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АТС поздравља нове чланове породице акредитованих
тела за оцењивање усаглaшености
Нове акредитације у месецу децембру 2012. године,
јануару, фебруару, марту и априлу 2013. године
Током децембра 2012. године, јануара, фебруара, марта и априла
2013. године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о
додели акредитације за следеће лабораторије за еталонирање и
еталонирање, контролна тела и сертификациона, као и низ одлука
о одржавању, обнови, проширењу обима акредитације, укидању,
преносу акредитације и смањењу обима акредитације.
Децембар 2012. године
Додељена је акредитација лабораторијама за
испитивање:

• ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ МЕРИЛА И
ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ОВЕРС ДОО – ЖИТКОВАЦ,

• Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ АД, Завод за
водоснабдевање, канализацију и заштиту вода, Одсек за
квалитет и заштиту вода – Лабораторија за воде „Јарослав
Чарни“ Београд,

• ЈКП Водовод Лесковац.

• ICI, д.о.о., Београд – Земун,
• ВАТРООПРЕМА Д.О.О., Београд,
медицинској лабораторији
• здравствена установа „МЕДЛАБ“, Завод за лабораторијску
дијагностику, Нови Сад
и контролним телима:
• MRG EXPORT-IMPORT DOO, Београд,

Донете су одлуке о укидању акредитације
лабораторији за испитивање:
• Институт за безбедност и заштиту д.о.о., Одсек за заштиту
животне средине, Лабораторија за испитивање Ниш, Ниш
(на захтев),
• ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР МАШИНСКОГФАКУЛТЕТА У
БЕОГРАДУ ДОО, Центар за квалитет, Лабораторија
ХидроЕнергоЛаб, Београд (на захтев),
• А.Д. Магнавита холдинг Нови Сад, Магналаб огранак бр. 1
Шабац (на захтев),

• ВАГА КОМЕРЦ ДОО Београд,

• Институт за квалитет радне и животне средине «1.мај»
АД, Лабораторија за заштиту радне и животне средине,
Ниш (на захтев),

• TSC METER ДОО Београд,

односно

• Потиски водовод ДОО, Хоргош,

• сертификационом телу за сертификацију производа
EVROCERT доо Београд.

• ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-БЕОГРАД ДОО,

• ЕД ЦЕНТАР ДОО КРАГУЈЕВАЦ ЕД ЕЛЕКТРОМОРАВА СМЕДЕРЕВО,

Јануар 2013. године
Додељена је акредитација лабораторијама за
испитивање:
• АД ЦЕНТАР ЗА ПУТЕВЕ ВОЈВОДИНЕ ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ НОВИ САД Лабораторија
за путна испитивања ЦПВ Нови Сад,
• Ватровиал ДОО, Лабораторија за техничка испитивања,
Београд,
• Витан Гас ДОО, Витан Гас-Лабораторија, Нови Сад,
• EНEРГO ЛAБ ДРУШTВO СA OГРAНИЧEНOM
OДГOВOРНOШЋУ ЗA TРГOВИНУ И ИНЖИЊEРИНГ У
OБЛAСTИ ПOСTРOJEЊA ПOД ПРИTИСКOM КРAГУJEВAЦ,
лабораторији за еталонирање:
• Messer Tehnogas А.Д. Београд,
медицинској лабораторији
• Поликлиника за лабораторијску дијагностику из
области медицинске биохемије, микробиологије и
патохистологије „НЕОЛАБ“ Вучковић Слађана пр., Ниш,
и контролним телу:
• ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица,

сертификационом телу за сертификацију особа:
• Professional Control Group, Београд,
сертификационом телу за сертификацију производа:
• Etko Panonija doo Нови Сад,
и сертификационом телу за сертификацију система
менаџмента:
• Management System Certification doo, Београд –Земун.

Извршен је прелазак акредитованих сертификационих
тела за сертификацију система менаџмента на ново издање
референтног стандарда SRPS ISO/IEC 17021:2011.  
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Фебруар 2013. године
Додељена је акредитација контролним телима:

и сертификационим телима за сертификацију производа:

• ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад;

• TUV SUD Serbia doo Београд.

• Привредно друштво за производњу штампаних кола EI
P.C.B FACTORY, д.о.о. Ниш,

Акредитација је укинута лабораторији за испитивање:
• Rolling World d.o.o., Лабораторија за вибро-дијагностику, Београд.

Март 2013. године
Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:
• Предузеће за производњу, промет и услуге ЕНЕРГОТЕХНА
ДОО, Лабораторија за испитивање,

и сертификационим телима за сертификацију производа:

контролним телима:

• ECOCERT BALKAN doo Београд;

• ЕЛЕКТРОСРБИЈА д.о.о. Краљево;

• SUOLO E SALUTE BALKAN DOO

• Dräger Tehnika doo, Београд;

Акредитација је укинута контролном телу:

• Јавно комунално предузеће „Водовод“ ЈП Краљево;

• MESSER TEHNOGAS AD Београд.

• CONTROL UNION DANUBE доо Београд;

• Јавно комунално предузеће Водовод Бор, Лабораторија за
контролисање водомера

Април 2013. године
Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

• CITI doo Београд;

• ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У
БЕОГРАДУ ДОО, Лабораторија за испитивање без разарања,
Београд;

• ЕД Центар ДОО Крагујевац, ЕД Електроморава Пожаревац,
Служба за контролу мерила електричне енергије,
Пожаревац;

• КВАРК ДОО Крагујевац, Лабораторија за испитивање;

• JKП „ВОДОВОД‘’ ЗАЈЕЧАР, Зајечар;

• Агенција за лекове и медицинска средства Србије,
Национална контролна лабораторија, Београд,

• MC LABOR доо Београд;

лабораторији за еталонирање:

и сертификационом телу за сертификацију производа:

• Републички хидрометеоролошки завод Србије, Сектор
за метеоролошки осматрачки систем, Метеоролошка
лабораторија

• PED INSPECT doo, Београд.

контролним телима:
• Предузеће за производњу, промет и услуге „Oil Comerc
Company“ д.о.о, Краљево;

• М-ЕЛЕКТРО ДОО, Нови Београд

Акредитација је укинута лабораторији за испитивање:
• ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АД, Лабораторија
за испитивање и развој.

http://www.ats.rs/sr/vest/nove-akreditacije-u-mesecu-decembru-2012-godine
http://www.ats.rs/sr/vest/nove-akreditacije-u-mesecu-januaru-2013-godine
http://www.ats.rs/sr/vest/nove-akreditacije-u-mesecu-februaru-2013-godine
http://www.ats.rs/sr/vest/nove-akreditacije-u-mesecu-martu-2013-godine
http://www.ats.rs/sr/vest/nove-akreditacije-u-mesecu-aprilu-2013-godine
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АТС доделио прву акредитацију
у области сертификације особа
Акредитационо тело Србије (АТС) је у јануару 2013. године
доделило прву акредитацију сертификационом телу за
сертификацију особа (Professional Control Group, из Београда),
према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2005. Проширење
активности за акредитацију у овој области је обухватило низ
активности које је АТС у претходне две године реализовао.
Оне су обухватиле: анализу потреба за акредитацијом у
оквиру Техничког комитета за акредитацију сертификационих
тела, израду документационог поступка за спровођење нове
активности, као и обуку оцењивача и особља АТС-а за нове
активности.

Акредитовано сертификационо тело обавља сертификацију
особа у области: испитивања без разарања, заваривања
топљењем, монтаже спојница, аутоматског и механизованог
заваривања, монтаже прирубничких спојева и лемљења. У
поступку акредитације су још три сертификациона тела.
У току 2012. године усвојено је ново издање стандарда ISO/IEC
17024, ISO/IEC 17024:2012 (српска верзија стандарда ISO/IEC
17024:2012 (SRPS ISO/IEC 17024:2012, Оцењивање усаглашености
- Општи захтеви за тела која обављају сертификацију особа) је
објављена 24.09.2012. године). У складу са одлуком Генералне
скупштине IAF-а, која је донета 2012. године, прелазни
период за примену важећег издања стандарда ISO/IEC 17024
је три године од дана објављивања (1. јули 2012. године). У
складу са тим, у организацији ЕА, односно њеног Комитета за
сертификацију, одржана је обука за примену стандарда ISO/
IEC 17024:2012 којој су присуствовали и оцењивачи АТС-а. На
тај начин је један од неопходних корака за прелазни период
на ново издање стандарда учињен, а АТС ће у наредном
периоду дефинисати и остале активности које ће предузимати
у прелазном периоду. Веома смо поносни што се дугогодишњи
рад на успостављању акредитације сертификационих тела за
сертификацију особа завршио и намера је АТС-а да ова област
буде укључена у проширени EA MLA споразум на чему вредно
радимо. АТС користи ову прилику да пожели добродошлицу
новом члану своје породице акредитованих тела за оцењивање
усаглашености и надамо се да ће број акредитованих
сертификационих тела за сертификацију особа у наредном
периоду расти што ће допринети даљем развоју ове области у
Републици Србији.
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Одржана 13. и 14. седница Управног одбора и
4. заједничка седница Управног одбора и Савета за акредитацију
У просторијама Акредитационог тела Србије одржане су, 20. фебруара 2013. године, четврта заједничка седница Управног одбора и
Савета за акредитацију и 13. седница Управног одбора. На заједничкој седници Управног одбора и Савета за акредитацију разматрана
је и усвојена нова Анализа односа Акредитационог тела Србије са повезаним телима. Наиме, Акредитационо тело Србије, сходно тачки
4.3.7 стандарда SRPS ISO/IEC 17011:2007, мора обезбедити да активности тела, која су у вези са њим (повезана тела), не доводе у
питање поверљивост, објективност и непристрасност додељених акредитација. Стога је задатак АТС-а да, уз учешће заинтересованих
страна, анализира и документује односе са повезаним телима како би утврдио могућности за сукоб интереса било да они произилазе
из активности АТС-а или из активности повезаних тела.

Заједничка седница Савета за акредитацију и Управног одбора, 20.02.2013. године

Сходно Статуту, Акредитационо тело Србије је поднело
предлог Савету за акредитацију и Управном одбору за
проширење области деловања АТС-а установљењем нових
шема акредитације за форензику према стандарду SRPS ISO/
IEC 17025:2006, а на основу исказане заинтересованости
лабораторија за ову врсту акредитације; као и за проширење
области деловања за акредитацију у области личне заштитне
опреме за лабораторије за испитивање/контролна тела/
сертификациона тела, а сходно донетом Правилнику о личној
заштитној опреми који почиње са применом од 1. јула 2013.
године када се очекују и прве пријаве у овој области.

Управни одбор и Савет за акредитацију су дали подршку и
сагласност за доношење новог документа АТС-а – Правила
прекограничне акредитације. Овај документ дефинише политику,
коју АТС примењује у поступку акредитације тела за оцењивање
усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије
и ТОУ из Републике Србије којa имају локације и/или кључне
активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености
у иностранству, као и политику сарадње са другим акредитационим
телима у случајевима прекограничне акредитације.
Управни одбор је на својој 13. седници усвојио Финансијски
извештај Акредитационог тела Србије за 2012. годину.

У просторијама Акредитационог тела Србије je 9. априла 2013. године одржана 14. седница Управног одбора.
Управни одбор је донео нову Одлуку о висини трошкова
акредитације која ће, након добијене сагласности од Владе
Републике Србије, бити објављена у Службеном гласнику
Републике Србије у мају 2013. године. Сходно члану 46. став
1. Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему,
субјекти, који у складу са посебним законом имају овлашћење да
утврђују висину такси за јавне услуге које пружају, били су дужни
да њихову висину и начин утврђивања ускладе са одредбама
члана 11. овог Закона и доставе на сагласност министарству
надлежном за послове финансија, односно органу локалне
власти надлежном за финансије. У том смислу је АТС доставио
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Министарству финансија и привреде предлог нове Одлуке о
висини трошкова акредитације која је израђена у складу са
одредбама Правилника о методологији и начину утврђивања
трошкова пружања јавне услуге. Корекција цена се односи на
трошкове обраде пријаве за почетну акредитацију, проширење
и обнављање акредитације, за трошкове прелиминарне посете
и трошкове оцењивања по оцењивач дану, а не и на повећање
трошкова за одржавање акредитације (годишња накнада).
Такође, Управни одбор је усвојио Извештај о раду Акредитационог
тела Србије за 2012. годину.

