (БАТА).

Као и све директиве, и Директива о грађевинским производима
бр. 89/106/ЕЗ има за циљ уклањање техничких баријера у трговини у области грађевинских производа, а у циљу побољшања
њиховог слободног кретања на тржишту.

http://www.ats.rs/sr/vest/obuke-za-tehnicke-ocenjivace-za-potrebe-ocenjivanja-laboratorija-za-ispitivanje-i-laboratorija
http://www.ats.rs/sr/vest/ucesce-na-obuci-training-eco-management-and-audit-scheme-emas
http://www.ats.rs/sr/vest/obuka-o-akreditaciji-notifikacionih-tela
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Обука из области нових прописа које се односе на
опрему под притиском
Johann Dietrich, експерт из Немачке и оцењивач DAKKS-a запослен у Central Authority of the German Federal States for Safety.
Први део обуке је одржан у периоду од 01.-04.10.2012. године
обухвативши предавања и размену искустава о захтевима и
примени поменуте директиве. Обуци су присуствовали: представници Министарства енергетике, развоја и животне средине, оцењивачи и технички експерти, као и запослени АТС-а.
Реализовано је почетно оцењивање сертификационог тела за
сертификацију производа пријављеног за акредитацију код
АТС-а.
Други део обуке је одржан у периоду од 31. октобра до 2.
новембра 2012. године. Исти је обухватио тумачење захтева
Директиве 97/23/EC, као и начина оцењивања према модулима поменуте директиве и био је намењен оцењивачима и
техничким експертима АТС-а. Други дан обуке је био намењен
dipl. ing. Johann Dietrich

телима за оцењивање усаглашености која се налазе у поступку

У оквиру билатералног PTB пројекта под називом „Support of

акредитације за оцењивање према националним прописима

the Quality Infrastructure in Serbia“ одржана је обука на тему

који се односе на опрему под притиском, док је трећи дан об-

захтева Директиве 97/23/EC (Pressure Equipment Directive), од-

уке искоришћен за консултације са експертом из Немачке у

носно захтева за именована тела за оцењивање усаглашено-

вези садржаја докумената за спровођење оцењивања у овој

сти према овој Директиви. Предавач на обуци је био dipl. ing.

области.

Oбука за примену стандарда ISO/IEC 17024:2012
У организацији Европске организације за акредитацију (ЕА),
односно њеног Комитета за сертификацију, одржана је обука за
примену стандарда ISO/IEC 17024:2012 (EA CC Training on ISO/
IEC 17024:2012). Обука је реализована у две групе у терминима
септембар, односно октобар 2012. године у просторијама Акредитационог тела Италије (АCCREDIA) у Милану, Италија, и исту
су водиле колеге из SWEDAC-a и DAkkS-a.
Обука је била организована као радионица током које су
детаљно објашњене разлике између претходног и важећег
издања стандарда ISO/IEC 17024. Основне разлике се односе на
следеће:
- важеће издање стандарда је укључило део који се односи на
Развој и одржавање шема за сертификацију;

- сви елементи Смернице IAF GD24:2009 су  укључени  у важеће
издање стандарда;
- стандард је добио структуру других стандарда из серије стандарда  ISO/IEC 17000;
- узети су у обзир принципи документа ISO/PAS 17001 који
се односе на независност, поверљивост, приговоре и жалбе, објављивање информација, као и коришћење система
менаџмента у односу на стандарде за оцењивање усаглашености.
Очекује се и израда смернице за примену овог стандарда
средином 2013. године, а српска верзија стандарда ISO/IEC
17024:2012 (SRPS ISO/IEC 17024:2012) је објављена 24.09.2012.
године.

http://www.ats.rs/sr/vest/obuka-iz-oblasti-novih-propisa-koje-se-odnose-na-opremu-pod-pritiskom
http://www.ats.rs/sr/vest/obuka-za-primenu-standarda-isoiec-170242012
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Нови стандард - ISO/IEC 17065:2012
Следећа
два
међународна
стандарда,
која су недавно објављена, а тичу се рада
сертификационих тела, су на ефикасан и
хармонизован начин дефинисали најбољу
праксу у овој области:
• ISO/IEC
17065:2012,
Оцењивање
усаглашености – захтеви за сертификациона
тела за сертификацију производа, процеса
и услуга (Conformity assessment – Requirements
for bodies certifying products, processes and
services)
• ISO/IEC
TS
17021-2:2012,
Оцењивање
усаглашености – захтеви за тела која обављају
проверу и сертификацију система менаџмента
– део 2: захтеви за компетентност код
обављања провера и сертификације система
менаџмента заштитом животне средине (ISO/
IEC TS 17021-2:2012, Conformity assessment –
Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems – Part 2:
Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems)

Сертификација производа
Наслов овог стандарда је некада гласио ISO/
IEC Guide 65:1996, а користила су га углавном
сертификациона тела да покажу своју
компетентност, непристрасност и поузданост.
Међутим, ново издање овог стандарда је у
потпуности ревидирано и сада садржи већи
број боље дефинисаних израза и дефиниција,
смерница и података. Важност захтева, као што
је непристрасност, је сада више наглашена, а
додате су и неке нове спецификације.
Christian Priller, координатор радне групе ISO/
CASCO, која је радила на изради овог стандарда,
је уверен да ће ново издање стандарда ISO/IEC
17065 довести до повећања степена поверења у
поступак сертификације производа широм света.
Прелазни период за почетак примене стандарда
ISO/IEC 17065:2012 ће бити три године, од дана
објављивања стандарда (15.09.2012. године).

