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АТС поздравља нове чланове породице акредитованих 
тела за оцењивање усаглaшености
Нове акредитације у месецу мају, јуну и јулу 2013. године

Током маја, јуна и јула 2013. године Акредитационо тело 
Србије донело је одлуке о додели акредитације за следеће 
лабораторије за испитивање и еталонирање, контролна 
и сертификациона тела, као и низ одлука о одржавању, 
обнови, проширењу обима акредитације, укидању, преносу 
акредитације и смањењу обима акредитације.

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање: 

•	 Универзитет	у	Нишу,	Факултет	заштите	на	раду	у	Нишу,	
Центар	за	техничка	испитивања,	Ниш,

контролном телу: 

•	Фабрика	мерних	трансформатора	Зајечар	А.Д.,	Зајечар.

Додељена је акредитација лабораторијама за 
испитивање:

•	 	„ВУЛКАН	ИНЖЕЊЕРИНГ“Д.О.О	,	Техничка	лабораторија,	
21000	Нови	Сад

•	МПП	“ЈЕДИНСТВО“	АД	СЕВОЈНО,	Лабораторија	за	ИБР	
Севојно;

контролним телима:

•	 Завод	за	заваривање	А.Д.,	Београд;

•	 	Јавно	комунално	предузеће	Водовод	и	канализација	ПО	
Панчево,	Сектор	водоводна	мрежа,	Панчево;

сертификационом телу за сертификацију особа:

•	 Завод	за	заваривање	А.Д.	ЗАВОД-ЦЕРТПерс,	Београд.

Акредитација је укинута контролним телима:

•	 ЕЛЕКТРОКОНТАКТ	ДОО,	Краљевo

•	UNI-TRADE	GROUP	DOO,	Суботица

•	 ТАХОФИЛМ	ДОО,	Петровац.

Додељена је акредитација лабораторијама за 
испитивање: 

•	 ПРОВАЛВЕС	2012	доо,	Панчево;

•	 Еурополис	д.о.о.	Месарци,	Центар	за	квалитет	Еурополис,	
Владимирци,

лабораторији за еталонирање:

•	 НАФТАГАС-ТЕХНИЧКИ	СЕРВИСИ	д.о.о.	Зрењанин,	Служба	
за	контролисање	са	лабораторијама,	Лабораторија	за	
метрологију	Зрењанин,

контролним телима: 

•	 Јавно	предузеће	„Електромрежа	Србије“,	Београд,	
Дирекција	за	пренос	електричне	енергије,	Погон	за	
техничку	подршку	преносном	систему,	Сектор	за	мерење	
електричне	енергије;	

•	 Друштво	са	ограниченом	одговорношћу	за	производњу,	
промет	робе	на	велико	и	мало	експорт-импорт	и	услуге	
ТРИМ	д.о.о.,	Јагодина;

•	 Вагарски	Завод	д.о.о,	Ђуприја;	

•	 Јавно	комунално	предузеће	за	водовод	и	канализацију	
NAISSUS,	Служба	за	управљање	и	контролу	система	
квалитета,	Ниш;	

•	 ДП	„Нови	Сад	ГАС“	за	дистрибуцију	гаса,	одржавање	и	
извођење,	Нови	Сад;

•	 PRO-ING	DOO,	Београд.

Акредитација је укинута лабораторији за 
еталонирање:

•	 ВИСОКА	ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА	ШКОЛА	СТРУКОВНИХ	
СТУДИЈА,	Геодетски	одсек,	Метролошка	лабораторија,	
Београд.

мај 2013. године

јуни 2013. године

јули 2013. године

http://www.ats.rs/sr/vest/nove-akreditacije-u-maju-i-junu-2013-godine
http://www.ats.rs/sr/vest/nove-akreditacije-u-julu-2013-godine
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Нове акредитације

Актуелности: 
Обележен	јубилеј	АТС-а	и	Међународни	
дан	акредитације

Промена документације:
Нова	издања	постојећих	докумената	и	нова	
документа	АТС-а

Представљамо:
Правилник	о	буци	коју	емитује	опрема	која	се	
употребљава	на	отвореном	простору	
Правилник	о	вагама	са	неаутоматским	
функционисањем

Прво домаће СТ за сертификацију 
органских производа препознато од 
стране ЕК

Новости из ЕА

Закључен споразум о сарадњи између 
Института за стандардизацију Србије и 
Акредитационог тела Србије

ТЕМА БРОЈА: 
Основано	Удружење	акредитованих	тела	за	
оцењивање	усаглашености

у ОвОМ БРОЈу



Прво домаће СТ за сертификацију органских 
производа препознато од стране ЕК

Одржане седнице Управног и Надзорног одбора АТС-а 

Потписан Споразум о сарадњи између АТС-а и ИСС-а

14. октобар – Светски дан стандарда 
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Данас	се	захваљујући	међународним	стандардима	отвара	гло-
бално	тржиште,	 ствара	се	позитивно	пословно	окружење,	по-
маже	 економски	 развој	 и	 ублажавају	 последице	 климатских	
промена.
Међународни	стандарди	нису	ништа	друго	до	постизање	кон-
сензуса	 водећих	 експерата	 у	 различитим	 областима	 –	 енер-
гетска	 ефикасност,	 транспорт,	 системи	менаџмента,	 климатске	
промене,	 здравство,	 безбедност,	 информационе	 технологије.	
Експерти	заједничким	снагама	стварају	стандарде	и	на	тај	начин	
целом	 свету	представљају	најновије	 трендове	 у	разним	обла-
стима	на	основу	којих	предузећа,	владе	и	друштво	могу	да	иду	у	
правцу	позитивних	промена.
Стандарди	помажу	брз	економски	развој	у	земљама	у	развоју	
тако	што	им	омогућавају	да	примењују	најбољу	праксу	која	се	
већ	примењује	широм	света.	Захваљујући	стандардима	произ-
води	и	услуге	постају	приступачнији	и	лицима	са	хендикепом.
Такође,	 они	 су	 корисно	 средство	 које	 помаже	 смањење	 кли-
матских	промена,	будући	да	доводе	до	унапређења	енергетске	
ефикасности	и	смањења	количине	отпада	и	емисије	гасова.	
Међународна	тела	за	стандардизацију	као	што	су	Међународна	
електротехничка	комисија	 (IEC),	Међународна	организација	за	
стандардизацију	(ISO)	и	Међународна	унија	за	телекомуникације	
(ITU)	нуде	мешавину	националних	и	регионалних	стандарда	и	на	
тај	начин	се	хармонизују	најбоље	праксе,	елиминишу	техничке	
баријере	у	трговини	и	помаже	друштвено-економски	развој.	То	
заправо	значи	да	и	потрошачи	имају	користи	од	стандарда,	јер	
имају	већи	избор,	односно	бољи	квалитет	и	ниже	цене	произ-
вода	и	услуга.

Циљ	 сарадње	 између	 ИСС-а	 и	 АТС-а	 је	 да	 се	 допринесе	
успостављању	међународно	упоредивих	 система	националне	
стандардизације	 и	 оцењивања	 усаглашености,	 као	 и	 да	
унапреди	 инфраструктуру	 квалитета	 у	 Републици	 Србији.	 На	
тај	 начин	 би	 се	 омогућио	 слободан	 проток	 роба	 и	 услуга	 и	
побољшала	конкурентност	привредних	субјеката	у	Републици	
Србији,	а	имајући	у	виду	законом	утврђене	надлежности	ИСС-а	и	
АТС-а,	обострану	жељу	за	јачањем	међусобне	сарадње,	потребу	
да	 се	 поједина	 питања	 од	 заједничког	 интереса	 заједнички	
разматрају,	 као	 и	 жељу	 да	 координишу	 своје	 активности	 у	
оквиру	националне	инфраструктуре	квалитета.
Споразум	 је	 испред	 АТС-а	 потписала	 Јасна Стојановић,	 в.д.	
директора,	а	испред	ИСС-а	мр	Иван Крстић,	директор.

Европска	 комисија	 је	 20.	 јуна	 2013.	 године	 у	 Бриселу	 објавила	
ажурирану	 Листу	 еквивалентних	 сертификационих	 тела	
препознатих	 од	 стране	 Европске	 комисије	 (Анекс	 4,	 Уредбе	
Комисије	 (ЕЗ)	 1235/2008)	 у	 којој	 се	 налази,	 по	 први	 пут,	 и	
сертификационо	тело	из	Србије.

На	 основу	 Извештаја	 о	 оцењивању	 издатог	 од	 стране	
Акредитационог	 тела	 Србије	 (АТС)	 сертификационо	 тело	
Organic	 Control	 System	 (OCS)	 се	 пријавило	 Европској	 комисији	
како	 би	 се	 нашло	 на	 Листи	 препознатих	 еквивалентних	
сертификационих	тела	у	складу	са	Уредбом	Савета	(ЕЗ)	834/2007,	
члан	33,	став	3,	и	тиме	потврдило	компетентност	за	спровођење	
послова	 контролисања	 и	 сертификације	 органских	 производа	
намењених	 извозу	 на	 тржиште	 Европске	 уније	 из	 Србије.	 Увоз	
органских	производа	у	Европску	унију	из	„трећих	земаља“	могућ	
је	 само	 уколико	 су	 ти	 производи	 сертификовани	 од	 стране	

сертификационог	тела	које	се	налази	на	Листи.

Признавањем	 OCS-а	 као	 првог	 еквивалентног	 домаћег	

сертификационог	 тела	из	Србије	 висок	 квалитет	рада	АТС-а	 као	

оцењивачког	тела	је	препознато	од	стране	Европске	комисије.	АТС	

види	ово	као	изазов	за	континуирано	побољшање	својих	услуга.

Поменути	Извештај	о	оцењивању	АТС	издаје	у	оквиру	нове	услуге	

коју	 је	 развио	 у	 сарадњи	 са	 Програмом	 подршке	 приватном	

сектору	(АCCESS)	Немачке	организације	за	међународну	сарадњу	

(GIZ).	Нова	услуга	АТС-а	омогућава	оцењивање	сертификационих	

тела,	 којa	 спроводе	 сертификацију	 у	 области	 органске	

производње	 у	 складу	 са	 референтним	 документима	 и	 мерама	

контроле	 који	 су	 еквивалентни	 са	 ЕУ	 регулативом,	 за	 потребе	

пријавлјивања	 истих	 Европској	 комисији	 како	 би	 се	 нашла	 на	

листи.

Управни	 и	 Надзорни	 одбор	 су	 разматрали	 Измене	 и	 допуне	
Програма	 рада	 са	 Финансијским	 планом	 Акредитационог	 тела	
Србије	за	2013.	годину	и	Финансијски	извештај	Акредитационог	
тела	 Србије	 за	 период	 јануар	 –	 јуни	 2013.	 године.	 Одлука	 о	
Измени	 и	 допуни	 Програма	 рада	 са	 Финансијским	 планом	
Акредитационог	 тела	 Србије	 за	 2013.	 годину	 је	 донета	 у	 циљу	
усклађивања	са	висином	средстава	намењених	за	финансирање	
АТС-а	утврђених	Законом	о	изменама	и	допунама	Закона	о	буџету	
Републике	Србије	за	2013.	годину.