Информација у вези садржаја извештаја о испитивању/уверења о еталонирању
у случају да лабораторија даје изјаву о усклађености са спецификацијама

(засновано на документу ILAC-G8:03/2009, Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification)

Информација је намењена оцењивачима Акредитационог
тела Србије и лабораторијама које имају потребу да у својим
извештајима о испитивању/ уверењима о еталонирању наведу
и изјаву о усклађености са одговарајућим спецификацијама.
Изјаве о усклађености са захтевима и/или спецификацијама не
сматрају се мишљењима и тумачењима у смислу стандарда
SRPS ISO/IEC 17025. С тим у вези, када лабораторија у својим
извештајима о испитивању/уверењима о еталонирању даје
такве изјаве, онда то мора бити означено на одговарајући начин
(нпр. изјава о усклађености са спецификацијом, закључак или
слично, али не „мишљење“, „тумачење“, као ни „мишљење и
тумачење“).
Наводи документа ILAC-G8:03/2009, Guidelines on the Reporting of
Compliance with Specification омогућавају/објашњавају доследну
примену појединих захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17025 и то:
• лабораторије за испитивање (SRPS ISO/IEC 17025, т. 5.10.3.1
б) којом се захтева да „извештаји о испитивању, када је то потребно за тумачење резултата испитивања, садрже..., ако је
важно изјаву о испуњавању/ неиспуњавању захтева и/или
спецификација,
• лабораторије за еталонирање (SRPS ISO/IEC 17025, т.5.10.4.2)
којом се захтева да ако се даје изјава о усклађености
са спецификацијом, уверење о еталонирању мора
да идентификује испуњене и неиспуњене захтеве
спецификације.’’
Када у својим извештајима о испитивању/уверењима о
еталонирању лабораторија наводи изјаву о усклађености са захтевима и/или спецификацијама, извештај о испитивању/уверење
о еталонирању мора, између осталог, да садржи:
 резултат испитивања/еталонирања са израженом проширеном мерном несигурношћу;
 ниво поверења за проширену мерну несигурност;
 напомену да се изјава о усклађености или неусклађености
односи само на предмет испитивања/еталонирања (како би
се избегло навођење на начин који може довести у забуну
да се ради о контролисању или сертификацији производа) и
 извор спецификације.
Када спецификација наводи интервал с горњом и доњом границом, изјава о усклађености или неусклађености може се дати
само у случају када је однос интервала проширене мерне несигурности и интервала спецификације разумно мали и прикладан
за намену (у смислу да је лабораторија способна да задовољи потребе корисника).
Понекад се резултат мерења може наводити без мерне несигурности и то само у оним случајевима где спецификација или законски пропис то изричито наглашава (нпр. где се напомиње да је
мерна несигурност урачуната при одређивању граница).

Навођење изјаве о усклађености са спецификацијом за
појединачну величину
Кад се резултат мерења, који укључује проширену мерну несигурност, пореди са интервалом спецификације (доњом и
горњом границом спецификације), могу се разликовати 4
случаја (Слика 1):
 1. случај: резултат мерења с проширеном мерном несигурношћу налази се испод горње границе спецификације, односно изнад доње границе
спецификације;
 2. случај: резултат мерења налази се испод горње границе спецификације, односно изнад доње границе
спецификације, али интервал проширене мерне несигурности прелази границу спецификације;
 3. случај: резултат мерења налази се изнад горње границе спецификације, односно испод доње границе
спецификације, али интервал проширене мерне несигурности обухвата део интервала спецификације;
 4. случај: резултат мерења с проширеном мерном несигурношћу налази се изнад горње границе спецификације, односно испод доње границе
спецификације.

горња
граница

случај 1 случај 2 случај 3 случај 4

доња
граница

случај 1 случај 2 случај 3 случај 4

Слика 1. Усклађеност са спецификацијом за горњу и доњу границу

У 1. случају може се јасно дати изјава о усклађености са
спецификацијом - на пример: Усклађено – резултат мерења
с проширеном мерном несигурношћу налази се унутар (испод горње или изнад доње) границе спецификације са нивоом
поверења од 95% за проширену мерну несигурност. У 4. случају
може се јасно дати изјава о неусклађености са спецификацијом
- на пример: Неусклађено – резултат мерења с проширеном
мерном несигурношћу налази се изван (изнад горње или испод
доње) границе спецификације са нивоом поверења од 95% за
проширену мерну несигурност.
У 2. и 3. случају не може се доказати ни усклађеност ни
неусклађеност. Прихватљива изјава у 2. случају би била да није
могуће потврдити усклађеност са нивоом поверења од 95% за
проширену мерну несигурност иако је резултат мерења испод
горње границе. Само уколико постоји јасан захтев за изјавом о
усклађености/неусклађености (нпр. прописано законском реwww.atrs.rs│7

гулативом), онда се у 2. случају може навести „Усклађено
– уз напомену да се усклађеност не може потврдити са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност,
што значи да постоји могућност да се резултат мерења нађе и
изван (изнад горње или испод доње) границе спецификације“,
а у 3. случају „Неусклађено – уз напомену да се неусклађеност
не може потврдити са нивоом поверења од 95% за проширену
мерну несигурност што значи да постоји могућност да се резултат мерења нађе унутар (испод горње или изнад доње) границе
спецификације.“ Ако се добије резултат мерења, који је једнак
граници спецификације, тада се поступа као за случај 3.
Уколико лабораторија користи ниво поверења другачији
од 95%, онда се изјава о усклађености/неусклађености са
спецификацијом мора ускладити с обзиром на коришћени ниво
поверења.

Навођење изјаве о усклађености са спецификацијом за више
величина
Ако вредновање усклађености са спецификацијом обухвата

више мерених величина, свака мерена величина треба да се
вреднује независно једна од друге. Резултат сваког појединачног
вредновања треба да се наведе посебно.
Целокупно вредновање усклађености са захтевима или
спецификацијом може се изразити на један од следећих начина
или њиховом комбинацијом:
 „Све измерене вредности су у складу су са границом (границама) спецификације“ или „Предмет/узорак је у складу са
захтевима“. Ово обухвата случајеве у којима су сва мерења у
складу са спецификацијом (1. случај, Слика 1);
 „За неке од измерених вредности није могуће дати изјаву о
усклађености са спецификацијама“. Ово обухвата случајеве
у којима за нека није могуће потврдити усклађеност/
неусклађеност са спецификацијом (2. и 3. случај, Слика 1);
 „Неке измерене вредности нису у складу са спецификацијама“
или „Предмет/узорак није у складу са захтевима“. Ово обухвата случајеве у којима једно или више мерења није усклађено
са спецификацијом (4. случај, Слика 1).

Промена документације: нова издања постојећих докумената и нова документа АТС-а
• Ново издање документа АТС-ПР16 Решавање приговора и
жалби ступило је на снагу 29. јануара 2013. године.
• Ново упутство АТС-УП25 Акредитација за послове узорковања
ступило је на снагу 31. јануара 2013. године. Овим Упутством
утврђују се принципи оцењивања и акредитације за послове
узорковања које спроводи АТС.
• Ново издање документа АТС-УП05 Смернице за исказивање
обима акредитације контролних тела ступило је на снагу 18.
фебруара 2013. године.
• Ново издање документа АТС-УП03 Смернице за исказивање
обима акредитације лабораторија за испитивање ступило је
на снагу 21. фебруара 2013. године.
• Ново издање документа АТС-ПА02 Правила о учешћу
у међулабораторијским поређењима и програмима за
испитивање оспособљености ступило је на снагу 28. фебруара
2013. године.
• Ново упутство АТС-УП27 Смернице за примену SRPS ISO/IEC
17025:2006 при оцењивању и акредитацији лабораторија које
обављају микробиолошка испитивања ступило је на снагу
28. фебруара 2013. године. Овај документ даје неопходна

http://www.ats.rs/sr/vest/novo-izdanje-dokumenta-ats-pr16
http://www.ats.rs/sr/vest/akreditacija-za-poslove-uzorkovanja-januar-2013-godine
http://www.ats.rs/sr/vest/novo-izdanje-dokumenta-ats-up05
http://www.ats.rs/sr/vest/novo-izdanje-dokumenta-ats-up03
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објашњења за примену стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006,
Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање
и лабораторија за еталонирање у поступку акредитације
лабораторија у области микробилошких испитивања.
• Ново Упутство за акредитацију лабораторија за флексибилни
обим АТС-УП28 је ступило на снагу 28. марта 2013. године.
Овим Упутством утврђују се захтеви за лабораторије, које
желе да се акредитују за флексибилни обим акредитације,
као и поступци које примењује АТС у поступку акредитације
тих лабораторија. Напомена: У оквиру овог документа термин
„лабораторије“ подразумева лабораторије за испитивање и
медицинске лабораторије.
• Ново упутство АТС-УП29 Смернице за примену SRPS ISO/
IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које
обављају сензорска испитивања ступило је на снагу 26. марта
2013. године. Овај документ даје неопходна објашњења за
примену стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, Општи захтеви за
компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија
за еталонирање у поступку акредитације лабораторија које
обављају сензорска испитивања.

http://www.ats.rs/sr/vest/novo-izdanje-dokumenta-ats-pa02
http://www.ats.rs/sr/vest/smernice-za-mikrobioloska-ispitivanja-ats-up27
http://www.ats.rs/sr/vest/uputstvo-za-akreditaciju-laboratorija-za-fleksibilni-obim-ats-p28
http://www.ats.rs/sr/vest/smernice-za-senzorska-ispitivanja-ats-up29

9. јун - Међународни дан акредитације
9. јуна 2013. године обележава се Међународни дан акредитације на глобалном
нивоу, као датум који су заједнички установили Међународни форум за акредитацију
(International Accreditation Forum - IAF) и Међународна организација за акредитацију
лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), како би јавност
била боље информисана о значају акредитације.
Такође, ове године обележава се 15 година рада Акредитационог тела Србије
(основаног 1998. године као Југословенско акредитационо тело - ЈУАТ), док је Статутом
Акредитационог тела Србије установљен Дан акредитације у Републици Србији који се
прославља 28. јуна. Ове године прослава поводом Међународног дана акредитације и
15 година рада АТС-а ће се у Републици Србији одржати 6. јуна 2013. године.
Овогодишња тема Међународног дана акредитације гласи „Акредитација олакшава
укључивање у међународне трговинске токове“. Одабир теме потврђује стратешке
циљеве ILAC-а и IAF-а који тако постају стратешки циљеви свих акредитационих тела и
великог броја лабораторија, контролних и сертификационих тела.
Као и претходних година, овај дан ће се славити широм света како би се указало на значај
акредитације.