Компетентност особља
Број организација, које желе да се сертификују
за област система менаџмента заштитом
животне средине (EMS), је у сталном порасту.
Тако се овај број само у 2011. години повећао
за 4,5 %. Законодавци, потрошачи и друге
заинтересоване стране узимају ово у обзир
када доносе одлуке о одређеном предузећу и
његовим производима. Стога је компетентност
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особља, које учествује у проверама и поступку
сертификације, од суштинског значаја.
У документу ISO/IEC TS 17021-2 дефинишу се
знање и вештине које особље, које учествује у
сертификацији система менаџмента заштитом
животне средине, треба да поседује. Овај
документ је израђен као допуна општим
смерницама датим у стандарду ISO/IEC
17021:2011, Оцењивање усаглашености –
захтеви за тела која обављају проверу и
сертификацију система менаџмента.
Randy Dougherty, преседавајући Међународног
акредитационог форума (IAF), који је и
координатор радне групе ISO/CASCO која је
радила на изради поменутог документа ISO/
IEC TS 17021-2, је нагласио да је за вршење
провере и сертификације система менаџмента
заштитом
животне
средине
потребно
поседовати другачије знање од оног потребног
за вршење провере и сертификације других
система менаџмента, односно да је потребно
познавање терминологије из области заштите
животне средине, техника мониторинга и
сл. Управо се документом ISO/IEC TS 170212 дефинише потребно знање за обављање
провера и сертификације система менаџмента
заштитом животне средине. Ово је прва у низу
техничких спецификација које ће бити израђене
за различите системе менаџмента.
Оба документа, ISO/IEC 17065:2012, Оцењивање
усаглашености – захтеви за сертификациона тела
за сертификацију производа, процеса и услуга,
и Оцењивање усаглашености – захтеви за тела
која обављају проверу и сертификацију система
менаџмента – део 2: захтеви за компетентност
код обављања провера и сертификације
система менаџмента заштитом животне
средине је израдио ISO комитет за оцењивање
усаглашеноти (ISO/CASCO).
Резолуцијом Генералне скупштине IAF-а
(Resolution 2012-12) се одобрава нормативни
документ ISO/IEC TS 17021-2 који ће се
примењивати заједно са стандардом ISO/IEC
17021 за област EMS са роком за усаглашавање
од 2 године од дана објављивања, што практично
значи да ће сертификациона тела морати да
се усагласе са поменутим документом до 15.
августа 2014. године.
За више информација посетите:

(http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_
archive/news.htm?refid=Ref1657)

календар
догађаја

ФЕБРУАР

19. - 21. март 2013.

5. – 6. фебруар 2013.

EA LC ILC (Cal) WG and (Test) WG Meetings,
Лондон, Велика Британија

Promotion of reginal cooperation in South East
Europe in the field of quality infrastructure,
workshop: EA policy for conformity assessment
schemes (EA 1/22) – PTB пројекат, Београд

друга половина марта 2013.
Годишња обука запослених АТС-а

друга половина фебруара 2013.
Обука за оцењиваче према SRPS ISO/IEC
17020:2012

МАРТ
6. март 2013.

јануар

EA Laboratory Committee Management Group
Meeting, Рига, Летонија

24. јануар 2013.

7. - 8. март 2013.

Годишњи семинар за акредитована тела за
оцењивање усаглашености „Акредитационо
тело Србије у Европи и свету, значај
потписаних споразума“, Сава центар, Београд

EA Laboratory Committee Meeting, Рига,
Летонија

30. јануар - 1. фебруар 2013.
EA Executive Committee, Париз, Француска

Билтен 10
Акредитацоно
тело Србије
| децембар2012. године

12. - 13. март 2013.
EA Certification Committee meeting, Београд
14. март 2013.
EA Inspection Committee meeting, Београд
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Билтен Акредитационог тела Србије излази четворомесечно.
Електронски билтен Акредитационог тела Србије налази се на веб порталу АТС-а на адреси www.аts.rs
Информације, које се налазе у овом Билтену, је могуће преносити под условом да буде видно наведено да је „информација преузета из Билтена Акредитационог тела Србије“
и под условом да се поштују одредбе Закона о ауторским и сродним правима.
АТС је национално акредитационо тело основано од стране Републике Србије коме су поверени послови оцењивања техничке комптентности тела за оцењивање
усаглашености (у складу са међународним и домаћим стандардима) која обављају услуге испитивања, еталонирања, сертификације и контролисања.
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