Такође,	 сходно	Уредби	о	буџетском	рачуноводству,	према	којој	
су	 индиректни	 корисници	 буџетских	 средстава	 обавезни	 да	
саставе	периодичне	извештаје	о	извршењу	буџета	и	извештаје	
о	 извршењу	 финансијских	 планова	 за	 период	 јануар-јун	 2013.	
године	 и	 да	 их	 до	 10.	 јула	 2013.	 године	 доставе	 надлежним	
директним	корисницима,	АТС	 је	израдио	Финансијски	извештај	
за	 период	 јануар-јуни	 2013.	 године	 који	 су	 усвојили	 Управни	

и	Надзорни	одбор	АТС-а.	Овај	 извештај	 садржи	податке	 у	 вези	
са	 обезбеђеним	 и	 утрошеним	 средствима	 за	 финансирање	
делатности	АТС-а,	а	основ	за	израду	извештаја	су	књиговодствени	
подаци.

Управни	и	Надзорни	одбор	су	се	осврнули	и	на	свечаност	коју	је	
АТС	организовао	6.	јуна	2013.	године	у	просторијама	Студентског	
културног	 центра	 поводом	 обележавања	 15	 година	 постојања	
и	 рада	 АТС-а,	 као	 и	 Међународног	 дана	 акредитације	 и	 Дана	
акредитације	у	Републици	Србији	и	честитали	свим	запосленима	
на	одличној	организацији	скупа	и	успесима	које	је	АТС	остварио	
током	првих	15	година	постојања.

У просторијама Акредитационог тела Србије је 7. јуна 2013. 
године потписан Споразум о сарадњи између Акредитационог 
тела Србије (АТС) и Института за стандардизацију Србије (ИСС).

Међународни стандарди доносе позитивне промене

Прво домаће сертификационо тело, Organic Control System (OCS), 
признато je од стране Европске комисије за обављање послова 
сертификације органских производа у складу са легислативом 
Европске уније како би се органски производи из Србије 
несметано извозили и пласирали на тржиште Европске уније.

У просторијама Акредитационог тела Србије (АТС) је 5. јула 2013. 
године одржана 15. седница Управног одбора и 4. седница 
Надзорног одбора АТС-а.

мр Иван Крстић, директор ИСС-а, и  
Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а
мр Иван Крстић, директор ИСС-а, и  
Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а

Заједничка седница управног и Надзорног одбора АТС-аЗаједничка седница управног и Надзорног одбора АТС-а

За више информација посетите http://www.iso.org/iso/world-standards-day2013



ПОДУГОВАРАЊЕ – аспект
референтних стандарда за акредитацију

У нормалном раду свих тела за оцењивање усаглашености подуговарање је уобичајена активност која омогућава, може се рећи, 
повећање ефикасности рада и представља један од извора мера за побољшање рада тела за оцењивање усаглашености. Подуговарање 
није само својствено лабораторијама, већ је у великој мери повезано и са пословима контролних или сертификационих тела. Стога, 
захтеви за подуговарање су јасно дефинисани, треба их применити на одговарајући начин, а користи од подуговарања су евидентне 
и неизбежне.

Н.	Јовичић	Зарић,	Љ.	Живанић
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Ако	се	говори	о	лабораторији	за	испитивање,	подуговарање	је	од	
виталног	значаја	за	тачност,	раст	и	преживљавање	лабораторије	
на	тржишту	у	модерним	условима	пословања.	Избор	подугова-
рача	није	једноставан	процес	и	исти	мора	бити	документован	на	
такав	начин	да	осигура	да	је	изабрани	подуговарач	компетентан	
и	поуздан.

Ако	 је	 реч	 о	 лабораторијама	 за	 испитивање/еталонирање,	
јасно	 је	 да	 обим	 акредитације	 акредитованих	 лабораторија	
чине	 испитивања/еталонирања	 за	 које	 је	 оцењено	 да	 је	 сâма	
лабораторија	 компетентна	 да	 их	 обави	 уз	 испуњење	 свих	 ре-
левантних	 критеријума	 за	 акредитацију.	 То	 подразумева	 да	 за	
предметна	 испитивања/еталонирања	 лабораторија	 поседује	
одговарајућу	 опрему,	 методе	 и	 обучено	 особље.	 Стога,	 Акре-
дитационо	 тело	 Србије	 не	 акредитује	 лабораторије	 за	 по-
слове	 испитивања/еталонирања	 уколико	 не	 постоји	 перма-
нентна	 могућност	 истих	 да	 реализују	 одређена	 испитивања/
еталонирања.

Захтеви	 за	 подуговарање	 за	 лабораторије	 за	 испитивање/
еталонирање	дати	су	у	т.4.5	референтног	стандарда	SRPS	ISO/IEC	
17025	и	они	се	суштински	односе	на	следеће:

1)	 Изабрани	подуговарач	мора	испуњавати	захтеве	стандарда	
ISO/IEC	17025;

2)	 Лабораторија	мора	информисати	клијента	о	намери	да	кори-
сти	услуге	подуговарача	и	од	њега	мора	добити	сагласност;

3)	 Лабораторија	је	одговорна	за	подуговорени	посао;

4)	 Лабораторија	мора	одржавати	регистар	својих	подуговарача	
и	 мора	 обезбедити	 записе	 односно	 доказе	 да	 подуговарач	
испуњава	захтеве	стандарда	ISO/IEC	17025.

У	већини	случајева,	прихватање	подуговарача	је	предмет	спора-
зума	лабораторије	и	њеног	клијента.	У	случају	одсуства	било	как-
вог	специфичног	захтева	од	стране	клијента,	лабораторија	је	од-
говорна	да	обезбеди	да	подуговарач	има	задовољавајући	систем	
менаџмента	и	да	је	компетентан	да	обавља	захтевана	испитивања	

или	еталонирања.	Подразумева	се	да	лабораторија	мора	имати	
дефинисану	политику	и	процедуре/поступке	за	ангажовање	по-
дуговарача.	Статус	акредитоване	лабораторије	од	стране	АТС-а	
или	 другог	 акредитационог	 тела	 потписника	 EA	 MLA	 или	 ILAC	
MRA	споразума	је	довољан	доказ	компетентности	изабраног	по-
дуговарача.	 Међутим,	 уколико	 подуговарач	 није	 акредитован,	
лабораторија	мора	обезбедити	одговарајуће	доказе	о	испуњењу	
захтева	стандарда	ISO/IEC	17025	од	стране	подуговарача.	На	при-
мер,	записи	о	оцењивању	компетентности	подуговарача	морају	
садржати	 најмање:	 копију	 пословника/приручника	 о	 квалитету	
који	 садржи	 доказе	 о	 усаглашености	 рада	 са	 стандардом	 ISO/
IEC	17025,	копију	процедура	подуговарача	о	начину	реализације	
испитивања/еталонирања,	који	су	предмет	подуговарања,	и	за-
писе	 о	 потврђивању	 квалитета	 испитивања/еталонирања	 кроз	
успешна	учешћа	у	ПТ	активностима,	записе	о	обуци	особља	које	
је	одговорно	за	обављање	испитивања/еталонирања.	Поступак	
оцењивања	подуговарача	мора	бити	свеобухватан	и	спроведен	
од	стране	компетентног	особља	лабораторије.

Често	 се	 поставља	 питање:	 зашто	 ангажовати	 подуговарача?	
Једноставно,	постоји	много	разлога.	

Лабораторија	 жели	 да	 испуни	 очекивања	 клијената	 за	 дого-
ворену	 цену	 и	 у	 оквиру	 уговорених	 рокова.	 Први	 од	 разлога	
за	 коришћење	 услуга	 подуговарача	 је	 за	 ситуације	 у	 којима	
је	 лабораторија	 презаузета	 или	 привремено	 онемогућена	 да	
обавља	уговорена	испитивања/	еталонирања.	Без	обзира	да	ли	је	
лабораторија	преоптерећена	уговореним	пословима	или	је	неки	
од	 инструмената	 ван	 употребе,	 постоје	 ситуације	 када	 клијент	
једноставно	не	може	да	чека.

Резултати	рада	лабораторије	подуговарача	се	могу	искористити	
у	сврху	поређења	перформанси	рада	лабораторије.	Обављање	
испитивања	у	две	различите	лабораторије	је	одлична	могућност	
за	поређење	резултата	рада	две	компетентне	лабораторије.	Све	
стране	укључене	у	поменути	процес	имају	корист,	јер	евентуал-
не	разлике	у	резултатима	могу	указати	на	ситуације	за	које	је	не-

опходно	дефинисати	одговарајуће	мере	и	евентуалне	проблеме	
решити	на	време.	Одржавање	сарадње	са	подуговарачем	може	
пружити	лабораторији	могућност	за	неограничена	побољшања	
у	раду.

У	поступку	оцењивања,	АТС	ће,	уколико	лабораторија	подуговара	
испитивања/еталонирања	 са	 неакредитованом	 лабораторијом	
посебну	пажњу	обратити	на	доказе	о	компетентности	ангажова-
ног	подуговарача.

Захтеви	 у	 вези	 подуговарања	 од	 стране	 провајдера	 шеме	 за	
испитивање	оспособљености	дати	у	стандарду	SRPS	ISO/IEC	17043	
су	исти	као	и	они	дати	у	стандарду	SRPS	ISO/IEC	17025,	са	посеб-
ним	нагласком	да	„провајдер	не	сме	да	подуговара	планирање	
шеме	за	испитивање	оспособљености,	вредновање	перформан-
си,	као	и	давање	овлашћења	за	издавање	завршног	извештаја“	
(т.5.5.2	SRPS	ISO	/IEC	17043).

Такође,	произвођач	референтних	материјала	може	изабрати	да	
користи	услуге	подуговарача.	Уколико	се	подуговарачи	ангажују	
за	припрему	материјала	и	за	остале	активности,	произвођач	ре-
ферентног	материјала	мора	имати	одговорност	да	се	такве	актив-
ности	обављају	на	компетентан	начин	и	да	су	одговарајући	захте-
ви,	дати	у	ISO	Guide	34	и	ISO/IEC	17025,	испуњени.

Подуговарање	 није	 само	 својствено	 лабораторијама,	 већ	 је	 у	
великој	мери	повезано	и	са	пословима	контролних	или	сертифи-
кационих	тела.	Захтеви	за	подуговарање	за	контролна	тела	дати	
су	у	т.6.3	важећег	издања	стандарда	SRPS	ISO/IEC	17020.	Уколико	
се,	поред	већ	поменутих	захтева,	користе	услуге	подуговарача,	
важно	је	напоменути	и	садржај	Напомене	у	т.6.3.1,	а	то	 је	„да	се	
појединци	или	запослени	у	другим	организацијама	које	је	ради	
обезбеђивања	 додатних	 ресурса	 или	 експертизе	 ангажовало	
контролно	тело	не	сматрају	се	подуговарачима,	под	условом	да	
је	званично	уговорено	да	раде	у	оквиру	система	менаџмента	кон-
тролног	тела“.	Ово	је	 једна	о	честих	ситуација	која	се	од	стране	
контролних	тела	„третира“	као	подуговарање.