Акредитација олакшава укључивање у међународне трговинске токове
Заједничка изјава председавајућих ILAC-а и IAF-а
Прослава Међународног дана акредитације ће се одржати 9. јуна
2013. године, а ове године нагласак је на значају улоге акредитације
када је реч о међународној трговини како на националном тако и
на међународном нивоу.
Данас глобализација подразумева да већина нас користи и ослања
се на велики број разноврсних производа у услуга који долазе из
иностранства. Међународна трговина чини значајан удео бруто
домаћег производа у већини земаља — најновији подаци Светске
трговинске организације (за 2011. годину) показују да вредност
светске трговине износи 18,2 билиона долара, док је у области услуга остварен профит од 4,1 билиона долара.
У исто време, у свим земљама и тржишним секторима је дошло до
повећања броја добровољних и обавезних техничких прописа,
стандарда, процедура испитивања, контролисања и сертификације.
Заправо, они се примењују како би било могуће задовољити законске услове, везане за квалитет и безбедност роба и услуга, будући да
потрошачи, предузећа, законодавци и друге организације захтевају
задовољење ових услова без обзира из које земље производи и
услуге долазили. Од суштинског је значаја, не само за појединце и
организације, него и за економску стабилност како појединачних
држава тако и свих држава света, да производи и услуге могу да
се пласирају и ван државних граница чиме би се задовољиле потребе на глобалном нивоу, а не би се стварао непотребан ризик по
здравље и безбедност људи и животне средине.
Међутим, у време економске кризе веома је важно да исти прописи и стандарди, који се могу разликовати од земље до земље,
не доводе до повећања трошкова, односно да не оптерећују додатно предузећа и не доводе до стварања техничких баријера
које спречавају улаз на тржишта других земаља или извоз у друге земље. Акредитација помаже предузећима не само да ускладе
свој рад са прописима и стандардима на ефикасан начин, већ и да
повећају степен конкурентности и прошире се на нова тржишта,
укључујући и она на другим континентима. Будући да акредитација
штити јавни интерес у свим тржишним секторима, њоме се утврђује
и техничка компетентност, поузданост и исправност рада тела за
оцењивање усаглашености и проверава усаглашеност са захтевима стандарда и прописима путем испитивања, верификације,
контролисања и еталонирања. Стога се, на транспарентан и не-

пристрасан начин, спроводи оцењивање у складу са међународно
признатим стандардима и другим захтевима.
Акредитоване организације, које спроводе оцењивање усаглашености, или организације,   које користе услуге акредитованих
организација, могу да докажу да своје послове обављају у складу са међународним стандардима на основу чега се разликују
од конкуренције. Заправо, повећање броја организација како
у државном тако и у приватном сектору указује на чињеницу
да ова два сектора захтевају да акредитовано испитивање,
контролисање и сертификација буде предуслов за учешће на тендерима и потписивање уговора. Такође, акредитацију признају све
економије света, она ствара могућности пословања како на светском тако и на домаћем тржишту.
Главни циљ IAF-а и ILAC-а је потписивање мултилатералних
споразума са акредитационим телима на основу међусобног
оцењивања и признавања система акредитације. На основу
ових споразума лакше се прихватају производи и услуге ван
државних граница будући да нема потребе за спровођењем
додатних испитивања, контролисања или сертификације у
земљама на чије тржиште се они пласирају. На овај начин
се смањују захтеви државне администрације и трошкови
предузећа, а повећава се степен ефикасности рада предузећа.
Акредитација заправо двојако помаже националним
економијама – предузећа могу да се прошире на страна
тржишта, а стиче се и поверење у производе увезене из других
земаља. Мултилатерални споразуми су такође потврда владама и законодавцима међународног признања чиме се доказује
усаглашеност са стандардима и другим захтевима. Стицањем
поверења у поступак оцењивања усаглашености, чему доприноси акредитација, и применом стандарда предузећа су у обавези да испуне само захтеве мањег броја прописа што заправо
значи да троше мање времена на административне захтеве.
Главни догађаји, медијске кампање, као и радионице и семинари ће се дешавати упоредо са прославом Међународног дана
акредитације у преко 90 земаља како би јавност била упозната са значајем акредитације када је реч о глобалној трговини.
Уколико желите да сазнате нешто више, молимо вас да контактирате своје акредитационо тело.
Pete Unger и Rаndy Dougherty, председавајући ILAC-а и IAF-а

Све детаљније информације потражите на http://www.iaf.nu/articles/World_Accreditation_Day_2013/272, a брошуру, израђену у част прославе
Међународног дана акредитације 2013, можете преузети на http://www.compad.com.au/cms/iafnu/workstation/upFiles/WAD_Brochure_Med_Res.pdf
Промотивни филм на тему „Међународни дан акредитације“ (са преводом на српски језик) можете преузети на следећој адреси
http://www.youtube.com/watch?v=rN9M7aJ85LU.
www.atrs.rs│9

АТС дефинисао рок за почетак примене нових верзија стандарда
АТС је планирао и предузима све активности (измене докумената
система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују
у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања поступка
акредитације сертификационих тела за сертификацију особа
према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2012 и сертификационих
тела за сертификацију производа према стандарду SRPS ISO/
IEC 17065:2013. АТС ће оцењивање по новом издању стандарда
SRPS ISO/IEC 17024 почети најкасније до 15. октобра 2013.
године, односно најкасније до 15. децембра 2013. године у
случају стандарда SRPS ISO/IEC 17065. Тачан датум почетка
оцењивања по новом издању поменутих стандарда, као и
детаљније информације у вези са преласком на ново издање
стандарда, биће накнадно објављени од стране АТС-а. У
међувремену, телима за оцењивање усаглашености, која желе
да свој рад прилагоде захтевима новог издања стандарда,
препоручује се да идентификују промене, које треба да изврше
ради прилагођавања новом издању стандарда, и да развију
план имплементације за припрему за прелазак на ново издање
стандарда. Оцењивање акредитованих сертификационих
тела за сертификацију особа и сертификационих тела за
сертификацију производа у смислу преласка/прилагођавања/

10

усаглашавања са новим издањима стандарда спровешће се
током редовних надзорних оцењивања. Након 01.07.2015.
године престају да важе све додељене акредитације према
стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2005, а након 15.09.2015. године
престају да важе све додељене акредитације према стандарду
SRPS EN 45011:2004.
Акредитационо тело Србије (АТС) је 1. фебруара 2013. године
завршило све активности планиране за прелазни период за
примену новог издања стандарда SRPS ISO/IEC 17021:2011
који се односи на рад сертификационих тела за сертификацију
система менаџмента. АТС је оценио примену новог издања
стандарда у средиштима сертификационих тeла током
редовних надзорних оцењивања или поновних оцењивања. У
складу са плановима преласка на ново издање стандарда, којe
су припремила сертификациона тела, извршене су неопходне
промене у системима менаџмента сертификационих тела
(измене у процедурама, нови или допуњени критеријуми за
компетентност проверавача/аудитора и сл.). АТС је, на основу
резултата оцењивања, донео одговарајуће одлуке, а измењени
су и сертификати о акредитацији и издати су нови симболи
акредитације.

Обавештење у вези Правилника о личној заштитној опреми

Акредитационо тело Србије обавештава сва акредитована
тела за оцењивање усаглашености да, сходно објављеном
Правилнику о личној заштитној опреми (објављен у Службеном
гласнику РС број 100 из 2011. године), од дана почeтка примене
овог Правилника (1. јула 2013. године) престају да важе
одређени прописи из области коју регулише овај Правилник.
Правилником је прописано да исправа о усаглашености, издата
на основу повученог прописа, важи до истека рока важности
исправе у складу са тим прописом, а најкасније до 1. јула 2013.
године.
Узимајући у обзир наведено, АТС ће, почев од 1. јула 2013. године,
донети одлуке о смањењу обима акредитације, односно о укидању
акредитације оним телима за оцењивање усаглашености која
у обимима акредитације и даље буду имала прописе који су
престали да важе. За сва тела за оцењивање усаглашености, која
изразе намеру да буду акредитована за поступке оцењивања
усаглашености сходно Правилнику о личној заштитној опреми,
утврђивање компетентности ће бити обављено кроз оцењивање
на лицу места у поступцима почетног и поновног оцењивања,
односно оцењивања у сврху проширења обима акредитације.
АТС ће, у зависности од поступка оцењивања усаглашености које
тело за оцењивање усаглашености спроводи, акредитовати тела
за оцењивање усаглашености по захтевима следећих стандарда за
акредитацију:
• за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 11
Правилника (преглед типа ЛЗО) - према стандарду SRPS EN
45011 или SRPS ISO/IEC 17020;
• за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 12
Правилника (усаглашеност са типом ЛЗО на основу интерне
контроле производње и надгледаног испитивања производа
у насумичним интервалима) - према стандарду SRPS EN 45011
или SRPS ISO/IEC 17020;
• за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 13
Правилника (усаглашеност са типом ЛЗО на основу гаранције
квалитета процеса производње - обезбеђење квалитета
производње) - према стандарду SRPS ISO/IEC 17021.
Тела за оцењивање усаглашености, која желе да се акредитују
према стандарду SRPS ISO/IEC 17020, треба да задовоље
критеријуме за контролно тело „тип А“ да би била и именована у

складу са Правилником. Такође, могу се, у складу са захтевима
стандарда SRPS ISO/IEC 17025, акредитовати и лабораторије за
испитивања личне заштитне опреме за потребе заинтересованих
страна уз напомену да само именована тела за оцењивање
усаглашености могу издавати исправе о усаглашености из чланова
11-13 Правилника.
Списак повучених прописа сходно члану 24 Правилника о личној
заштитној опреми:
• Наредба о обавезном атестирању шлемова за заштиту у
индустрији („Службени лист СФРЈ“ бр. 4/82 и 43/82);
• Наредба о обавезном атестирању шлемова за ватрогасце
(„Службени лист СФРЈ“ бр. 67/86);
• Наредба о обавезном атестирању апарата за заштиту органа за
дисање („Службени лист СФРЈ“ бр. 49/87);
• Правилник о обавезном атестирању пењалица за дрвене
стубове за водове и о условима које морају испуњавати
организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих
производа („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/89);
• Правилник о обавезном атестирању заштитних опасача и о
условима које морају испуњавати организације удруженог
рада овлашћене за атестирање тих производа („Службени лист
СФРЈ“ бр. 67/89);
• Правилник о техничким и другим захтевима за шлемове за
ватрогасце („Службени гласник РС“ бр. 74/09);
• Правилник о техничким и другим захтевима за лична заштитна
средства („Службени гласник РС“ бр. 56/09), осим одредбе
члана 2., тачка 10) тог правилника која се односи на кациге и
везире за возаче моторних возила на два или три точка.
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Представљамо:
Интервју

Thomas Facklam - нови председавајући Европске организације
за акредитацију о својим плановима и стратешким циљевима

Током 30. седнице Генералне скупштине Европске организације за акредитацију
(ЕА General Assembly, ЕА GA), одржане у периоду од 21. до 22. новембра 2012.
године у Братислави (Словачка), изабран је нови председавајући ЕА, Томас
Факлам (Thomas Facklam), DakkS, дотадашњи председавајући Савета за
мултилатералне споразуме ЕА (EA MAC). Грахам Талбот (Graham Talbot, UKAS),
досадашњи председавајући ЕА је напустио 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. Избор Томаса Факлама за новог председавајућег ЕА
тако означава нову фазу развоја ове међународне организације за акредитацију
будући да ће искуство, стечено током обављања функције председавајућег
Савета за мултилатералне споразуме, у многоме допринети даљем унапређењу
Thomas Facklam
рада ЕА.
Разговарали смо са господином Томасом Факламом, новим председавајућим EA, како бисмо сазнали најновије планове за остварење
стратешких циљева ЕА као званичне организације задужене за питања акредитације у Европи.

Шта је било прво потребно урадити када сте преузели дужност председавајућег ЕА (у смислу активности које је требало
спровести)?
Било је неколико питања које је требало решити одмах након
што сам преузео ову дужност од дотадашњег председавајућег
ЕА, Грахама Талбота:
Административна питања:
- Обезбедити да представници земаља чланица ЕА, који за ЕА
раде на добровољној основи, и даље буду на располагању
ЕА – то се, пре свега, односи на позиције потпредседавајућег
ЕА, председавајућег Савета за мултилатералне споразуме и, у
зависности од тога ко ће бити изабран за председавајућег Савета за мултилатералне споразуме, председавајућег CPC комитета будући да ће особе, које тренутно обављају ове дужности, отићи у пензију током 2013. године. Сви остали представници земаља чланица ће бити у могућности да обављају
своје задатке и у следећем мандату. Заправо је било могуће
одабрати кандидате за сваку од дужности.
- Било је потребно окончати претходну финансијску годину
(2012.) и спровести све неопходне активности.
Стратешка питања:
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верификационих тела на основу стандарда ISO 14065 и Уредбе ЕК број 600/2012 постала део EA MLA споразума. Остају,
међутим, да се разреше још нека питања у вези ове проблематике.