Т.6.2.2	стандарда	SRPS	ISO/IEC	17065	дефинише	захтеве,	које	тре-
ба	да	испуни	сертификационо	тело	за	сертификацију	производа,	
уколико,	за	неке	од	послова,	жели	да	користи	услуге	подуговара-
ча.	Наравно,	подуговарач	 (outsource)	мора	уколико	 је	у	питању	
испитивање,	да	испуњава	захтеве	дате	у	ISO/IEC	17025,	уколико	је	
у	питању	контролисање,	захтеве	дате	у	стандарду	ISO/IEC	17020,	а	
уколико	је	у	питању	провера	система	менаџмента	захтеве	дате	у	
стандарду	ISO/IEC	17021.

У	 поступцима	 оцењивања,	 уколико	 сертификационо	 тело	 за	
сертификацију	 производа	 у	 свом	 саставу	 нема	 акредитоване	
послове	 оцењивања	 усаглашености	 који	 се	 користе	 прили-
ком	 вредновања	 за	 потребе	 сертификације	 производа,	 АТС	 ће	
на	 одговарајући	 начин	 оценити	 компетентност	 ангажованих	
ресурса	 за	 спровођење	 послова	 испитивања/контролисања/	
сертификације	система	менаџмента.	У	свакој	шеми	сертификације	
морају	 се	 јасно	 идентификовати	 носиоци	 сваког	 од	 појединих	
послова	 оцењивања	 усаглашсености	 посебно	 са	 аспекта	
ангажовања	подуговарача.

Као	и	код	сертификационих	тела	за	сертификацију	производа	и	
сертификационим	телима	за	сертификацију	система	менаџмента	
је	 дата	 могућност	 подуговарања	 уколико	 испуне	 захтеве	 т.7.5	
стандарда	SRPS	ISO/IEC	17021.	Један	од	важних	елемената	захтева	
је	да	се	„Одлуке	о	додели,	одржавању,	обнављању,	проширењу,	
редуковању,	суспендовању	или	повлачењу	сертификације	ника-
да	не	смеју	подуговарати.“

Захтеви	за	сертификациона	тела	за	сертификацију	особа	у	погле-

ду	подуговарања	се	не	разликују	од	напред	наведених	и	дати	су	у	
т.6.3	стандарда	SRPS	ISO/IEC	17024.

Уколико	би	се	анализирали	захтеви,	који	су	дефинисани	помену-
тим	референтним	стандарима,	јасно	би	се	истакли	следећи	зах-
теви:

Захтеви за уговарање	–	када	се	специфични	захтеви	везани	за	по-
слове	оцењивања	усаглашености	спроводе	од	стране	подугова-
рача,	тело	за	оцењивање	усаглашености	мора	осигурати	да	су	сви	
захтеви	референтних	докумената	испуњени	на	задовољавајући	
начин.	У	 случају	коришћења	услуге	подуговарача	неопходна	 је	
сагласност	клијента.	У	случају	нотификованих	тела	(односно	име-
нованих	тела)	мора	се	обезбедити	да	су	и	сви	евентуални	захтеви	
регулативе	испуњени	од	стране	подуговарача;

Ограничење обима подуговарања	 –	 тело	 за	 оцењивање	 уса-
глашености	 не	 сме	 подуговарати	 целокупну	 одговорност	 за	
активности	 оцењивања	 и	 верификације.	 Подуговарачи	 морају	
испуњавати	 објективни	 задатак,	 који	 се	 фактички	 ограничава	
на	извештавање	и/или	давање	препорука,	на	бази	којих	тело	за	
оцењивање	усаглашености	мора	обавити	оцењивање	у	односу	
на	 дефинисане	 захтеве.	 У	 систему	 менаџмента	 морају	 се	 доку-
ментовати	 овлашћења	 и	 одговорности	 у	 вези	 свих	 активности	
подуговарања.

Документовани споразум	 –	 мора	 постојати	 документовани	
споразум	 између	 тела	 за	 оцењивање	 усаглашености	 и	 подуго-
варача	 који	 осликава	 поменуте	 захтеве,	 укључујући	 и	 аспек-
те	 поверљивости.	 Често	 овај	 споразум	 мора	 забранити	 даље	
подуговарање	 послова	 од	 стране	 подуговарача	 (тзв.	 „ланац	
подуговарања“).

Документација подуговарача	–	тело	за	оцењивање	усаглашено-
сти	мора	осигурати	да	се	подуговорене	активности	спроводе	у	
складу	са	документованим	процедурама	које	су,	на	одговарајући	
начин,	одобрене	од	стране	тела	за	оцењивање	усаглашености	у	
циљу	спровођења	јединственог	поступка	оцењивања	усаглаше-
ности.

Компетентност	 –	 компетентност	 подуговарача	 мора	 бити	 до-
казана	кроз	акредитацију	или	на	начин	који	ће	потврдити	да	по-
дуговарач	испуњава	захтеве	релевантних	стандарда,	а	у	случају	
нотификованих	 тела	 и	 захтеве	регулативе	 за	 обим	оцењивања	
усаглашености	који	је	предмет	подуговарања.

Регистар подуговарача	 –	 тело	 за	 оцењивање	 усаглашености	
мора	ажурно	водити	регистар	подуговарача.	Нотификована	тела	
морају	информисати	нотификационо	тело	 (у	Републици	Србији	
је	 то	надлежно	министарство)	о	 својој	 намери	да	подуговарају	
послове	у	вези	са	обимом	нотификације.	Регистар	подуговарача	
мора	бити	доступан	нотификационом	телу	на	захтев,	а	нотифико-
вана	тела	морају	одржавати	документоване	доказе	о	потребној	
техничкој	компетентности	ангажованих	подуговарача.
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Промена документације: нова издања постојећих 
докумената и нова документа АТС-а

Oбавештење контролним телима у области мерила 

•	 Ново	издање	документа	АТС-ПР09 Идентификација и оцена 
задовољења потреба корисника услуга АТС-а и побољшање 
система менаџмента	 је	 ступило	 на	 снагу	 7.	 маја	 2013.	 го-
дине.	 Измена	 подразумева	 да	 су	 акредитована	 ТОУ	 сада	 у	
могућности	да,	непосредно	после	оцењивања	или	заврше-
ног	поступка	акредитације,	попуне	посебан	образац	Оцена 
спроведеног оцењивања (АТС-ПР09-О02)	 како	 би	 исказала	
своје	 задовољство	 или	 незадовољство	 или	 предложила	
мере	за	побољшање	рада.

•	 Нова	 издања	 следећих	 докумената	 су	 ступила	 на	 снагу	
20.	 маја	 2013.	 године:	 AТС-ПА01 Правила акредитације, де-
вето издање, и АТС-ПА04 Правила за коришћење симбола 
акредитације, позивање на акредитацију и позивање на ста-
тус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA спора-
зума,	као	и	нови	документ	АТС-ПА07 Правила за коришћење 
знака (логотипа) Акредитационог тела Србије.	 Правилима	
акредитације	су	уведене	дефиниције	симбола	акредитације	
и	позивања	на	акредитацију,	комбинованих	знакова	и	испра-
ве	о	усаглашености,	односно	обавезе	ТОУ	да	доставе	АТС-у	
писану	изјаву	за	коришћење	комбинованих	знакова,	а	све	у	
складу	са	изменама	докумената	АТС-ПА04	и	АТС-ПА07.	Пра-

вилима	акредитације	је	такође	објашњено	трајање	поступка	
акредитације,	 поступка	 ангажовања	 страних	 оцењивача	 и	
интервала	за	спровођење	редовних	надзорних	оцењивања.

•	 Ново	 упутство	 АТС-УП30 Смернице за исказивање обима 
акредитације провајдера за испитивање оспособљености 
ступило	је	на	снагу	28.	маја	2013.	године.	

•	 Ново	упутство	АТС-УП32 Интерна контрола вага између два 
еталонирања	ступило	је	на	снагу	19.	јуна	2013.	године.	Овај	
документ	описује	поступак	контроле	основних	метролошких	
параметара	који	утичу	на	тачност	мерења	код	мерила	масе	
са	неаутоматским	функционисањем.

•	 Нова	 упутства	 АТС-УП16, Трајање провера система 
менаџмента квалитетом (QMS) и управљање животном 
средином (EMS) и АТС-УП31,	 Примена ISO/IEC 17021 у про-
вери интегрисаних система менаџмента	 ступила	 су	 на	
снагу	 19.	 јуна	 2013.	 године.	 АТС-УП16	 је	 документ	 којим	 се	
утврђује	трајање	провера	система	менаџмента	квалитетом	и	
управљања	животном	средином,	док	је	АТС-УП31	документ	у	
којем	се	налазе	захтеви	за	примену	стандарда	ISO/IEC	17021	
у	планирању	и	спровођењу	провере	интегрисаних	система	
менаџмента.

Министарство	финансија	 и	 привреде,	 као	надлежно	министар-
ство	 за	 овлашћивање	 привредних	 субјеката	 и	 других	 правних	
лица	 за	обављање	послова	оверавања	мерила,	 је,	 дописом	бр.	
011-00-145/2013-33	од	19.	јуна	2013.	године,	обавестило	Акреди-
тационо	тело	Србије	о	следећем:

	•	 мерила,	која	нису	наведена	у	члану	2.	Правилника	о	врстама	
мерила	за	која	 је	обавезно	оверавање	и	временским	интер-
валима	 њиховог	 периодичног	 оверавања	 („Сл.	 гласник	 РС“	
број	49/10),	не	могу	се	оверавати,	односно	не	могу	се	контро-
лисати	према	важећим	метролошким	прописима	(правилни-
цима	 о	 метролошким	 условима	 и	 метролошким	 упутствима	
за	преглед).	Иста	се	могу	испитивати,	односно	еталонирати,	у	
складу	са	одговарајућим	референтним	документима	у	којима	
је	 дат	 метод	 испитивања,	 односно	 еталонирања.	 Изузетак	
представљају	ваге	за	грађевинске	сврхе;

•	 овлашћивање	 привредних	 субјеката	 и	 других	 правних	 лица	
за	 обављање	 послова	 оверавања	 мерила	 вршиће	 се	 само	
за	оне	привредне	субјекте	и	друга	правна	лица,	која	су	акре-
дитована	 за	 обављање	 послова	 оцењивања	 усаглашености	
(контролисања),	 и	 то	 искључиво	 у	 складу	 са	 важећим	 про-
писима,	којима	су	уређени	метролошки	услови/захтеви	и	на-
чин	 утврђивања	 испуњености	 метролошких	 услова/захтева	
(правилницима	 о	 метролошким	 условима	 и	 метролошким	
упутствима	за	преглед),	а	не	и	према	другим	документима	као	
што	су	директиве,	интерни	поступци,	стандарди,	инструкције	
произвођача,	OIML	R	и	сл.;

•	 неће	се	вршити	овлашћивање	привредних	субјеката	и	других	
правних	лица	за	обављање	послова	оверавања	мерила	за	која	
не	постоје	важећа	метролошка	упутства	за	преглед;

•	 за	 послове	оверавања	мерила	могу	 се	 овластити	 само	при-
вредни	субјекти	и/или	друга	правна	лица	(тело	за	оцењивање	
усаглашености),	који	су	акредитовани	према	стандарду	SRPS	
ISO/IEC	17020	и	којима	 је	у	обиму	акредитације	као	предмет	
контролисања	 утврђено	 мерило	 из	 члана	 2.	 Правилника	 о	
врстама	мерила	за	која	је	обавезно	оверавање	и	временским	
интервалима	 њиховог	 периодичног	 оверавања,	 а	 као	 ре-
ферентни	 документи,	 према	 којима	 обавља	 контролисање,	
искључиво	одговарајући	метролошки	прописи	(правилници	о	
метролошким	условима	и	метролошка	упутства	за	преглед);

•	 тела	 за	 оцењивање	 усаглашености,	 која	 се	 у	 области	 ме-
рила	 акредитују	 према	 стандарду	 SRPS	 ISO/IEC	 17020,	 чине	
то	 искључиво	 за	 потребе	 испуњавања	 једног	 од	 услова	 за	
овлашћивање	 за	 обављање	 послова	 оверавања	 мерила	 и	
у	 складу	 са	 прописима	 та	 тела	 не	 могу	 обављати	 послове	
контролисања.

На	основу	напред	наведеног	дописа	Министарства	финансија	и	
привреде	Акредитационо	тело	Србије	је	донело	следећу	одлуку	
за	сва	контролна	тела	у	области	мерила:

1.	АТС	 ће	 свим	 контролним	 телима,	 која	 су	 акредитована	 за	
контролисање	мерила	која	нису	наведена	у	члану	2.	Правил-
ника	о	врстама	мерила	за	која	је	обавезно	оверавање	и	вре-

менским	интервалима	њиховог	периодичног	оверавања	(„Сл.	
гласник	 РС“	 број	 49/10),	 смањити	 обим	 акредитације	 за	 ова	
мерила,	 односно	 укинути	 акредитацију	 почев	од	 15.	 августа	
2013.	године.	За	предмете,	који	су	у	поступцима	одлучивања		
до	14.	августа	2013.	 године,	АТС	ће	вршити	смањивање	оби-
ма	 акредитације,	 односно	 укидање	акредитације	 у	 поступку	
одлучивања.	Изузетак	представљају	ваге	за	грађевинске	сврхе	
које	ће	и	даље	фигурисати	у	обимима	акредитације.

2.	АТС	ће	свим	контролним	телима,	која	у	обимима	акредитације	
поред	 важећих	 прописа	 којима	 су	 уређени	метролошки	 ус-
лови/захтеви	 и	 начин	 утврђивања	 испуњености	 метролош-
ких	услова/захтева	(правилници	о	метролошким	условима	и	
метролошка	 упутства	 за	 преглед)	 имају	 и	 друга	 референтна	
документа	 (нпр.	 интерни	 поступци,	 стандарди,	 инструкције	
произвођача,	 OIML	 R	 и	 сл.),	 извршити	 корекције	 обима	
акредитације	изостављањем	оних	докумената,	 која	нису	ме-
тролошки	прописи,		почев	од	15.	августа	2013.	године.	За	пред-
мете,	који	су	у	поступцима	одлучивања	до	14.	августа	2013.	го-
дине,	АТС	ће	вршити	корекције	обима	акредитације	у	поступку	
одлучивања.

3.	АТС	је	утврдио	1.	октобар	2013.	године	као	рок	до	којег	акре-
дитована	контролна	тела,	која	у	обимима	акредитације	немају	
важећа	метролошка	упутства	за	преглед,	већ	друга	референт-
на	документа	(нпр.	директиве,	интерни	поступци,	стандарди,	
инструкције	 произвођача,	 OIML	 R	 и	 сл.),	 треба	 да	 усагласе	
методу	 контролисања	 према	 важећем	 метролошком	 упут-
ству	за	преглед.	До	тог	датума	акредитована	контролна	тела	
су	у	обавези	да	обавесте	АТС	у	вези	са	усаглашавањем	мето-
де	 контролисања	 и	 доставе	 информације/документа	 у	 вези	
са	 истим.	 АТС	 ће	 разматрати	 достављене	 информације/до-
кумента	након	чега	ће	донети	одлуку	о	начину	верификације	
начињених	 измена/промена	 (што	 може	 укључити	 и	
оцењивање).	За	контролна	тела,	која	не	доставе	информације	
и	документа	до	1.	октобра	2013.	године,	АТС	ће	донети	одлуку	
о	 укидању,	 односно	 смањењу	 обима	 акредитације.	 За	 акре-
дитована	контролна	 тела,	 која	доставе	информације	и	доку-
мента	у	наведеном	року,	АТС	ће	донети	одговарајућу	одлуку	
најкасније	до	1.	децембра	2013.	године	у	зависности	од	актив-
ности	које	треба	да	спроведе.

4.	АТС	ће	свим	акредитованим	контролним	телима,	која	у	оби-
мима	 акредитације	 имају	 мерила	 за	 која	 не	 постоје	 важећа	
метролошка	 упутства	 за	 преглед,	 извршити	 суспензију	 у	
делу	обима	акредитације,	која	се	односи	на	мерила	за	која	не	
постоје	 	 важећа	 метролошка	 упутства	 за	 преглед,	 почев	 од	
15.	 августа	 2013.	 године.	 За	 предмете,	 који	 су	 у	 поступцима	
одлучивања	до	14.	августа	2013.	године,	АТС	ће	доносити	од-
луке	о	суспензији	у	поступку	одлучивања.

5.	АТС	 ће,	 при	 одлучивању	 о	 акредитацији	 након	 спроведе-
ног	почетног	оцењивања	и	оцењивања	у	 сврху	проширења	
акредитације,	 узимати	 у	 обзир	 обавештење	 Министарства	
финансија	и	привреде	бр.	011-00-145/2013-33	од	19.	јуна	2013.	
године.

Ново	издање	међународног	стандарда	 ISO 15189 – Медицинске 
лабораторије – Захтеви за квалитет и компетентност	 је	
објављено	крајем	2012.	године.

У	 складу	 са	 тим,	 	 Међународна	 организација	 за	 акредитацију	
лабораторија	 (ILAC)	 је	 донела	 одлуку	 да	прелазни период за 
примену	новог	издања	стандарда	 ISO	15189	буде	до 1. марта 
2016. године.

Овим	 издањем	 стандарда	 (трећим	 до	 сада)	 повлачи	 се	 и	
замењује	 друго	 издање	 (ISO	 15189:2007)	 које	 је	 технички	 ре-
видирано.	 Такође,	 овим	 издањем	 наставља	 се	 приближавање	
захтевима	стандарда	ISO/IEC	17025.	Веза	између	ова	два	издања	
стандарда	је	приказана	у	Прилогу	Б,	ISO	15189:2012.

Захтеви	 за	 систем	 менаџмента	 у	 Поглављу	 4,	 ISO	 15189:2012,	
писани	 су	 језиком	 који	 је	 релевантан	 за	 рад	 медицинских	
лабораторија	 и	 испуњава	 принципе	 стандарда	 ISO 9001:2008, 
Системи менаџмента квалитетом – Захтеви,	и	у	складу	су	са	
релевантним	 захтевима	овог	 стандарда.	 Веза	између	 тачака	и	
поттачака	овог	издања	стандарда	ISO	15189	и	оних	у	стандарду	
ISO	9001:2008	и	у	стандарду	 ISO/IEC	17025:2005	приказана	 је	у	
Прилогу	А	овог	међународног	стандарда.

Важно	је	истаћи	и	да	су	питања,	у	вези	животне	средине	пове-

зана	са	активностима	медицинских	лабораторија,	уопштено	ре-
шена	у	овом	издању	стандарда	ISO	15189.

До	 краја	 2013.	 године	Институт	 за	 стандардизацију	 Србије	 ће	
објавити	српски	 (SRPS)	стандард	 ISO	15189	чиме	ће	се	повући	
и	 заменити	 тренутно	 важеће	 издање	 стандарда	 SRPS	 ISO	
15189:2008.

Акредитационо	 тело	 Србије	 ће	 планирати	 и	 предузети	 све	
активности	 (измене	 докумената	 система	 менаџмента,	 обу-
ка	 оцењивача	 и	 особа	 које	 учествују	 у	 поступку	 одлучивања)	
у	 циљу	 усаглашавања	 поступка	 акредитације	 медицинских	
лабораторија	 према	 новом	 издању	 стандарда	 на	 време	
узимајући	у	обзир	датум	изласка	српског	стандарда.

Оцењивање	акредитованих	медицинских	лабораторија	у	смис-
лу	преласка/прилагођавања/усаглашавања	новом	издању	стан-
дарда	 спровешће	 се	 током	 редовних	 надзорних	 оцењивања	
или	поновних	оцењивања.	С	тим	у	вези,	АТС	ће	усагласити	ак-
тивности	 оцењивања	 са	 сваком	 акредитованом	медицинском	
лабораторијом	понаособ.

Након	 1.	 марта	 2016.	 године	 престају	 да	 важе	 све	 додељене	
акредитације	према	SRPS	ISO/IEC	15189:2008.
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да	се	удружени	развијају;	мр	Иван Крстић,	директор	Институ-
та	за	стандардизацију,	 се	захвалио	в.д.	директору	АТС-а,	 Јасни	
Стојановић,	 на	 почасти	 и	 честитао	 свим	 запосленима	 АТС-а	
петнаестогодишњицу	 постојања	 и	 пожелео	 им	 пуно	 успеха	 у	
будућем	 раду;	 Видoсава Џагић,	 потпредседница	 Привредне	
коморе	Србије,	 је	потврдила	да	 је	АТС	остварио	велики	успех	
поставши	 пуноправни	 члан	 ЕА	 чиме	 је	 потврђен	 мото	 ове	
међународне	организације	„Једном	испитано,	прихваћено	сву-
да“;	 проф.	 др	 Слободан Петровић,	 као	 први	 председавајући	
Управног	одбора	АТС-а,	је	био	врло	поносан	што	му	је	уручена	
захвалница	и	изразио	наду	да	ће	АТС	да	настави	успешно	да	се	
развија.

Током	 прославе	 јубилеја	 и	 Међународног	 дана	 акредитације	
присутнима	 су	 се	 обратили	и	 страни	партнери	из	 ЕУ	 без	 чије	
стручне	подршке	развој	АТС-а	не	би	био	могућ:		Хелмут Маир-
хофер,	вођа	компоненте	за	инфраструктуру	квалитета	у	оквиру	
програма	GIZ/ACCESS	за	унапређење	приватног	сектора,	је	ис-
такао	да	је	у	току	припрема	за	другу	фазу	поменутог	пројекта	и	
да	је	веома	поносан	што	ће	бити	у	прилици	да	допринесе	дaљем	
развоју	АТС-а	кроз	активности	и	обуке	који	ће	се	реализовати	у	
наредној	фази;	Штефани Рајхерц,	представница	PTB	пројекта,	

је	изразила	задовољство	због	изузетне	сарадње	са	нашим	ек-
спертима	и	нагласила	да	је	њихово	знање	на	завидном	нивоу	и	
да	нашим	експертима	ускоро	више	неће	требати	помоћ	страних	
стручњака,	јер	смо	већ	спремни	да	самостално	развијамо	свој	
систем	инфраструктуре	квалитета;	Дејвид Норис,	вођа	регио-
налног	IPA	2011	пројекта,	је	изразио	задовољство	због	успешне	
сарадње	са	српским	партнерима	и	нагласио	да	та	сарадња	траје	
већ	9	година	и	да	је	током	овог	периода	пуно	тога	учињено	у	об-
ласти	инфраструктуре	квалитета	и	да	је	Србија	препозната	као	
поуздан	партнер	ЕУ.