Да ли по Вашем мишљењу постоји могућност за даљи развој
и унапређење активности ЕА?
Да, рад ЕА би могао да се унапреди како би ова организација
постала професионалнија и то кроз повећање ресурса који би
били на располагању Секретаријату ЕА и кроз увођење мера,
које би омогућиле Секретаријату ЕА да подржи учешће представника земаља чланица ЕА у раду комитета и радних група
ЕА, будући да раде на добровољној основи, али и да подржи
учешће сâмих држава чланица ЕА.
Систем колегијалног оцељивања је потребно унапредити како
бисмо се суочили са новим изазовима, односно како би обим EA
MLA споразума био проширен (укључењем нпр. акредитације
верификационих тела, PT провајдера и произвођача референтних материјала), како би обавезне области биле у потпуности
покривене, док би се у исто време радило на измени поступка
колегијалног оцењивања и да би, рецимо, број чланова тима,
који спроводи колегијално оцењивање, био рационалан и како
би трајање колегијалног оцењивања било адекватно. Још једна
од области, која би се могла унапредити, односи се на доступност компетентних оцењивача који би спроводили колегијална
оцењивања.

-	Било је потребно преговарати са Европском комисијом (ЕК) у
вези са новим споразумом „Framework Partnership Agreement“
(FPA), који обухвата период 2014 – 2016, будући да је неопходно извршити ревизију Стратегије ЕА и дефинисати ресурсе
неопходне за спровођење свих предметних питања.

Који су то циљеви које Ви желите да остварите у будућности
како би се унапредиле политике и процедуре ЕА?

- Било је потребно припремити пресељење EA MAC
секретаријата у Париз током 2013. године, а сâме задатке
Секретаријата је требало редефинисати.

Политике и процедуре ЕА би заиста требало да буду такве да
обухватају све задатке ЕА, а посебно обавезе дефинисане Уредбом ЕУ број 765/2008 како би се унапредили процеси ЕА.

-	Било је потребно склопити споразум са Генералним директоратом за климатске акције (DG CLIMA) у вези са грантом за
проширење обима EA MLA споразума како би акредитација

Да ли бисте могли да нам кажете да ли сте задовољни износом финансијских средстава које додељује Комисија, а која су
неопходна за несметан рад ЕА?

Реализација дужности ЕА на основу поменуте Уредбе и FPA
споразума у смислу постојања ригорозног и свеобухватног
поступка колегијалног оцењивања, који би обухватио захтеве
Уредбе и различитих законских услова дефинисаних директивама и уредбама ЕУ, али и поступка хармонизације за који је ЕА
задужена, као и задатака из „добровољне“ области, које је ЕА
имала пре 2010. године, захтева буџет од два до три милиона
еура. Финансијска средства, које ЕА добија од ЕК, тренутно износе око 375.000 еура, а допринос земаља чланица ЕА тренутно износи око 1.225.000 еура, а исти се реализује кроз наплату чланарине и рад представника земаља чланица ЕА. Да би
било могуће обезбедити финансијска средства за спровођење
задатака и обавеза, дефинисаних Уредбом ЕУ број 765/2008 и
FPA споразумом, допринос чланица ЕА и Европске комисије
би требало да износи 3 милиона еура (свако по 1,5 милиона
еура). Уколико иста не буду прикупљена, ЕА би требало да буде
у могућности да се прилагоди таквој ситуацији.

Да ли бисте могли да нам кажете какве су биле реакције
земаља чланица ЕА када је реч о износу чланарина?
Нови износи чланарина још увек нису детаљно анализирани
– могуће је да ће бити потребно извршити неке измене. Оно
што је најважније рећи је да постојеће износе не би требало
повећавати изнад одређених граница, односно по мишљењу
земаља чланица ЕА не би ни требало да дође до повећања

ових износа. Да би обавезе
ЕА могле бити реализоване, потребно је повећати
учешће

представника

земаља чланица ЕА у раду
ЕА. На ЕА је да пронађе
систем на основу којег би
ово било могуће обезбедити.

Која је Ваша порука нашим акредитованим ТОУ?
Оцењивање усаглашености, заједно са акредитацијом, је услуга коју пружамо друштву па је отуда акредитација услуга коју
пружамо ТОУ и, што је још важније, корисницима услуга акредитованих ТОУ.
Однос између ТОУ и АТ би требало да буде равноправан
у смислу успостављања правила и захтева у овој области.
ТОУ (њихова удружења) би требало да доприносе поступку
хармонизације кроз учешће у одређеним структурама и кроз
достављање информација о разликама у пракси различитих
АТ како би било могуће хармонизовати ове праксе.
Стога ће ЕА помагати хармонизовану примену активности у
области акредитације у Европи и свету, али и прихватање резултата испитивања акредитованих ТОУ спровођењем ригорозног и ефикасног поступка колегијалног оцењивања.

Одржан 25. састанак EA CC комитета и 25. састанак EA IC комитета

Учесници EA CC и IC састанака

У периоду од 12. до 14. марта
2013. године у организацији
Акредитацоног тела Србије,
одржани су у Београду 25.
састанак Комитета за сертиЈасна Стојановић, в.д. директора АТС-а,
фикациона тела (EA CC) и 25.
Leopoldo Cortez, председавајући EA CC
комитета и Frederique Laudinet, EA
састанак Комитета за контролна тела (EA IC) Европске организације за акредитацију (ЕА).
На дневном реду је, поред начина примене докумената
међународних организација за акредитацију (EA, ILAC и IAF), био
и већи број тема са циљем унапређења области сертификације и
контролисања. Током састанака оба комитета, презентоване су од-

луке које су усвојене на Генералној скупштини ЕА (ЕА GA) одржаној
у новембру 2012. године у Братислави.
Учесницима је представљена структура новог веб сајта ЕА и
могућности за унапређење функције дела сајта који је намењен
само чланицама ЕА. Такође, на оба састанка је договорено да се
изврши преиспитивање закључака досадашњих дискусија на
тему питања која су делегирана од стране учесника на претходним састанцима комитета.
Акредитационо тело Србије је за организацију овог скупа добило
највеће похвале од свих учесника, укључујући и председавајуће
оба комитета – Leopoldo-а Cortez-а (EA CC) и Rolf-а Straub-а (EA IC).
www.atrs.rs│13

20. мај – Светски дан метрологије
Светски дан метрологије прославља се 20. маја када је
потписана Метарска конвенција далеке 1875. године.
Кнежевина Србија је приступила Метарској конвенцији
21. септембра 1879. године. Приступањем Метарској
конвенцији, Кнежевина Србија је преузела обавезе да уводи
Међународни систем јединица (SI), да остварује националне
еталоне у складу са дефиницијама које утврђује Генерална
конференција за тегове и мере (CGPM), као врховни управни
орган Конвенције, да периодично пореди српскe еталоне са
међународним еталонима које чува Међународни биро за
тегове и мере. Дирекција за мере и драгоцене метале, као
наш национални метролошки институт, и данас спроводи
обавезе преузете приступањем Метарској конвенцији.
Тема овогодишњег Светског дана метрологије, „Мерења у
свакодневном животу“, указује на потребу за мерењима у
различитим областима живота било да проверавамо колико
је сати, купујемо храну, различите производе или када
купујемо гориво на бензијској пумпи или меримо колики нам
је притисак. Ипак, већина људи и не зна да иза сваког мерења
стоји велики број оних који се баве науком о мерењима,
односно метрологијом, и веома је важно да они свој посао
обављају на прави начин. Тако широм света национални
метролошки институти стално унапређују метрологију као
науку и спроводе валидацију нових техника мерења. То је
разлог због којег се 20. мај слави као дан оних који раде у
име свих нас.
Све детаљније информације о овом догађају можете пронаћи
на следећој адреси: http://www.worldmetrologyday.org/

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
16.-18. октобар (19. октобар) 2013. године
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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”
Обавештавају се аутори који су пријавили радове за Конгрес
метролога да је рок за обавештење о прихватању радова
продужен до 15. маја 2013. године. Рок за достављање
комплетног текста рада је до 15. јуна 2013. године.
http://www.dmdm.rs/cr/KM2013.php

ДМДМ примљена у чланство EURACHEM-а
На састанку Техничког комитета EURAMET TC-MC, одржаном у
периду од 4. до 8. фебруара 2013. године у Брауншвајгу, Немачка,
у оквиру пленарне седнице, у излагању председавајућег
EURACHEM-а (мреже организација широм Европе са циљем
успостављања система за међународну следивост хемијских
мерења), господина Бертила Магнусона (Bertil Magnusson),
објављена је информација да је Дирекција за мере и драгоцене
метале примљена у чланство EURACHEM-а као контакт
организација преко које и остале националне организације
(Српско хемијско друштво, Српско биохемијско друштво,
Акредитационо тело Србије, Удружења хемијских лабораторија
и др.) могу да се укључе у активности EURACHEM-а.
EURACHEM је установљен 1989. године и у оквиру својих
активности сарађује са низом међународних организација
и правних субјеката. Обезбеђује форум за расправе о
уобичајеним проблемима, као и развој информативног и
обједињеног приступа питањима како техничке природе
тако и политике квалитета.
EURACHEM представља основу за аналитичку хемију и
питања квалитета у Европи. Унутар Европе постоје хиљаде
организација заинтересованих за аналитичка мерења и

Чланице EURACHEM-а
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EURAMET

CCQM

Eurolab

CITAC

EA

Eurachem

EuCheMS

ILAC
ISO/REMCO

Организације са којима EURACHEM сарађује

мерења у хемији. Једна од главних улога EURACHEM-а је да
обезбеди  оквир за усклађену и олакшану сарадњу националних
активности EURACHEM-а. Чланство у EURACHEM-у је отворено
за земље унутар Европске уније и Европске асоцијације за
слободну трговину (EFTA), Европску комисију и земље Европе
препознате од стране Европске уније и оне земље које су
приступиле EFTA-и. Остале европске земље и организације,
заинтересоване за квалитет хемијских мерења, могу
учествовати у активностима EURACHEM-а као придружени
чланови или чланови посматрачи. активности EURACHEM-а
обухватају многе области, неке од њих су посебно покривене
кроз радне групе. Неке од ових радних група су организоване
заједно са другим организацијама, баве се истраживачким
радом у тражењу практичних остварења циљева EURACHEM-а.
Те активности обично укључују:
- Припремање техничких водича (упутстава)
- Покретање или подржавање међународних радионица и
других састанака
- Идентификовање заједничких послова
- Везу са многим постојећим организацијама чије активности
угрожавају аналитичка мерења од заједничког интереса.

EURACHEM тренутно има следеће радне групе:
-	Радна група за образовање и обуку
-	Радна група за мерну несигурност (мерна несигурност и
следивост)
- Радна група за програме оспособљености (Proficiency
Testing - PT)
- EA/Eurolab/Eurachem-PT радна група (ЕЕЕ Proficiency Testing WG)
-	Радна група за несигурност узорковања
-	Радна група за квалитативне анализе.

Додатно, EURACHEM учествује у раду EURAMET-овог Техничког
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комитета за метрологију у хемији.
Развојне активности унутар EURACHEM-а, питања и сарадња на
међународном нивоу су објављена у EURACHEM-овом билтену
који се објављује на годишњем нивоу и може се добити у
Секретаријату EURACHEM-а.  