Мр	 Сњежана Пупавац,	 председница	 Управног	 одбора	 АТС-а,	
посебно	 је	 нагласила	 значај	 оснивања	 Удружења	 акредитова-
них	 тела	 за	 оцењивање	 усаглашености	 у	 оквиру	 Привредне	
коморе	Србије	будући	да	је	то	захтев	ЕУ	који	се	мора	испунити.

Биљана Томић,	 на-
челник	 Одељења	
за	 правне	 и	 опште	
послове	 АТС-а,	 је	
представила	 15	 го-
дина	 рада	 АТС-а	 од	
постојања	 у	 оквиру	
Савезног	института	за	
стандардизацију	 када	
је	 написана	 уредба	 о	
оснивању	 национал-
ног	 акредитационог	
тела,	 које	 се	 тада	 зва-
ло	 ЈУАТ,	 и	 приказала	
пут	 развоја	 од	 ЈУАТ-а	

преко	Акредитационог	тела	Србије	и	Црне	Горе	до	АТС-а.	Нагла-
сила	је	допринос	који	су,	пре	свега,	дали	запослени	АТС-а	који	
су	 својим	несебичним	 залагањем	и	 вредним	и	пожртвованим	
радом	 учинили	 да	 АТС	 за	 тако	 кратко	 време	 постигне	 много.	
Такође	је	потребно	нагласити	да	је	АТС	поносан	на	своју	„поро-
дицу“	оцењивача	и	експерата	без	којих	овај	успех	сигурно	не	би	
био	могућ	па	је	АТС	свим	својим	оцењивачима	и	експертима	по-
слао	захвалнице	за	15	година	успешне	сарадње.

Обележен јубилеј АТС-а и 
Међународни дан акредитације

Да	су	наша	тела	за	оцењивање	усаглашености	компетентна	пот-
врдио	је	и	Фрејк Јанмат,	шеф	Сектора	за	европске	интеграције,	
Делегација	Европске	уније	у	Републици	Србији,	и	нагласио	да	
је	Европска	унија	оценила	да	је	постигнут	значајан	напредак	у	
области	акредитације,	посебно	када	је	реч	о	доношењу	и	при-
мени	кључних	правних	аката	у	овој	области.	Стога	није	ни	чудо	
што	је	питање	слободног	кретања	роба,	у	оквиру	којег	се	налази	
акредитација,	Поглавље	1	у	Националном	програму	за	усвајање	
правних	тековина	ЕУ	(National	Programme	for	the	Adoption	of	the	
Acquis,	NPAA),	па	је	Фрејк	Јанмат	присутнима	рекао	да	је	Србија	
сада	још	ближа	чланству	у	Европској	унији.

За	 привреду	 Републике	
Србије,	 али	 и	 за	 несметан	
рад	 и	 развој	 АТС-а,	 је	 од	
кључног	 значаја	 и	 члан-
ство	 у	 међународним	
организацијама	 за	 акреди-
тацију.	 Из	 тог	 разлога	 је	 АТС	
упутио	позив	Томасу Факла-
му,	председавајућем	ЕА,		да	од-
ржи	предавање	током	којег	је	
кратко	 представио	 историјат	

и	 настанак,	 за	 нас,	 најважније	 међународне	 организације	 за	
акредитацију	 –	 ЕА,	 и	 објаснио	 значај	 потписивања	мултилате-
ралних	споразума	о	међусобном	признавању	са	међународним	
организацијама	за	акредитацију	(ЕА,	Међународна	организација	
за	 акредитацију	 лабораторија,	 ILAC,	 Међународни	 форум	 за	
акредитацију,	 IAF)	 који	 омогућавају	 укључивање	 у	 трговинске	
токове	и	уклањају	препреке	у	трговини.	Контрола	спровођења	
мултилатералних/билатералних	споразума	са	ЕА	се	врши	путем	
колегијалног	оцењивања	које	 спроводе	оцењивачи	из	других	
акредитационих	тела.	Сврха	ових	оцењивања	је	да	се	потврди	
да	потписници	споразума,	тј.	акредитациона	тела,	у	сваком	тре-
нутку	раде	у	складу	са	међународно	признатим	критеријумима.	
Стога	 ЕА	 стално	 ради	 на	 унапређењу	 система	 колегијалног	
оцењивања	 како	 би	 поверење	 у	 компетентност	 националних	
акредитационих	тела	било	оправдано.	На	крају	је	Томас	Факлам	
истакао	да	је	веома	поносан	што	је	управо	он	потписао	серти-
фикат	којим	се	потврђује	пуноправно	чланство	АТС-а	у	ЕА	и	да	
се	нада	да	ће	резултати	колегијалног	оцењивања,	које	ће	се	оба-
вити	у	септембру	ове	године,	бити	позитивни.

Након	уводног	дела	уручене	су	посебне	захвалнице	за	допри-
нос	развоју	система	акредитације	у	Републици	Србији	особама	
без	 чије	 подршке	 унапређење	 читавог	 система	 инфраструк-
туре	квалитета	не	би	било	могуће:	др	Дејан Крњаић	се	захва-
лио	на	овако	значајном	признању	и	рекао	да	се	нада	да	ће	АТС	
постати	ако	не	водеће	акредитационо	тело	у	региону	онда	да	
ће	бар	бити	у	могућности	да	помаже	колегама	из	других	акре-
дитационих	тела	у	региону	како	би	регионална	сарадња	била	
настављена	и	унапређена;	мр	Јелена Поповић,	помоћник	ми-
нистра	у	Сектору	за	инфраструктуру	квалитета,	Министарство	
финансија	и	привреде,	је	истакла	колико	је	значајно	не	само	што	
се	акредитација	развила	у	Републици	Србији,	већ	и	што	Србија	
данас	има	модеран	систем	инфраструктуре	квалитета	који	је	и	
у	свету	препознат	као	такав;	мр	Вида Живковић,	директорка	
Дирекције	за	мере	и	драгоцене	метале	 (ДМДМ),	 је	 током	свог	
рада	у	АТС-у	као	заменик	директора	покренула	и	написала	прве	
процедуре	 за	 акредитацију	 лабораторија	 за	 еталонирање	 па	
стога	не	треба	да	чуди	што	се	мр	Живковић	и	даље	осећа,	како	
сама	истиче,	као	да	је	још	увек	у	АТС-у	са	којим	ДМДМ	има	из-
узетну	 сарадњу	будући	да	метрологија	и	 акредитација	морају	

6. јуна 2013. године у просторијама Студентског културног центра одржана је свечаност 
поводом обележавања 15 година постојања и рада Акредитационог тела Србије (АТС), као 
и Међународног дана акредитације (9. јун) и Дана акредитације у Републици Србији (28. 
јун). Присутнима се у уводном делу обратила Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, која 
се захвалила, пре свега, запосленима АТС-а будући да је њихов пожртвовани рад довео 
до потписивања мултилатералног споразума (EA MLA) са Европском организацијом за 
акредитацију – ЕА, али и др Дејану Крњаићу који је био директор АТС-а у годинама које су биле 
најзначајније за његов развој и међународно признање. Како је за акредитацију кључна 
реч поверење то значи и да АТС верује у компетентност и интегритет својих акредитованих 
тела за оцењивање усаглашености са којима непрекидно ради на усавршавању система 
акредитације у Републици Србији. Такође је потребно нагласити да су АТС-у од почетка 
помагали његови оцењивачи и стручњаци из различитих области квалитета како би АТС 
постао ово што је данас.
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У	периоду	2008–2012.	година	забележен	је	пораст	и	у	појединачним	областима	акредитације	(представљене	су	области	у	којима	
се	бележи	највећи	пораст).

Паралелно	са	повећањем	број	потписница	EA	MLA	споразума	долази	и	до	повећања	броја	акредитованих	тела	за	оцењивање	
усаглашености.

Број	акредитованих	ТОУ	се	повећао	за	20%	од	2009.	године	што	је	резултат:
•	повећања	броја	акредитационих	тела	потписника	EA	MLA	споразума		
•	повећања	броја	ТОУ	која	су	акредитовале	потписнице	EA	MLA	споразума.
Број	акредитованих	лабораторија	за	испитивање	се	повећао	за	нешто	више	од	6,5%	и	сада	износи	13.679,	број	акредитованих	медицин-
ских	лабораторија	се	повећао	за	5,5%	и	сада	износи	1.973,	док	је	забележено	незнатно	повећање	броја	лабораторија	за	еталонирање.
Највеће	 повећање	 је	 забележено	 у	 случају	 сертификационих	 тела	 (сертификација	 производа	 –	 40%,	 сертификација	 система	
менаџмента	–	27%,	сертификација	особа	–	16,5%).

Чланови	тимова,	који	су	спровели	колегијална	оцењивања	у	2012.	години,	су	утврдили	44	неусаглашености	и	83	забринутости.
У	наредној	табели	се	налази	анализа	колегијалних	оцењивања	спроведених	у	периоду	2009–2012.	година:

Европска организација за акредитацију је у 2012. години спровела низ активности како би наставила рад на проширењу обима 
мултилатералног (MLA) споразума и унапредила систем колегијалног оцењивања. Последично, број пуноправних чланица ЕА, које су 
потписале ЕА MLA споразум, се повећао у последњих неколико година.

Међународна	 организација	 за	 акредитацију	 лабораторија	
(ILAC)	 и	 Међународни	 форум	 за	 акредитацију	 (IAF)	 су	 успо-
ставили	 и	 одржавају	 систем	 мултилатералних	 споразума	 о	
међусобном	 признавању	 који	 се	 заснивају	 на	 регионалним	
споразумима	који	постоје	у	Европи,	Азији,	Пацифику,	Америци	
и	Африци.	На	овај	начин	je	велики	број	држава	света	укључен	
у	систем,	који	су	успоставили	ILAC	и	 IAF,	како	би	се	уклониле	
техничке	 баријере	 у	 трговини	 и	 успоставио	 хармонизовани	
приступ	 у	 раду	 свих	 акредитационих	 тела	 света.	 Управо	 из	
овог	 разлога	 IAF	 и	 ILAC	 редовно	 оцењују	 и	 рад	 ЕА.	 Следеће	
колегијално	оцењивање	ЕА	ће	се	одржати	средином	2014.	го-
дине		када	ће	прво	бити	оцењен	рад	Секретаријата	ЕА.

Када	 је	реч	о	приговорима	и	жалбама	на	рад	ЕА	потребно	 је	
истаћи	да	није	 забележен	ниједан	приговор,	односно	жалба,	

на	рад	ЕА	у	2012.	 години	чиме	се	потврђује	ефикасност	MLA	
споразума.	

У	 циљу	 унапређења	 процеса	 у	 оквиру	 ЕА	 спроведене	 су	
следеће	активности:

-	 спроведена	је	ревизија система менаџмента	Секретаријата	
ЕА	и	EA	MAC	Секретаријата	како	би	исти	били	спојени	у	једну	
организациону	јединицу,	а	заједнички	систем	менаџмента	је	
одобрен	у	2012.	години;

-	2012.	 године	 је	 спроведена	интерна контрола	 активности	
EA	MAC	Секретаријата	у	складу	са	процедурама	ЕА.	Закључак	
је	био	да	се	генерално	активности	спроводе	у	складу	са	до-
кументованим	процедурама;

-	само-оцењивање:	 извршена	 је	ревизија	начина	бележења	
статистичких	 информација	 и	 извештавања,	 а	 све	 у	 циљу	
унапређења	система	колегијалног	оцењивања;

-	унапређен	је	систем поступка планирања оцењивања	како	
би	се	именовали	што	ефикаснији	тимови	који	би	спроводили	
оцењивања	и	слали	обавештења	о	датуму	оцењивања.	

У	 2012.	 години	 је	 одржан	 низ	 семинара	 и	 радионица	 то-
ком	 којих	 је	 представљена	 најбоља	 пракса,	 а	 радило	 се	
и	 на	 усавршавању	 вештина	 оцењивача	 који	 учествују	 у	
колегијалним	оцењивањима:

•	 обука	у	вези	стандарда	ISO/IEC	17021:2011	за	нове	оцењиваче	
који	ће	учествовати	у	колегијалним	оцењивањима	(29	учес-
ника	и	5	посматрача	је	учествовало),

•	 унапређење	 рада	 Радних	 група	 (MAC	 Task	 Force	 Groups)	 и	
хармонизација	процедура	везаних	за	одлучивање	у	оквиру	
EA	MAC	Комитета,

•	 семинар/радионица	која	је	за	циљ	имала	обнављање	знања	
оцењивача	у	области	стандарда	ISO/IEC	17024	(12	учесника).	

Активности које ЕА спроводи у сврху мониторинга и унапређења 
ефикасности MLA споразума

Активности Европске организације 
за акредитацију у 2012. години

Пуноправни чланови потписници EA MLA споразума 2009 2010 2011 2012

Еталонирање 24   27 28 32

Испитивање 27 28 31 33

Контролисање 25 27 29 31

Системи менаџмента 26 28 29 29

Производи 26 28 29 31

Особе 23 26 26 26

2009 2010 2011 2012

Укупан број спроведених колегијалних оцењивања 22 13 19 12

Укупан број извештаја који су разматрани 21 14 14 12

Укупан број оцењивач/дана  805 455 738 754

Достављање додатних информација 14 10 7 2

Ванредна оцењивања на лицу места 2 3 3 3

Без услова 8 3 6 7

Одлагање одлука 4 3 0 2

Суспензије 2 2 0 0

Број пуноправних чланица ЕА, потписница EA MLA споразума

Број потписница EA MLA споразума – 
еталонирање

укупан број акредитованих ТОу за 
период 2009-2012. година

Број акредитованих сертификационих 
тела за период 2009-2012. година

сертификација производа 

сертификација особа 

сертификација система менаџмента

Број потписница EA MLA споразума –  
испитивање

Број потписница EA MLA споразума – 
контролисање

Спровођење колегијалног оцењивања

Стално професионално усавршавање

Годишњи извештај ЕА, http://www.european-accreditation.org/
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31. заседањe Генералне скупштине ЕА 

Током	заседања	Генералне	скупштине	је	донето	38	резолуција	
од	којих	су	најзначајније:

•	 ЕА	 GА	 је	 ратификовала	 резултате	 електронског	 гласања	
за	 усвајање	 процедура	 EА-3/XX	 EA	 Policy	 for	 the	 organic	
Production	Certification	и	EA	2/13	Suplement1	–	Interpretation	
of	terminology	used	in	clause	5.1	and	guidelines	to	assessment	
focus;

•	 разматрана	је	Радна	верзија	програма	рада	ЕА	за	2014.	го-
дину	и	дат	је	налог	Извршном	комитету	(EA	EX)	да	га	фина-
лизира	 узимајући	 у	 обзир	Финансијски	план	 за	 2014-2017	
(Framework	 Partnership	 Agreement	 –	 FPA)	 у	 оквиру	 потпи-
саног	 споразума	 о	 финансирању	 ЕА	 од	 стране	 Европске	
комисије	(ЕC);

•	 дата	је	обавеза	ЕА	EX	комитету	да	се	са	ЕС	DG	CLIMA	дого-
вори	у	вези	Програма	рада	и	буџета	за	примену	EU/ETS	ре-
гулативе	за	акредитацију/верификацију,	а	председавајућем	
ЕА	је	дат	мандат	да	потпише	одговарајући	споразум	са	DG	
CLIMA;

•	 ЕА	GA	се	сложила	да	дâ	мандат	ЕА	EX	комитету	да	финали-
зира	 преговоре	 са	 ЕC	 и	 да	 преседавајући	 потпише	 нови	
FPA	 за	 2014-2017	 којим	 ће	 се	 од	 ЕC	 тражити	 средства	 за	
финансирање	 ЕА	 у	 оквиру	 потписаног	 споразума	 (FPA),	
који	је	ЕА	први	пут	потписала	са	ЕC	2010.	године	за	три	на-
редне	године	до	2013.	године,	у	складу	са	Уредбом	(EЗ)	бр.	
765/2008.	 У	оквиру	предложеног	акционог	плана	 једна	од	
ставки	је	и	даља	хармонизација	критеријума	које	нотифика-
циона	тела	треба	да	задовоље,	укључујући	и	критеријуме	за	
оцењивање,	којем	је	почев	још	од	2010.	године	дат	велики	
приоритет	 како	 би	 пружило	 националним	 институцијама	
поверење	у	систем	акредитације	у	складу	са		Уредбом	(EЗ)	
бр.	 765/2008.	 ЕА	 ће	 предложити	 ЕC	 отпочињање	 пројекта	
финансираног	у	оквиру	буџета	из	FPA,	којим	ће	се	дефини-
сати	основа	за	акредитацију	за	све	области	нотификације,	
што	 ће	 укључити	 и	 предлог	 хармонизаваних	 стандарда	 и	
додатне	 захтеве	 за	 сваку	директиву/уредбу	и	модуле	 уко-
лико	је	применљиво.	Пројекат	ће	обухватити	сву	европску	
легислативу	која	захтева	оцењивање	усаглашености;

•	 ЕА	 EX	 комитет	 је	 одобрио	 три	 нове	 организације	 које	
учествују	 у	 раду	 ЕА	 као	 признате	 заинтересоване	 стране:	
EDQM	–	European	Directorate	for	Quality	 in	Medicine,	EFNDT	
–	European	Federation	for	Non-Destructive	Testing	и	FAMI-QS	

–	The	Quality	and	Safety	System	for	Specialty	Feed	Ingredients	
and	their	Mixtures	у	складу	са	политиком	EA-1/15:	EA	Policy	
for	Relations	with	Stakeholders;

•	 усвојен	је	Финансијски	извештај,	као	и	извештај	Надзорног	
одбора	ЕА	(FOC)	за	2012.	годину	и	ребаланс	буџета	за	2013.	
годину,	укључујући	и	измене	средстава	која	се	добијају	од	
ЕС	за	примену	EU-ETS	регулативе;

•	 усвојен	је	Предлог	буџета	за	2014.	годину	и	EA	EX	комитет	је	
дао	предлог	за	нове	износе	за	ЕА	чланарине	почев	од	2014.	
године	за	које	је	гласање	отворено	до	05.07.2013.	године,	а	
чије	се	усвајање	очекује	у	новембру	2013.	године;

•	 усвојени	су	програми	рада	свих	комитета	за	2013.	годину;

•	 разматран	је	EA	Development	Plan	2010-2015,	који	укључује	
проширење	секретаријата	са	две	нове	функције	-	извршног	
секретара	и	извршног	директора,	као	и	интеграцију	EA	MAC	
секретаријатa;

•	 EA	GА	је	усвојила	повлачење	процедуре	EA-3/09:	Surveillance	
and	Reassessment	of	Accredited	organisations	на	предлог	EA	
HHC	комитета;

•	 EA	GА	је	дала	предлог	EA	HHC	комитету	да	започне	рад	на	
ревизији	документа	EA-2/17:	EA	Guidance	on	the	horizontal	
requirements	 for	 the	 accreditation	 of	 conformity	 assessment	
bodies	for	notification	purposes;

•	 EA	GА	 је	на	основу	предлога	EA	EX	комитета	донела	одлу-
ку	да,	до	коначне	ревизије	документа	EA-1/22:	EA	Policy	for	
Conformity	Assessment	Schemes	који	ће	имати	једноставнији	
и	децентрализованији	приступ	усвајања	шема	оцењивања	
усаглашености,	 користи	принципе	којим	се	локално	акре-
дитационо	тело	у	земљи	у	којој	 је	седиште	власника	шеме	
овлашћује	да	преиспита	шему,	као	и	да	изврши	одговарајућу	
координацију	са	осталим	чланицама	ЕА	и	дâ	препоруку	за	
усвајање	шеме;

•	 ЕА	GА	је	усвојила	повлачење	процедура:	EA-3/05:	Guidelines	
for	 Training	 Courses	 for	 Assessors	 used	 by	 Laboratory	
Accreditation	 Schemes;	 EA-3/06:	 Guidelines	 for	 Selection	 of	
Participants	 to	Courses	 for	 the	Training	of	 assessors	 involved	
in	 Assessments	 of	 Laboratories	 applying	 for	 Accreditation	
(previously	EAL	G8)	и	EA-3/07:	Programme	for	Course	for	Tutors	
for	Assessor	Training	и	усвојила	је	на	предлог	EA	LC	комитета	
упутство	ILAC	G3:08/2012:	Guidelines	for	Training	Courses	for	
Assessors	Used	by	Accreditation	Bodies	за	све	чланице	EA;

Током 31. заседања Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (EA GА), која је одржана у периоду од 29. до 30. маја у 
Паризу, Француска, у организацији Француског акредитационог тела (COFRAC), усвојен је Финансијски извештај, као и извештај Надзорног 
одбора ЕА (FOC) за 2012. годину и ребаланс буџета за 2013. годину, укључујући и измене средстава која се добијају од ЕК за примену EU-ETS 
регулативе, а изабрани су и чланови ЕА ЕX комитета на две године.