Практичне погодности за организације и удружења на
националном нивоу су:
- могућност добијања и размене корисних информација са
сродним организацијама  на нивоу целе Европе,
- радионице и програми обуке у области аналитичких
мерења,
- издати технички водичи или они који су тренутно у
припреми,
- информације о могућим учешћима на предстојећим
састанцима као придружени чланови или чланови
посматрачи.
У мају месецу ове године у Хелсинкију, Финска, одржаће се
Генерална скупштина EURACHEM-а, на којој ће учествовати
и представници ДМДМ-а. Радионица на тему „Сигурност
квалитета мерења од терена до лабораторије“ (Eurachem
Workshop on Quality Assurance of Measurements from Field
to Laboratory) биће одржана од 20. до 21. маја 2013. године
паралелно са седницом Генералне скупштине.
Још једна од предстојећих активности је Осма међународна
радионица „Програм оспособљености у аналитичкој хемији,
микробиологији и медицинским лабораторијама: тренутна
пракса и будуће смернице“, (8th International Workshop on
Proficiency Testing in analytical chemistry, microbiology and
laboratory medicine: current practices and future directions), 6-9.
октобар 2014. године, Берлин, Немачка.

Додатне информације о активностима EURACHEM-а могу се
наћи на следећој адреси http://www.eurachem.org/.

EUROLAB објавио приручник из области здравља и безбедности на раду
EUROLAB је на свом вебсајту у одељку „National Members Area“
објавио приручник „Handbook on Occupational Safety & Health“ који
се може на овом вебсајту преузети бесплатно.
Закони великог броја земаља, који регулишу област здравља и безбедности на раду (Occupational Health and Safety, OHS),
прописују да су предузећа у обавези да побољшају услове рада. Међутим, у великом броју случајева се у законима не наводи
како се то може и практично реализовати. Сврха овог приручника, који је објавио EUROLAB, је да помогне националним
удружењима, чланицама EUROLAB-а, како би њихове лабораторије могле да на једном месту пронађу практична решења
за проблеме са којима се у свом раду суочавају.
Тренутно овај приручник садржи информације о следећим темама:
1.    канцерогени, мутагени и репротоксични агенси (CMR)
2.    испарљиве органске супстанце (VOS).

За више информација посетите http://www.eurolab.org/newsarticle.aspx?NewsId=186.

Семинари ИСС–а за промоцију стандарда
ИСС је започео серију семинара у 2013. години организовањем најпопуларнијег семинара у прошлој години – ИСПРАВЕ
И ЗНАКОВИ УСАГЛАШЕНОСТИ У ТЕХНИЧКОМ ЗАКОНОДАВСТВУ НОВОГ ПРИСТУПА. Поред тога што су полазници могли
да сазнају све о исправама о усаглашености производа са захтевима техничког прописа, техничкој документацији и
означавању усаглашености и стандардима на које се позивају правилници, могли су и да поставе питања и реше све
нејасноће везане за техничко законодавство новог приступа.
Такође, мала и средња предузећа (МСП) могу имати велике користи од употребе стандарда, али, нажалост, често не
успевају да их остваре у пуној мери. Како би мала и средња предузећа боље разумела значај и вредности стандарда,
европске организације за стандардизацију, CEN, CENELEC и ETSI, ће у мају 2013. године одржати европску конференцију
са темом „МСП И СТАНДАРДИЗАЦИЈА“. Циљ ове конференције је промоција учешћа малих и средњих предузећа у
активностима стандардизације кроз подизање свести о користима које се остварују употребом стандарда. Ово ће такође
бити прилика за разматрање свих проблема и нејасноћа, који се јављају у вези са европским стандардима, и то уз помоћ
водећих европских стручњака. На веб-страници Института за стандардизцију Србије биће благовремено постављена
обавештења о начинима и условима пријављивања за учешће на овој конференцији. Уколико желите да посетите вебстраницу конференције, то може урадити путем следећег вебсајта: www.cencenelec.eu/SME.

За више информација посетите http://www.iss.rs.

Објављен Правилник о начину утврђивања
испуњености услова за именовање тела за
оцењивање усаглашености мерила

Објављен Правилник о условима за добијање знака произвођача
предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно
заступника

Правилник о начину утврђивања испуњености
услова за именовање тела за оцењивање усаглашености мерила објављен је 9. јануара
2013. године у „Службеном гласнику Републике
Србије”, број 2/13 и ступио је на снагу 17. јануара
2013. године. Овим правилником ближе се
прописује начин утврђивања испуњености
услова за именовања, вођење регистра именованих тела за оцењивање усаглашености
мерила, као и пријављивање именованих
тела за оцењивање усаглашености мерила
одговарајућој међународној организацији.

Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника објављен је 23.
јануара 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 7/13,
ступио је на снагу 31. јануара 2013. године са почетком примене по истеку три месеца од дана ступања на снагу овог правилника, односно од
1. маја 2013. године. Овим правилником ближе се прописује опрема и изглед радних просторија, које морају да поседују произвођачи предмета
од драгоцених метала, опрема и изглед радних просторија, које морају да
поседују увозници предмета од драгоцених метала, односно заступници
који заступају страног произвођача предмета од драгоцених метала на
тржишту Републике Србије, као и садржина и образац захтева за добијање
знака произвођача, знака увозника, односно заступника.

http://tehnis.mfp.gov.rs

http://tehnis.mfp.gov.rs
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Објављен Правилник о државним
жиговима за предмете од
драгоцених метала

Објављен Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем

Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала објављен је 23.
јануара 2013. године у „Службеном гласнику
Републике Србије”, број 7/13, а ступио је на
снагу 31. јануара 2013. године са почетком
примене по истеку једне године од дана
ступања на снагу овог правилника, односно
од 1. фебруара 2014. године. Овим правилником ближе се прописују врсте, облици,
изглед и начин израде државних жигова
који се употребљавају за означавање степена финоће предмета од драгоцених метала.

У „Службеном гласнику РС”, број 17/13 од 21. фебруара 2013. године
објављен је Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем, који
ступа на снагу 1. марта 2013. године. Овим правилником, којим је транспонована Директива 2009/23/ЕЗ која се односи на ваге са неаутоматским
функционисањем (Non-Automatic Weighing Instruments – NAWI), ближе се
прописују захтеви за ваге са неаутоматским функционисањем, поступци
оцењивања усаглашености, означавање, исправе о усаглашености и друга документација, која прати ваге са неаутоматским функционисањем на
тржишту, као и услови које мора да испуни именовано тело које спроводи
поступак оцењивања усаглашености. Такође, у Министарству финансија и
привреде је 19. априла 2013. године одржана обука о примени Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем којим је транспонована
одговарајућа европска Директива. Обука је организована за представнике произвођача и увозника мерила, као и за представнике овлашћених
тела за оверавање мерила.

http://tehnis.mfp.gov.rs

http://tehnis.mfp.gov.rs

ТЕХНИС

претрага регистара

www.tehnis.mfp.gov.rs/tehis-pretraga-registar.html

НТП

регистар техничких прописа у примени

ВТП

регистар важећих техничких прописа

ТОУ

регистар именованих и овлашћених тела
за оцењивање усаглашености

ИНИ

регистар иностраних исправа о усаглашености
које важе у Републици Србији

www.tehnis.mfp.gov.rs
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МФП представио сет приручника из области
ИК и техничког законодавства
У уторак, 19. фебруара 2013. године, у просторијама
Министарства финансија и привреде (МФП) помоћник министра
Сектора за инфраструктуру квалитета, мр Јелена Поповић,
представила је публикацију „Хоризонтални правни оквир у
области инфраструктуре квалитета у Србији”. Поред наведене
публикације, представљено је и пет приручника за примену
правилника из надлежности Министарства у следећим
областима: лифтови, лична заштитна опрема, машине,
нисконапонска опрема и електомагнетска компатибилност
којима се у српско законодавство транспонују директиве ЕУ.

мр Јелена Поповић, помоћник министра, МФП

Презентоване публикације, чија ће се промоција реализовати кроз
одржавање стручних скупова у регионалним привредним коморама широм Србије, су настале као резултат сарадње Сектора за
инфраструктуру квалитета Министарства финансија и привреде и
Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ).
Јелена Поповић је рекла да је последњих година МФП интензивно радио, заједно са другим институцијама на установљавању
модерне ИК, те да су захваљујући напорима МФП-а (Сектора за
ИК) усвојена четири кључна закона у овој области (Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Закон
о стандардизацији, Закон о акредитацији и Закон о метрологији),
као четири стуба нове ИК, као и преко 40 подзаконских аката за
њихово спровођење.
Према њеним речима МФП је до сада транспоновао 10 директива новог приступа од укупно 27 за одређене индустријске
производе (Правилник о безбедности машина, Правилник о
електричној опреми, Правилник о електромагнетској компатибилности, Правилник о безбедности лифтова, Правилник о
личној заштитиној опреми, Правилник о опреми и заштитним
системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, Правилник о буци коју емитује опрема која се
употребљава у отвореном простору и три правилника из области метрологије: Правилник о метролошким условима за неаутоматске ваге, а следећа два ће тек бити објављена у Службеном
гласнику Републике Србије: Правилник о мерним инструментима и Правилник о поступку испитивања претходно упакованих
производа). Поменути правилници ће допринети повећању степена безбедности и конкурентности индустријских производа
како на европском тако и на светском тржишту.

мр Наталија Јовичић Зарић, заменик директора АТС-а, Јасна Стојановић, в.д.
директора АТС-а, мр Иван Крстић, директор ИСС-а

На скупу су, поред представника Министарства и Немачке
организације за техничку сарадњу (GIZ), као организатора скупа,
учествовали и представници привредних организација и њихових
асоцијација, помоћник министра трговине и телекомуникација, директори Института за стандардизацију Србије, Дирекције за мере
и драгоцене метале и Акредитациног тела Србије са сарадницима,
као и представници других министарстава и агенција који доносе
или спроводе техничке прописе.

Презентоване публикације се могу у електронској форми преузети на сајту ТЕХНИС-а на http://www.tehnis.mfp.gov.rs/, а у папирној
форми се могу преузети директно од Немачке организације за
међународну сарадњу, GIZ (контакт особа: Helmut Mаirhofer, +381
11 24 00 373, helmut.maihofer@giz.de).

МФП је издао и 5 приручника са циљем да се привредницима и
другим заинтересованим странама, који у пракси примењују законе и техничке прописе, олакша примена и разумевање истих.

Хоризонтални правни оквир у области
инфраструктуре квалитета у Републици Србији

Поред тога, преузето је скоро 80% европских стандарда, нагласила је Јелена Поповић и додала да је и потписан мултилатерални
споразум између Европске организације за акредитацију и Акредитационог тела Србије који ће омогућити потрошачима да купују
безбедне производе, а извештаји и сертификати, које издају тела
за оцењивање усаглашености акредитована од стране АТС-а, биће
признати у Европи и свету што ће све заједно позитивно утицати на
конкурентност српске привреде.