•	 EA	GA	је	усвојила	повлачење	процедуре	EA-4/07:	Traceability	
of	 Measuring	 and	 Test	 Equipment	 to	 National	 Standards	
и	 на	 предлог	 EA	 LC	 комитета	 усвојила	 процедуру	 ILAC	
P10:01/2013:	 ILAC	 Policy	 on	 Traceability	 of	 Measurement	
Results	као	обавезујући	документ	за	све	чланице	ЕА;

•	 узимајући	у	обзир	да	чланице	ЕА	не	спроводе	ПТ	активно-
сти,	EA	GА	је	усвојила	препоруку	ЕА	ЕX	комитета	да	акреди-
тациона	тела	чланице	ЕА	не	могу	да	спроводе	ПТ	активно-
сти	у	будућности,	а	тај	ће	захтев	бити	додат	критеријумима	
за	чланство	у	ЕА	датим	у	документу	EA-1/17	Supplement	1	
Criteria	for	Membership;

•	 ЕА	GA	 је	 донела	одлуку	 да	ће	 се,	 у	 складу	 са	 препоруком	
ЕА	CC,	 у	 случају	 акредитације	 сертификационих	 тела	 када	
је	 реч	 о	 регулативи	 из	 области	 управљања	 отпадом	 (End	
of	Waste	Regulations)	у	складу	са	стандардом	ISO/IEC	17021,	
сертификација	 система	 менаџмента	 произвођача	 спрово-
дити	према	стандарду	ISO	9001	и	захтевима	из	регулативе	
која	се	примењује	–	што	подразумева	усклађеност	са	свим	
захтевима	стандарда	ISO/IEC	17021,	укључујући	и	годишње	
надзорне	провере	и	поновну	сертификацију	након	истека	
периода	од	три	године.	Сертификат	о	акредитацији	се	мора	
позивати	на	поменуту	регулативу	и	у	том	случају	се	наводи	
врста	 производа.	 Сертификати,	 које	 сертификациона	 тела	
издају	произвођачима,	морају	да	се	позивају	на	релевантну	
регулативу	(End	of	Waste	Regulations)	и	у	њима	се	мора	на-
вести	врста	производа	обухваћених	системом	менаџмента.	
Такође,	на	основу	захтева	сертификационих	тела	и	спора-
зума	 са	 надлежним	 државним	 органима	 сертификациона	
тела	 могу	 бити	 акредитована	 у	 складу	 са	 стандардом	 ЕN	
45011	 или	 ISO/IEC	 17065	 у	 случају	 сертификације	 проце-
са	уклањања	отпада	при	чему	ће	се	примењивати	захтеви	
одговарајућег	система	менаџмента	и	регулативе.

•	 ЕА	GА	је	одлучила,	на	основу	предлога	ЕА	CC	комитета,	да	
се	 акредитација	 сертификационих	 тела,	 која	 сертификују	
према	EN	15224	 -	Health	care	 services.	Quality	management	
systems.	 Requirements	 based	 on	 EN	 ISO	 9001:2008,	 може	
спроводити	као	самостална	активност.	У	случају	када	серти-
фикационо	тело	издаје	2	сертификата	(ISO	9001	и	EN	15224),	
оно	мора	бити	акредитовано	за	оба	стандарда	у	складу	са	
релевантним	ЕА	и	IAF	документима;

•	 ЕА	 GА	 је	 усвојила	 повлачење	 процедура:	 EA-7/05:	 EA	
Guidance	 on	 the	 Application	 of	 ISO/IEC	 17021:2006	 for	
Combined	 Audits	 на	 предлог	 EA	 CC	 комитета	 и	 усвојила	
документ	 IAF	 MD11:2013:	 IAF	 Mandatory	 Document	 for	
the	 Application	 of	 ISO/IEC	 17021	 for	 Audits	 of	 Integrated	
Management	Systems	као	обавезујући	документ	за	све	чла-
нице	ЕА;

•	 ЕА	GА	је	дала	налог	ЕА	IC	комитету	да	започне	са	изменама	
упутства	EA-5/02:	Guidance	on	the	application	of	EN	45004	in	
recurrent	inspection	of	motor	vehicles;

•	 ЕА	 GА	 је	 прихватила	 предлог	 ЕА	 IC	 комитета	 да,	 након	
усвајања	 новог	 ILAC-овог	 документа	 из	 области	 форензи-
ке	 (crime	 scene	 investigation),	 овај	 комитет	 предложи	 или	
повлачење	или	ревизију	упутства	EA-5/03:	Guidance	for	the	
implementation	 of	 ISO/IEC	 17020	 in	 the	 field	 of	 crime	 scene	
investigation;

•	 ЕА	GА	је	усвојила	препоруку	ЕА	ЕX	комитета	да	не	подржи	

ревизију	 стандарда	 ISO/IEC	 17011	 и	 позвала	 национална	

акредитациона	тела,	чланице	ЕА,	да	предоче	став	ЕА	својим	

националним	телима	за	стандардизацију.

Током	заседања	Генералне	скупштине	ЕА	изабрани	су	следећи	

чланови	ЕА	ЕX	комитета	на	две	године	почев	од	1.	јануара	2014.	

године:

-	Thomas	Facklam	(DakkS)	-	председавајући	ЕА,

-	Geir	Samuelsen	(NA)	-	потпредседавајући	EA,

-	Nicole	VanLaethem	(BELAC)	-	председавајућa	EA	МАС	коми-

тета,

-	Ignasio	Pina	(ENAC)	-	председавајући	ЕА	ННС	комитета,

-	Peter	Kronvall	(SWEDAC)	-	председавајући	EA	CPC	комитета,

-	Leopoldo	Cotez	(IPAC)	-	председавајући	EA	CC	комитета,

-	Rolf	Straub	(SAS)	-	председавајући	EA	IC	комитета,

-	Paolo	Bianco	(ACCREDIA)	-	председавајући	EA	LC	комитета,

као	 и	 4	 нова	 додатна	 члана	 ЕА	 ЕX	 комитета:	 Vagn	 Andersen	

(DANAK),	Biserka	Bajzek-Brezak	(HAA),	Rozsa	Ring	(NAT)	и	Jan	van	

der	Poel	(RvA).
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Објављен Правилник о претходно упакованим производима

Објављен Правилник о мерилима

ILAC објавио нове брошуре

IAF - 20 година постојања 

Објављен Правилник о техничким и другим захтевима у 
погледу израде предмета од драгоцених метала

Мишљење 
МФП о примени 
Правилника о ЛЗО

Правилник	о	претходно	упакованим	производима	објављен	је	17.	маја	2013.	године	у	„Службеном	гласнику	Републике	
Србије”,	број	43/13	и	ступио	је	на	снагу	25.	маја	2013.	године.	Напомена:	одредбе	чл.	11.	до	13.	овог	правилника	почињу	
да	се	примењују	по	истеку	две	године	од	дана	ступања	на	снагу	овог	правилника,	25.	маја	2015.	године.

Овим	правилником	ближе	се	прописују	поступак	испитивања	претходно	упакованих	производа	ради	
провере	испуњености	метролошких	захтева,	захтеви	за	опрему	која	се	користи	у	надзору	количине	
претходно	упакованих	производа,	метролошки	захтеви	које	морају	да	испуне	количине	претходно	
упакованих	 производа,	 начин	 означавања	 количина	 и	 дозвољена	 одступања	 стварних	 количина	
од	 означених	 називних	 количина,	 величина	 и	 облик	 знака	 усаглашености	 количине	 претходно	
упакованих	 производа,	 начин	 постављања,	 као	 и	 начин	 документовања	 усаглашености	 количине	

претходно	упакованих	производа	са	метролошким	захтевима,	као	и	метролошки	захтеви	за	мерне	боце,	допуштена	
одступања	запремине,	као	и	натписи	и	ознаке	на	боцама	као	мерним	посудама.

http://tehnis.mfp.gov.rs

Правилник	о	мерилима	објављен	је	19.	јула	2013.	године	у	„Службеном	гласнику	
Републике	Србије”,	број	63/13	и	ступио	је	на	снагу	27.	јула	2013.	године.

Овим	 правилником	 ближе	 се	 прописују	 захтеви	 за	 водомере,	 гасомере	 и	
уређаје	за	конверзију	запремине,	бројила	активне	електричне	енергије,	мерила	
топлотне	енергије,	мерне	системе	за	непрекидно	и	динамичко	мерење	количина	
течности	 које	 нису	 вода,	 ваге	 са	 аутоматским	 функционисањем,	 таксиметре,	
материјализоване	мере,	мерила	димензија	и	анализаторе	издувних	гасова,	који	
морају	 да	 буду	 испуњени	 за	 њихово	 стављање	 на	 тржиште	 и/или	 употребу,	

поступци	оцењивања	усаглашености,	означавање,	исправе	о	усаглашености	и	друга	документација	која	прати	ова	мерила,	
као	и	услови	које	мора	да	испуни	именовано	тело	које	спроводи	поступак	оцењивања	усаглашености.

Даном	ступања	на	снагу	овог	правилника	престају	да	важе	34	метролошка	прописа.

Напомена:	Уверења	о	одобрењу	типа	мерила,	издата	до	дана	ступања	на	снагу	овог	правилника,	a	на	основу	прописа	из	
члана	18.	овог	правилника,	важе	најдуже	до	1.	јануара	2017.	године.

Мерило	које	је	пројектовано,	израђено	и	чија	је	усаглашеност	оцењена	у	складу	са	захтевима	из	прописа	из	члана	18.	овог	
правилника,	може	се	ставити	на	тржиште	и/или	у	употребу	најкасније	до	1.	јануара	2017.	године.

http://tehnis.mfp.gov.rs

Поменута	брошура	 (Recommended	guide	 for	 engaging	with	Government	&	Regulators)	 се	
може	преузети	на	следећој	адреси:

https://www.ilac.org/documents/Recommended%20Guide%20for%20Communicating%20
with%20Regulators.pdf	

Овај	документ	садржи	предлоге	на	основу	којих	акредитациона	тела	могу	лакше	државним	
органима	да	објасне	значај	и	користи	од	акредитације,	односно	да	се	примена	акредитације	
може	проширити	и	на	нове	области.	Такође,	садржи	примере	које	законодавци	могу	да	
користе	приликом	израде	прописа	у	којима	се	позива	на	акредитацију.

За	више	информација	посетите https://ilac.org/newbrochurepublished.html.

На	 састанку,	 који	 је	 одржан	 28.	 јануара	
1993.	 године,	 а	 којем	 су	 присуствовала	
акредитациона	 тела	 и	 институти	 за	

стандардизацију	Америке,	Холандије,	Велике	Британије,		
Аустралије	и	Новог	Зеланда,	Канаде	и	Јапана		(ANSI,	RvA,	
UKAS,	JAS-ANZ,	SCC,	ANAB	и	JAB)	основан	је	Међународни	
форум	за	акредитацију	(IAF).	Саопштење,	које	 је	настало	
након	овог	састанка,	је	гласило:	„Постигнут	је	консензус…
који	 је	 подразумевао	 сарадњу…са	 организацијама	 које	
спроводе	 сличне	 програме	 акредитације	 у	 области	
размене	 информација	 и	 процедура	 на	 састанцима	
организације	 која	 ће	 касније	 постати	 Међународни	
форум	 за	 акредитацију.	 Било	 је	 предвиђено	 да	 ће	
састанци	допринети	међусобном	разумевању	и	изградњи	
поверења	у	рад	таквих	програма	акредитације	у	интересу	
међународне	трговине.“

IAF	 се	 сада	 састоји	 од	 66	 акредитационих	 тела,	
18	 удружења	 која	 су	 чланице	 IAF-а,	 4	 регионалне	
организације	 и	 2	 нова	 регионална	 удружења	 која	 су	 у	
процесу	настанка	и	развоја.