Приручник за примену Правилника
о безбедности машина

http://www.ats.rs/sr/vest/mfp-predstavilo-set-prirucnika-iz-oblasti-ik-i-tehnickog-zakonodavstva

Приручник за примену Правилника о
електромагнетној компатибилности

Приручник за примену Правилника о
електричној опреми намењеној за употребу
у оквиру одређених граница напона

Приручник за примену Правилника
о безбедности лифтова

Приручник за примену Правилника
о личној заштитној опреми

www.atrs.rs│19

Институт за стандардизацију (ИСС) објавио публикацију

„Изградња поверења - комплет алата за оцењивање усаглашености”

Предавачи на конференцији

Институт за стандардизацију (ИСС) објавио je публикацију
„Изградња

поверења

-

комплет

алата

за

оцењивање

усаглашености” на српском језику уз подршку Немачке
организације за међународну сарадњу (GIZ), а у оквиру програма
за развој приватног сектора у Србији – ACCESS. Будући да даје
преглед свих аспеката оцењивања усаглашености, намењена
је пословним руководиоцима, регулаторним телима, као и
представницима потрошача.
Присутнима су, у име организатора, добродошлицу пожелели
Видосава Џагић, потпредседник Привредне коморе Србије, и
Иван Крстић, директор Инситута за стандардизацију Србије.
Потом је Снежана Матић, начелник Одељења за стратегију
и политику развоја и стандардизације, акредитације и
метрологије у Министарству финансија и привреде, говорила на
тему: „Инфраструктура квалитета – Правни и институционални
оквир”. У име GIZ-а, присутнима се обратио Helmut Mairhofer,
након кога је Смиљана Раичевић, члан Комисије за стандарде
и сродне документе из области оцењивања усаглашености
(CASCO), говорила о значају стандардизације у тој области.
Јасна Стојановић, в.д. директора Акредитационог тела Србије,
одржала је кратко предавање на тему: „Међународно признање
Акредитационог тела Србије – значај мултилатералних
споразума”. На крају је Вида Живковић, директор Дирекције за
мере и драгоцене метале, представила улогу те институције у
оцењивању усаглашености мерила са прописаним захтевима.

Приручник се у електронској форми може преузети на сајту
ТЕХНИС-а (http://www.tehnis.mfp.gov.rs/) или на следећој страници
АТС-овог интернет портала http://www.ats.rs/sr/strane/publikacije.
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Тема броја:

Светска трговинска организација
и процес учлањења Републике Србије

Бојана Тодоровић
Помоћник министра, Министарство унутрашње и
спољне трговине и телекомуникација

Светска трговинска организација (СТО) je једини мултилатерални оквир у коме
се одвија међународна трговина. Реч је о организацији из система Уједињених
нација (УН), која је посвећена либерализацији светске трговине, и она истовремено
представља форум владама за преговарање трговинских споразума. СТО
представља скуп правила у оквиру правних докумената које су владе договориле
како би се трговинске политике чланица ове организације кретале у међусобно
договореним оквирима. Основни циљ СТО је да обезбеди да се међународна
трговина одвија на слободан и предвидив начин стварањем оперативног и
ефикасног мултилатералног трговинског система. СТО нуди солидну правну
основу засновану на сагласности својих чланица које су правила и дисциплине ове
организације увеле у свој домаћи правни систем. Стога су чланице усмериле своје
снаге ка либерализацији и олакшању међународне трговине да би обезбедиле
одрживи привредни раст. Сагласиле су се да би први и најважнији циљ требало да
буде побољшање животног стандарда и постизање пуне запослености. Да би се
то постигло, неопходно је прво обезбедити и остварити брзи раст реалног дохотка
и ефективне тражње, повећање производње и трговине робом и услугама. У
остварењу ових циљева је важно коришћење природних ресурса и очување
животне средине.

Организациона структура СТО је слична организационој структури сличних   међународних међувладиних организација. На
челу организације се налази Министарска конференција која је
врховни орган СТО. Њему је подређен извршни орган – Општи
(Генерални) савет СТО на кога Министарска конференција преноси надлежности између седница и који обавља свакодневне
послове у раду организације. Извршавање одлука и техничке
послове обавља Секретаријат СТО као административни орган. У циљу бољег обављања делатности и сарадње, оснивају
се и помоћни органи. Структура СТО је дефинисана чланом IV
Споразума о СТО. Општи савет може оснивати помоћне органе
– савете (Council) који су му подређени. Ови савети могу своје
надлежности преносити на комитете (Committee), који надзиру
одређену област примене споразума, док комитети за поједина
питања могу оснивати радне групе (Working Party).
У овом моменту СТО има 159 земаља чланица од укупно 193
чланице УН, док су у процесу приступања 24 државе/царинске
територије. Од замаља са простора југоисточне Европе, једино
БиХ и Србија нису чланице, тј. налазе се у процесу приступања.
На чланице СТО отпада преко 95% укупне светске трговине робом, 97% бруто друштвеног производа, који се створи у свету,
90% финансијских трансакција, 92% телекомуникационих и информационих технологија и 97% права интелектуалне својине.

Процес приступања Србије СТО
Процес приступања нових чланица СТО одвија се по утврђеној
процедури. У суштини, тај процес се одвија на два паралелна
колосека, мултилатералном и билатералном.
Мултилатерални преговори одвијају се у оквиру састанака
Радне групе (РГ) за приступање. Било која чланица СТО може
да уђе у састав РГ у било ком моменту док трају преговори

о приступању. Када је реч о мултилатерланом делу процеса приступања,   иако је уобичајен назив преговори, заправо
се не ради о преговоримa, већ о својеврсном испитивању
усклађености домаћег законодавства са правилима СТО. У
овом поступку, потребно је да будућа чланица у потпуности
прилагоди своју регулативу правилима СТО и о томе се у суштини не преговара. Зато се овај део процеса приступања још
зове и системски. Усклађивање спољнотрговинског система
једне земље са правилима ове организације представља и срж
овог процеса. То практично значи да је неопходно да се промени низ закона и других правних аката или да се донесу нови
како би се у њих уградила правила СТО. Напредак у преговорима о чланству, као и њихово окончање, доминантно зависи
од унутрашњег фактора, тј. реформи које је једна земља предузела. Мултилатерални преговори су окончани када будућа
чланица у потпуности усклади свој систем са правилима СТО
споразума. Након тога, РГ за приступање саставља документ
под називом „Извештај Радне групе“. Када је реч о Србији, након
вишегодишњих преговора (процес приступања је започет 2005.
године) обим системских питања, које постављају чланице, је
сведен на најмању могућу меру.
Поред 12 састанака РГ, одржано је и неколико рунди плурилатералних преговора о техничким препрекама у трговини (TBT),
санитарним и фитосанитарним мерама (SPS) и субвенцијама у
пољопривреди.
Током процеса приступања СТО у Србији су усвојени бројни закони и други правни акти, као нпр. Закон о спољнотрговинском
пословању, Царински закон, Закон о безбедности хране, Закон
о здрављу биља, Закон о ветерини, Закон о привредним друштвима, сет закона у области заштите интелектуалне својине, (Закон о ауторским и сродним правима, Закон о патентима, Закон
о жиговима и др).
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Веома је значајна и свеобухватна ревизија закона спроведена у области техничких прописа и стандардизације.
Наиме, потпуно нов систем је уведен Законом о техничким захтевима за прозводе и оцењивање усаглашености и
Законом о стандардизацији (2009. година). Системске промене су заокружене Законом о акредитацији и Законом о
метрологији (2010. година) и пратећим уредбама. Новом
реформом легислативе у области инфраструктре квалитета
Србија се у потпуности усагласила са принципима из Споразума о техничким препрекама трговини СТО (TBT), а самим тим
и са одговарајућим правилима ЕУ. Одредбе овог споразума се
односе на техничке прописе, стандарде, оцењивање усаглашености са стандардима, обавезе обавештавања и рад тела
задужених за стандарде. У погледу техничких прописа и стандарда одредбе овог споразума се односе на процес и производне методе, везане за карактеристике производа, а не само на
индустријске производе.
Генерално посматрано, мултилатерални преговори су у
завршној фази, а време њиховог окончања зависиће од
унутрашњег фактора под којим се, пре свега, подразумева законодавна активност и усвајање неопходних прописа. За чланство у СТО неопходно је извршити иземене Закона о генетски
модификованим организмима у складу са СТО правилима, као
и ускладити поједине одредбе Закона о акцизама и ауторском
праву са правилима СТО.
За разлику од мултилатералног, билатерални колосек чине
преговори и то о висини царинских стопа, као и о условима
за улазак страних пружалаца услуга на наше тржиште. Као што
се из назива назире, са сваком заинтересованом чланицом
се преговара посебно тј. билатерално. Преговори могу да се
обављају у неколико рунди, а њихова дужина зависи од степена захтева који се постављају пред будућу чланицу. Билатерални преговори се завршавају потписивањем билатералних протокола са свим заинтересованим чланицама на основу којих се
саставља Консолидована листа концесија за робу и услуге.

Србија је до сада окончала билатералне преговоре са
следећим земљама: Норвешком, Хондурасом, Јапаном,
Корејом, ЕУ, Канадом, Швајцарском, Еквадором, Кином,
Салвадором, Мексиком и Панамом, Доминиканском Републликом и Индијом. Још увек се воде преговори са САД, Бразилом, Индијом и Украјином у веома органиченом обиму.
Након завршетка свих билатералних преговора, Извештај Радне
Групе и Консолидована листа билатералних концесија се кроз
Протокол о приступању, у нашем случају Србије, усвајају на састанку Генералног савета или Министарске конференције СТО,
а потом следи и ратификација истог у националном парламенту.
Када је реч предвиђању временског оквира за окончање процеса приступања Србије СТО, морамо поћи од опште познатог слогана у СТО „да ништа није готово док све није готово“.
Наиме, реч је дуготрајном процесу где свака чланица до самог
краја процеса може поставити било које системско, али и билатерално питање и тиме одужити цео поступак. Тако је нпр.
Русији за завршетак преговора о чланству у СТО требало близу 18 година, Кини више од 15 година, Црној Гори око 6 година,
Хрватској нешто   више, а Албанији нешто мање од 6 година.
Најбржи поступак приступања СТО је био случај Киргистана - 2
године и 4 месеца.

Чланство у СТО има системске, економске и
политичке импликације
У системском смислу реч је о правној/законодавној рефор22

ми у смислу адаптације домаћег законодавства међународним
правилима СТО. Чланством у СТО омогућило би се да наш
спољнотрговински систем буде препознат од стране света и
да поштује иста међународна правила као и друге земље.
Стабилност услова привређивања у земљи, који се накнадно
не могу мењати са променама унутрашњих политичких прилика, а коју гарантује чланство у СТО, омогућује да чланица
(Србија) постане привлачнија за стране инвеститоре. Стабилност и предвидивост унутрашњег спољнотрговинског система
је додатни импулс за привлачење страних инвеститора који се
појединачно већ интересују о статусу Србије према СТО.
Чланство у СТО је такође од капиталног значаја за економски
систем земље, јер омогућава:
 Повољније/преференцијалне услове за пласман домаћих
производа и услуга на тржишта 159 чланица СТО које
обухватају више од  95%  светске трговине кроз:
• добијање статуса најповлашћеније нације (МФН), који је
„резервисан“ само за чланице, и националног третмана
• предвидивост и сигурност висине царинских стопа за
чланице и могућност праћења спољнотрговиског режима других чланица кроз механизам транспарентности
 Заштиту од кршења правила других чланица. Као део СТО,
чланице су заштићене од нелегалних, унилатералних економских мера других земаља кроз систем решавања спорова. Србија је сада потпуно ван система и немамо заштиту
од, на пример, економских санкција или нелегалних мера
које би нека друга земља против нас могла да спроведе.
Као чланица СТО, ми можемо да их тужимо, и у томе се систем СТО показао доста ефикасним и много чешће мале
земље туже велике. Решавање оваквих проблема на билатералном плану скоро да није могуће, због јачине Србије
као билатералног партнера, док се на мултилатералном
нивоу спорови решавају системски.
У политичком смислу чланством у СТО се заокружује припадност једне земље међународном систему, оличеном у УН и СТО
као економском делу УН.
• У преговорима са ЕУ питање чланства у СТО је корак који се
не може избећи, јер представља de facto услов за чланство
у ЕУ.
• Имајући у виду систем консензуса за доношење одлука у СТО,
јасно је да чланством у СТО земља добија и на политичкој
тежини, али пре свега је у могућности да утиче на процес
одлучивања у овој организацији и пријем нових чланица, те да
на тај начин спроводи и своје политичке и економске циљеве.
Ово све правећи неформалне блокове у самој организацији и
штитећи своје интересе уз помоћ других, јачих партнера, што
ван система СТО не би могла постићи.
С обзиром на универзални карактер и чланство Светске трговинске организације, недвосмислно се намеће закључак да
Србија треба што пре да постане чланица ове међународне
организације - тим пре што је познато да се протеком времена
услови за чланство пооштравају. Земље, које су раније приступиле СТО, су имале рокове у којима су поступно спроводиле
либерализацију уз истовремено структурно прилагођавање
својих осетљивијих сектора. За нове земље чланице рокови
су краћи, а захтеви већи, јер се међународна правила мењају.
Имајући у виду да је чланство у СТО предуслов за чланство у
ЕУ, веома је јасно да је брже укључивање у међународне економске токове кроз СТО и ЕУ далеко повољније за привреду у
смислу прилагођавања међународној конкуренцији и бржем
приступу погодностима које очекује чланице СТО и ЕУ.
Бојана Тодоровић

Оцењивање усаглашености и Споразум о
техничким препрекама у трговини
за закључивање споразума о узајамном признавању
резултата процедура за оцењивање усаглашености…“
Док се члан 6 бави одговорностима централних тела
влада, члан 8 захтева да влада чланице „...предузме
разумне мере које им могу бити доступне да обезбеде
да се невладина тела која у оквиру њихових територија
спроводе процедуре оцењивања усаглашености,
усклађују са одредбама чланова 5 и 6 [у TBT]…“
Значај овог члана је у томе да он, такође, обавезује чланице
влада да настоје да обезбеде да пружаоци стандарда,
услуга оцењивања усаглашености и акредитације
добровољног сектора не стварају техничке препреке.
Споразум о техничким препрекама у трговини у оквиру
Светске трговинске организације (ТBТ - Technical Barriers to
Trade) донет је како би се осигурало да технички прописи и
стандарди, као и процедуре за оцењивање усаглашености,
не стварају непотребне препреке међународној трговини.
Узастопним преиспитивањима TBT споразума уочена је
корист од ISO/IEC стандарда и упутстава за оцењивање
усаглашености у хармонизацији праксе оцењивања
усаглашености, као и корист од тога што служе као репер
за техничку компетентност тела за оцењивање, тако да
се може постићи кредибилитет и поверење у њихове
резултате. Оцењивање усаглашености ISO/IEC-а на тај
начин помаже у превазилажењу баријера у трговини.
Оцењивање усаглашености и Споразум о техничким
препрекама у трговини TBT садржи 15 чланова који су
обавезујући за владе чланице. Пет од тих чланова се бави
искључиво процедурама за оцењивање усаглашености, а
члан 6.1 захтева да централно владино тело чланице:

Члан 7 има сличне одредбе за централне владе – да
њихове локалне самоуправе прате исте принципе.
У TBT споразуму дат је посебан осврт на тешкоће са којима
се могу суочити земље у развоју у администрацији и
успостављању стандарда, техничких прописа и система
оцењивања усаглашености.
У том смислу, члан 11 носи назив Техничка помоћ другим
чланицама. У овом члану се посебан акценат ставља
на техничку помоћ која се пружа земљама у развоју –
чланицама, првенствено најмање развијеним земљама.
Члан 12 (Посебан и различит третман земаља у развоју
– чланица) има веома детаљне одредбе које се тичу
узимања у обзир посебних финансијских и трговинских
потреба земаља у развоју, обухватајући и заштиту домаћих
средстава за производњу.

„…мора да осигура, кад год је то могуће, да друге
чланице прихвате резултате процедура за оцењивање
усаглашености, чак и када се те процедуре разликују од
њихових сопствених, под условом да су они задовољни
тиме што процедуре нуде обезбеђење усаглашености са
применљивим техничким прописима или стандардима који
су еквивалентни са њиховим сопственим процедурама.
Познато је да претходне консултације могу бити неопходне
да би се дошло до узајамног задовољавајућег разумевања
у погледу, нарочито следећег:
6.1.1 адекватне и трајне техничке компетентности
релевантних тела за оцењивање усаглашености код
чланова извозница, тако да може да постоји поверење у
континуирану поузданост њихових резултата оцењивања
усаглашености; у том погледу, верификована усклађеност,
на пример кроз акредитацију, са одговарајућим упутствима
или препорукама објављеним од стране међународних
тела за стандардизацију мора да буде узета у обзир као
индикација адекватне техничке компетентности;
6.1.2 ограничења у прихватању резултата оцењивања
усаглашености према оним које су издала именована тела
чланице извознице.“
Даље, у члану 6.3 „Чланице се подстичу, на захтев
осталих чланица, да буду спремне да уђу у преговоре
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Оцењивање усаглашености и Споразум о примени санитарних и фитосанитарних мера
Осим са Споразумом о техничким препрекама у трговини СТО, од влада
чланица СТO се такође захтева да се ускладе и са Споразумом о примени
санитарних и фитосанитарних мера СТО (SPS).
Тај споразум се бави безбедношћу хране и животињским и биљним здравственим прописима и њиховим потенцијалом да се користе на дискриминаторски начин. Споразум охрабрује чланице СТО да користе хармонизоване
мере и да их заснивају на међународним стандардима, смерницама и препорукама, тамо где оне постоје.
Члан 8 и Прилог Ц Споразума обухватају процедуре управљања,
контролисања и одобравања, и напомињу да такве процедуре обухватају
узорковање, испитивање и сертификацију.
SPS споразум, као и TBT споразум Светске трговинске организације, даје
посебне одредбе за земље у развоју својим чланом 9, покривајући техничку помоћ, и чланом 10, који се бави посебним и различитим третманом за
земље у развоју, а првенствено за најмање развијене земље.
Веб-сајт СTО (www.wto.org) пружа приступ тексту SPS споразума и опцијом
„Ресурси“ на свом сајту нуди приступ интерактивним модулима за обуку на
оба:
• Споразум о SPS мерама;
• SPS приручник: Како применити транспарентност одредаба SPS споразума.

Међусобно прихватање сертификата о оцењивању усаглашености
зултате оцењивања усаглашености неке земље извознице. Ово може знатно повећати трошкове извоза на више
начина. Пре свега, извозници сносе трошкове поновног
испитивања и сертификације за свако од тржишта извоза.
Друго, они се суочавају са ризиком од виших трошкова
превоза ако робу, након испоруке, одбију у земљи увозници. Треће, постоји трошак у погледу времена потребног
за испуњавање административних захтева и контрола од
стране власти земље увознице...“
У циљу смањења трошкова бројни споразуми о
признавању оцењивања усаглашености договорени су
међу земљама билатерално како би дошло до међусобног
прихватања нпр. извештаја лабораторија за испитивање
и еталонирање. Узајамно признавање захтева поверење
у компетентност других тела за оцењивање усаглашености и у методе за оцену усаглашености. Стога су споразуми често ограничени на прихватање резултата тела за
оцењивање усаглашености која су признале заинтересоване стране, а не обухватају нпр. самосертификацију.
У Извештају о светској трговини за 2005. годину, СТО, трговина, стандарди и СТО (стр. 56), разматра се оцењивање
усаглашености и њен значај за светску трговину и наводи
се следеће:
„Извозници се често суочавају са потребом да испитају
или сертификују своје производе у свакој од земаља у које
их извозе. Чак и ако се земље ослањају на међународно
хармонизоване стандарде или прихватају еквивалентност
стандарда друге земље, оне се не могу ослонити на ре-
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Потребно је изградити међународну сарадњу међу
земљама која се заснива на поверењу у рад тела за
оцењивање усаглашености у другим земљама. Ефикасан пут напред је закључивање споразума о међусобном
признавању еквивалентности система акредитације (MLA)
између акредитационих тела који воде до признавања
компетентности тела за оцењивање усаглашености и
њихових резултата између других акредитационих тела
потписника споразума.

ILAC и IAF мултилатерални споразуми

Засновани су на поштовању:

Јединствени приступ код утврђивања компетентности
тела за оцењивање усаглашености широм света омогућава
земљама да закључе међусобне споразуме на основу оцене
и признавања система акредитације чиме се смањује број
непотребних провера производа у међународној трговини
и стварају се услови за слободан проток људи, роба, услуга
и капитала. Споразуми доприносе уклањању трговинских
баријера елиминисањем додатног оцењивања усаглашености. Обезбеђују потврду да су еквивалентна инострана тела
за оцењивање усаглашености компетентна и раде у складу са
истим међународним стандардима.

Стандарда ISO/IEC 17011 и документима IAF/ILAC серије А. Потписници су у обавези да прихватају извештаје/сертификате
(исправе о усаглашености) акредитованих тела за оцењивање
усаглашености од стране других потписника споразума.

У сарадњи са ILAC-ом и IAF-а поједини региони су успоставили
регионалне међународне организације као што су оне у Европи (EA), Азији и Пацифику (APLAC, PAC), Америци (IAAC) и Африци (SADCA) које раде у складу са процедурама ILAC-а и IAF-а.

Задатак акредитационих тела у складу са споразумима, које
потписују са ЕА (ЕА MLA), Међународном организацијом
за акредитацију лабораторија - International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC MRA) и Међународним форумом за акредитацију - International Accreditation Forum
(IAF MLA) је да врше промоцију акредитације и еквивалентности система акредитације. Ови споразуми се потписују
на основу спроведеног детаљног оцењивања процедура и
критеријума предметног акредитационог тела (колегијално
оцењивање) које спроводи тим стручњака из одређене области акредитације.

Регионалне међународне организације
• Мултилатерални споразуми, који се потписују са IAF-ом и ILAC-ом, су такве природе да признају такве споразуме
који се потписују са регионалним међународним организацијама које постоје у целом свету, а које су као такве
подршка IAF-у и ILAC-у.

European
Cooperation for
Accreditation (EA)

Pacific
Accreditation
Cooperation (PAC)

Inter-American
Accreditation
Cooperation (IAAC)

Asia Pacific Laboratory
Accreditation
Cooperation (APLAC)

Southern African
Development
Community
Accreditation (SADCA)

• IAF признаје мултилатералне споразуме који се потписују са EA, PAC-ом и IAAC-ом
• ILAC признаје мултилатералне споразуме који се потписују са EA, APLAC-ом и IAAC-ом

Статус ILAC MRA споразума
• ILAC укупно броји 140 чланица из 93 различите земље
• ILAC MRA споразум је потписало 72 чланице из 59 земаља.
• ILAC MRA споразум обухвата испитивање и еталонирање
• Потписнице чине око 95% укупног БДП-а

• Скоро 40.000 акредитованих лабораторија
• Око 6.700 акредитованих контролних тела
• 77% регулатора прихвата резултате акредитованих ТОУ

Покривеност ILAC MRA споразумом
Потписнице ILAC MRA споразума
Придружене чланице ILAC-а
Чланице ILAC-а које тек треба да
развију своје системе
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Статус IAF MLA споразума
Укупно постоји 49 потписница IAF MLA споразума из 47 држава.
•Системи менаџмента: 47 акредитационих тела и EA, PAC и IAAC
• ISO 9001 QMS: 47 акредитационих тела и EA, PAC и IAAC
• ISO 14001 EMS: 41 акредитационо тело и EA, PAC и IAAC
• ISO 22000 FSMS: у повоју
• ISO 27001 ISMS: у повоју
• Производи: 38 акредитационих тела EA, PAC и IAAC
• Особе: у повоју

Покривеност ILAC MRA споразумом
Потписнице IAF MLA споразума
Чланице IAF-а

ЕА мултилатерални споразум
EA MLA је споразум који потписују национална акредитациона тела чланице ЕА. АТС овим споразумом потврђује
еквивалентност система акредитације у земљама потписницама са својим системом акредитације, као и поузданост, ако говоримо са аспекта акредитације, сертификата
и извештаја издатих од стране тела за оцењивање усаглашености акредитованих од стране националних акредитационих тела потписника споразума.
Акредитациона тела се оцењују у складу са међународним

Улога акредитационих тела
Акредитациона тела сама не користе исправе о усаглашености (сертификате и извештаје) од тела која су акредитовала друга акредитациона тела нпр. акредитацона тела
потписници мултилатералних споразума ILAC-а и IAF-а и
њихових регионалних тела.
Улога акредитационих тела је да промовишу регулаторним телима и другим потенцијалним корисницима резултата оцењивања усаглашености у својим земљама еквивалентност система акредитације других земаља, чија су
акредитациона тела потписници споразума.
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стандардом ISO/IEC 17011 и Уредбом ЕЗ 765/2008 и другим
релевантним критеријумима као што су документа EA,
ILAC-а или IAF-а и захтевима европског или националног
законодавства и индустријских шема.
Критеријуми за рад акредитованих тела за оцењивање
усаглашености су специфицирани у одговарајућим
међународним стандардима серије ISO/IEC 17000 и другим међународно признатим стандардима и нормативним
документима.

АТС потписник ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума
АТС је 24. маја 2012. године потписао ЕА MLA споразум за
следеће области акредитације: лабораторија за испитивање,
медицинских лабораторија, лабораторија за еталонирање,
контролних тела и сертификационих тела за сертификацију
производа. На основу овог потписаног споразума потписан
је 25. октобра 2012. године ILAC MRA споразум за области
испитивања, еталонирања и контролисања и IAF MLA споразум за за област сертификације производа.
Списак држава чланица ЕА можете погледати на
http://www.european-accreditation.org/ea-members
Области за које су различита акредитациона тела потписала
EA MLA споразум:
http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories
Области за које су различите државе потписале ILAC MRA споразум:
http://www.ilac.org/documents/mra%20signatories.pdf
Области за које су различите државе потписале IAF MRA споразум:
http://www.iaf.nu/articles/IAF_Members__Signatories/4

Начини признавања исправа о усаглашености
Многе земље и њихове владе и регулаторна тела прихватају/
признају резултате акредитованих ТОУ у оквиру потписаних
мултилатералних споразума ILAC-а и IAF-а и њихових регионалних организација. Међутим, одређени број влада је
међусобно потписао билтералне или мултилатералне споразуме ради оцењивања усаглашености, а неке владе су званично одредиле своја акредитациона тела која су у обавези
да се подвргну колегијалном оцењивању и потписивању
MLA споразума како би владе постигле узајамно признавање
исправа о усаглашености – ЕА MLA (Уредба ЕЗ 765/2008).
Међутим, постоје и други облици узајмног признавања
резултата оцењивања усаглашености као што је директно
прихватање на нивоу тела за оцењивање усаглашености.
У Републици Србији признавање важења исправа о усаглашености, које је издало инострано тело за оцењивање усаглашености, и знакова усаглашености, издатих у иностранству, уређено је Уредбом о начину признавања иностраних
исправа и знакова усаглашености којом се уређују услови и
процедуре признавања важења иностраних исправа и знакова усаглашености у Републици Србији на основу Закона
о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености. У поступку приступања СТО Србија је обавезна да
своје законодавство прилагоди споразуму о оснивању СТО,
односно да сва правила и процедуре који се примењују у
Србији, а који могу имати утицаја на слободан проток роба,
усагласи са правилима СТО. Такав је случај и са Споразумом
СТО о техничким препрекама у трговини који, између осталог, утврђује правила и принципе у области примене техничких прописа других држава, као и важења иностраних
исправа и знакова усаглашености.
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Одржан семинар о ТБТ Информативном центру и
пријављивању техничких прописа
Семинар о ТБТ Информативном центру (TBT Enquiry point) и пријављивању техничких прописа за министарства/агенције,
које раде на доношењу и примени техничких прописа у вези са потенцијалним техничким препрекама трговини, је одржан
22. јануара 2013. године у организацији IDEAS Центра из Женеве и Сектора за инфраструктуру квалитета Министарства
финансија и привреде.
Тема семинара се односила на унапређење рада ТБТ информативног центра и преношење искустава Велике Британије
(као чланице СТО и ЕУ) у организацији рада ТБТ информативног центра, као и унапређење сарадње са надлежним
министарствима/институцијама у спровођењу обавеза које произилазе из Споразума о техничким препрекама трговини
СТО и Споразума CEFTA (обавезе Министарства финансија и привреде, али и других министарстава).

За више информација посетите http://tehnis.mfp.gov.rs/
http://www.ats.rs/sr/vest/odrzan-seminar-o-tbt-informativnom-centru-i-prijavljivanju-tehnickih-propisa

Студенти Правног факултета посетили
Акредитационо тело Србије

Акредитационо тело Србије (АТС) је, 15. априла 2013. године у својим просторијама, организовало предавање на тему„АТС, акредитација
и правни оквир у области акредитације у Републици Србији“. Предавачи су били Јасна Стојановић, в.д. директора, и Биљана Томић,
начелник Одељења за правне и опште послове. Предавање је било намењено студентима основних студија, који похађају стручну
групу на предмету економско право, и студентима Мастер студија правно-економског смера (предмет: економско право) Правног
факултета Универзитета у Београду.
Предавање је организовано са циљем да се младе генерације
будућих експерата упознају са самим процесом и значајем
акредитације и акредитационих тела, као и са правним
оквиром који уређује ову област у нашој земљи, а који је
хармонизован са правном тековином ЕУ у овој области.
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 независна
институција која и сама подлеже оцењивању од стране
међународних и регионалних организација за акредитацију
(колегијално оцењивање).
Биљана Томић је након предавања одржала дискусију са
студентима током које су детаљно појашњене могућности и
значај учешћа правних експерата у области акредитације.
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/studenti-pravnog-fakulteta-posetili-akreditaciono-telo-srbije
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Рад на измени стандарда ISO 9001
Чланови групе Међународне организације за стандардизацију (ISO), тачније групе ISO 176,
започели су активности на измени међународног стандарда ISO 9001. Поводом 25 година од
настанка стандарда ISO 9001 најављиване су промотивне активности широм света како би се овом
стандарду „вратио некадашњи сјај“. Наиме, активности на ревизији стандарда започете су још у
првој половини 2012. године, а планирано је да рад на ревизији стандарда буде завршен до краја
2015. године. Ово ће такође бити прилика и за представнике IAF-а да учествују у раду на новом
издању стандарда. Сâм текст стандарда ће бити усаглашен са текстом израђеним за друге системе
менаџмента како би се за кључне компоненте стандарда користила иста терминологија.

Ново издање документа ISO/IEC Directives,
Procedures Specific to ISO садржи (у Анексу SL) модел документа који ће се користити у случају свих
ISO стандарда за системе менаџмента будући да
се у њему налазе заједнички редослед кључних
тачака стандарда, заједнички текст за сваку тачку
и термини и дефиниције који ће бити коришћени
у овој групи стандарда. Идеја је била да се израдом модела оваквог једног документа за све стандарде из ове групе олакша организацијама које
инкорпорирају различите дисциплине из области
менаџмента у своје системе менаџмента. Такође ће
бити измењен Речник стандарда ISO 9000, доћи ће
до мањих измена везаних за принципе управљања
квалитетом, компетентност проверавача и начина
њиховог избора, али и захтева везаних за њихову
стручну спрему.

AAPG и APG групе
Стога је ISO желео да подстакне чланове
одговарајућих комитета у свакој земљи чланици
да допринесу у раду групе ISO 176. Тако је настала
тзв. Accreditation Auditing Practices Group (AAPG) и
састоји се од експерата из области акредитације
и проверавача, као и оних са дугогодишњим искуством у овој области, а који долазе из IAF-а,
ISO/CASCO комитета (ISO Policy Committee for
Conformity Assessment, ISO/CASCO) и Техничког
комитета ISO/TC 176 (ISO Technical Committee 176
Quality Management and Quality Assurance, ISO/TC
176). AAPG је основан након успеха који је остварила тзв. ISO 9001 Auditing Practices Group, APG, и након захтева који је упутио Технички комитет IAF-а.

APG је група коју, као и AAPG, чине експерти из области QMS-а, проверавачи и они са дугогодишњим
искуством у овој области, а који долазе из IAF-а,
Техничког комитета ISO/TC 176 (ISO Technical
Committee 176 Quality Management and Quality
Assurance, ISO/TC 176) и ISO/CASCO комитета (ISO
Policy Committee for Conformity Assessment, ISO/
CASCO).
AAPG и APG су припремили одређени број радова
и презентација на тему акредитације, оцењивања
усаглашености и QMS-а у складу са међународним
стандардима и упутствима ISO/CASCO-а који се
могу бесплатно преузети са интернета.
Идеје, примери и објашњења, који су вам доступни, садрже приступ који се заснива на процесима,
а који је од суштинског значаја за акредитацију
сертификационих тела која даље примењују такав
приступ приликом сертификације својих клијената
у складу са стандардом ISO 9001:2008 Системи
менаџмента квалитетом - захтеви. Садржај наведених радова и презентација се стално мења како би
уврстио што већи број различитих ставова везаних
за акредитацију и сертификацију. Они стога не садрже строге захтеве и критеријуме које акредитациона тела, проверавачи и консултантни треба да
поштују.
Своје коментаре и предлоге везане за додатне
информације, које треба да се нађу у овим смерницама, односно уколико је потребно извршити
ревизију истих, можете слати AAPG-у или APG-у.
Молимо вас да коментаре, везане за радове и
презентације, шаљете на следећу имејл адресу:
charles.corrie@bsi-global.com.

http://www.isotc176spetersburg.org/
http://www.iaf.nu/articles/Accreditation_Auditing_Practices_Group_AAPG/20.
http://www.iaf.nu/articles/ISO_9001_Auditing_Practices_Group/37

www.atrs.rs│29

календар
догађаја

24. април 2013.

ЈУН

EA Communications and Publications
Committee Meeting, Букурешт, Румунија

5. јун 2013.

25. април - 5. мај 2013.
IAF/ILAC Midterm Meeting, Франкфурт,
Немачка

МАЈ
16. мај 2013.

11 – 14. јун 2013.

Round-table meeting of NABs of SEE, PTB
project, Сплит, Хрватска

Обука за техничке оцењиваче за стандард
ISO 15189, АТС, Београд
13 - 16. јун 2013.

16. април 2013.

EA General Assembly Meeting, Париз,
Француска

EA Executive Committee Meeting, Брисел,
Белгија

8. мај - 10. мај 2013.

23. април 2013.
EA Multilateral Agreement Council
Management Group Meeting, Талин, Естонија
24-25. април 2013.
EA Multilateral Agreement Council Meeting,
Талин, Естонија

Билтен 11
Акредитацоно
тело Србије
| април 2013. године

6. јун 2013.
Прослава Међународног дана акредитације
и 15 година постојања Акредитационог тела
Србије, Београд

29. мај 2013.

АПРИЛ

ЈУСК 2013, конференција „Национални
систем акредитације”

EU Organic Farming: Criteria for Accreditation
by National Organizations,Скопље,
Македонија

MAC LAB, Quality and Competence 2013,
Охрид, Македонија
14. јун 2013.
Регионална конференција акредитационих
тела, Охрид, Македонија

27 – 30. мај 2013.
Обука за водеће оцењиваче за стандард ISO
15189, АТС, Београд

Главни и одговорни уредник
Јасна Стојановић, в.д.
директора Акредитационог
тела Србије
Уредник
Катарина Богојевић
телефон: 011/ 301 47 34
факс: 011/ 313 03 74
e-mail: katarina.bogojevic@ats.rs

Издавач: Акредитационо тело Србије
Булевар Михаила Пупина 2, адресни код: 190813
Палата Србије (СИВ), источно крило, одељак – мост, 1. спрат
11000 Београд, Србија
Припрема и штампа: Позитив МВП ДОО
Светозара Марковића 15
11000 Београд, Србија
Тираж: 1.000 примерака
e-mail: office@ats.rs • www.ats.rs

Билтен Акредитационог тела Србије излази квартално.
Електронски билтен Акредитационог тела Србије налази се на интернет 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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