Иако	 је	 IAF	 пре	 свега	 удружење	 акредитационих	 тела,	
удружења	 чланице	 могу	 да	 гласају	 и	 буду	 чланови	
Одбора	и	Извршног	комитета	 IAF-а	и	на	тај	начин	утичу	
на	политику	IAF-а.	Пре	неколико	година	је	у	оквиру	IAF-а	
оформљен	 Саветодавни	 комитет	 за	 кориснике	 (User	
Advisory	Committee,	UAC)	како	би	добио	информације	од	

крајњих	корисника	акредитованих	ТОУ	као	што	су	владе/
законодавци,	власници	шема	оцењивања	усаглашености,	
итд.	Циљ	је	био	да	се	прибаве	информације	од	корисника	
које	 би	 помогле	 акредитованим	 ТОУ	 да	 докажу	 свој	
квалитет	и	значај.	

IAF,	 заједно	 са	 Међународном	 организацијом	 за	
акредитацију	 лабораторија	 (ILAC),	 сарађује	 са	 Светском	
трговинском	 организацијом	 (СТО)	 и	 државним	 телима	
како	 би	 исти	 лакше	 разумели	 вредности	 коришћења	
услуга	 акредитованих	 ТОУ.	 Циљ	 је	 да	 ова	 тела	 буду	
упозната	 са	 значајем	 акредитације	 путем	 потписивања	
IAF	MLA	и	ILAC	MRA	споразума,	као	и	са	начином	употребе	
IAF	MLA	и	ILAC	MRA	знакова.	Из	тог	разлога	је	неопходно	
да	чланице	СТО	и	државна	 тела	увиде	да	могу	да	имају	
поверења	 у	 резултате	 акредитованих	 ТОУ	 која	 користе	
IAF	или	 ILAC	знакове	заједно	са	симболом	акредитације	
својих	 акредитационих	 тела.	 На	 тај	 начин	 неће	 бити	
потребе	 за	 поновним	 испитивањима,	 контролисањем	
или	сертификацијом	производа	и	услуга.

Стога	 је	 потребно	 да	 стално	 унапређујемо	 своју	
компетентност	 и	 штитимо	 непристрасност	 будући	 да	
живимо	у	једном	конкурентном	и	тржишном	окружењу.

За	више	информација	посетите 
http://www.iaf.nu/articles/IAF_after_20_years/311

У	 новој	 верзији	 ове	 процедуре	 (Securing	 testing,	 measurement	 or	 calibration	 services	
-	 The	 difference	 between	 accreditation	 and	 certification)	 је	 објашњена	 разлика	 између	
акредитације	и	сертификације	у	складу	са	стандардом	ISO	9001	у	случају	лабораторија.

За	више	информација	посетите https://ilac.org/ilac_lab_accred_brochure_updated.html Правилник	о	техничким	и	другим	захтевима	у	погледу	израде	предмета	од	
драгоцених	метала	објављен	је	12.	јула	2013.	године	у	„Службеном	гласнику	
Републике	Србије”,	број	61/13	и	ступио	је	на	снагу	20.	јула	2013.	године.

Овим	 правилником	 ближе	 се	 прописују	 технички	 захтеви	 који	 се	 односе	
на	 степен	финоће	 средстава	 за	 лемљење,	 превлаку	од	другог	драгоценог	
метала,	 делове	 од	 недрагоцених	 метала	 и	 неметалне	 делове,	 уколико	 их	
предмети	 од	 драгоцених	 метала	 садрже,	 као	 и	 друге	 захтеве	 у	 погледу	
њихове	израде.

Даном	 ступања	 на	 снагу	 овог	 правилника	 престаје	 да	 важи	 Правилник	 о	
условима	које	у	погледу	израде	морају	испуњавати	предмети	од	драгоцених	
метала	(„Службени	лист	СРЈ”,	број	8/95).	

http://tehnis.mfp.gov.rs

Обавештавамо	акредитована	
тела	за	оцењивање	усаглаше-
ности	 (ТОУ)	 да	 је	 Министар-
ство	 финансија	 и	 привреде	
(МФП)	 објавило	 мишљење	
о	 примени	 Правилника	 о	
личној	 заштитној	 опреми	 -	
рад	 тела	 за	 оцењивање	 уса-
глашености	у	периоду	након	
1.	јула	2013.	године.	

http://tehnis.mfp.gov.rs

ILAC	објавио	брошуру	намењену	влади	и	законодавцима

Објављена	нова	верзија	ILAC-ове	процедуре	за	лабораторије

Randy	Dougherty,	председавајући	IAF-а

 www.ats.rs│1716



Основано  
удружење акредитованих тела за оцењивање усаглашености  

Ако	 се	 осврнемо	 на	
ситуацију	 у	 области	
инфраструктуре	 ква-
литета	 у	 Републици	
Србији,	 морамо	 да	 при-
метимо	 да	 је	 забележен	
значајан	 напредак.	 По-
ред	 постојећег	 хоризон-
талног	 правног	 оквира,	
који	 је	 хармонизован,	
многе	установе	у	области	
инфраструктуре	 квали-
тета	 пружају	 услуге	 које	
подразумевају	 примену	
најновијих	 достигнућа	
и	 већ	 су	 чланице	 углед-
них	 међународних	
организација	у	овој	обла-

сти	у	Европи	или	су	на	путу	да	то	постану.	Како	би	систем	инфра-
структуре	квалитета	у	Србији	био	даље	унапређен,	Министар-
ство	финансија	и	привреде,	Сектор	за	инфраструктуру	квалите-
та,	ће,	до	јесени	2013.	године,	у	сарадњи	са	свим	заинтересова-
ним	странама	израдити	и	представити	Националну	стратегију.	
GIZ	 ACCESS	 програм,	 који	 финансира	 Савезно	 немачко	 мини-
старство	 за	 међународну	 сарадњу	 и	 развој,	 пружа	 подршку	
кроз	 ангажовање	 међународних	 стручњака	 и	 представљање	
искустава	из	других	земаља.	Једна	од	препорука	дефинисаних	

у	Стратегији,	се	односи	на	оцењивање	усаглашености	и	кори-
сти	од	оснивања	Удружења	тела	за	оцењивање	усаглашености	
и	 лабораторија	 које	 би	 постало	 саставни	 део	 система	 инфра-
структуре	квалитета.

Општи	термин	„тела	за	оцењивање	усаглашености“	се	најчешће	
односи	на	удружење	лабораторија	будући	да	су	лабораторије	
бројније	 у	 односу	 на	 сертификациона	 и	 контролна	 тела.	 Ово	
је	пракса	која	постоји	у	целом	свету,	односно	на	нивоу	развоја	
националних	 и	 наднационалних	 удружења.	 Највеће	 слич-
ности	 када	 је	 реч	 о	 представљању	 заједничких	 интереса,	 се	
јављају	 код	 лабораторија	 за	 испитивање	 и	 лабораторија	 за	
еталонирање,	односно	сертификационих	и	контролних	тела.	

Јасно	 је	 да	 постоји	 корист	 од	 тзв.	 оцењивања	 усаглашености	
од	 стране	 треће	 независне	 стране	 и	 акредитације	 на	 основу	
којих	 се	 потврђује	 компетентност	 особа	 и	 поузданост	 резул-
тата	и	процеса.	Понекад	то	може	да	изазове	различита	стано-
вишта	између	лабораторија	и	других	 заинтересованих	 страна	
које	 користе	 њихове	 услуге.	 До	 значајног	 унапређења	 ових	
односа	 и	 превазилажења	 различитих	 становишта	 може	 доћи	
захваљујући	стварању	и	активном	раду	независног	удружења	
лабораторија.	

У	наставку	ће	бити	речи	о	једном	таквом	удружењу,	како	се	оно	
оснива,	која	му	је	улога	и,	што	је	важније,	како	може	да	сарађује	
са	 националним	 акредитационим	 телом,	 законодавцима,	
индустријом,	институтом	за	стандардизцију,	метролошким	ин-
ститутом,	клијентима	и	међународним	удружењима.

Тема броја: 

После вишегодишњих покушаја реализована је иницијатива да се 
окупе заинтересована ТОУ како би размењивали искуства у примени 
нових међународних правила у области метрологије, стандардизације, 
акредитације и оцењивања усаглашености са циљем омогућавања 
слободног кретања роба и уклањања техничких баријера у трговини 
на глобалном тржишту. Велика нам је част да најавимо да је у оквиру 

Привредне коморе Србије (ПКС) 27. јуна 2013. године формирано Удружење акредитованих тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) 
захваљујући ангажовању руководилаца и стручњака акредитованих ТОУ, а уз помоћ и подршку Привредне коморе Србије (ПКС). 
Одбор новог Удружења имаће 26 чланова, а оквир за формирање Удружења дефинисан је у складу са потребама и захтевима чланица 
будући да су га креирали њихови представници. Удружење је основано у складу са Статутом ПКС-а и сходно томе биће формирани 
и његови органи. Сврха формирања Удружења је да се омогући акредитованим ТОУ да јединствено реагују, идентификују узроке 
проблема и предлажу мере у критичним ситуацијама и да учествују у креирању развојне политике у многим областима. Дакле, 
само уједињена ТОУ могу остварити интеграцију у међународна струковна удружења у циљу јачања поверења и унапређења, 
поузданости и компетентности. 
Из тог разлога смо разговарали са Хелмутом Маирхофером, руководиоцем компоненте за развој инфраструктуре квалитета, ACCESS 
програм, Дејвидом Норисом, вођом пројектног тима IPA 2011 „Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и Турској“, 
и мр Сњежаном Пупавац, председницом Управног одбора АТС-а и директорком лабораторије ЕКО-ЛАБ доо Падинска Скела - у 
реструктурирању, како би нам објаснили, свако из свог угла, зашто је неопходно да постоји једно овакво удружење и како су слична 
удружења настала у земљама у региону, односно да бисмо сазнали досадашње активности лабораторија које су у Републици Србији 
организоване у посебну групацију.

Helmut Mairhofer, руководилац 
компоненте за развој инфраструктуре 
квалитета, ACCESS програм
Немачка организација за међународну 
сарадњу (GIZ) 

улога Независног удружења тела за оцењивање усаглашености/лабораторија

Развој
У	великом	броју	развијених	земаља,	посебно	у	Европи,	година-
ма	се	већ	признаје	улога	коју	има	акредитација	као	оцењивање	
треће	стране	код	потврђивања	компетентности	лабораторија	
за	 испитивање	 и	 лабораторија	 за	 еталонирање	 да	 обављају	
испитивања	 и	 мерења.	 Ове	 организације	 су	 често	 настајале	
од	 других	 установа,	 које	 је	 финансирала	 држава,	 као	што	 су	
институти	 за	 стандардизацију	 или	 национални	 метролош-
ки	институти,	док	су	заинтересоване	стране	 (лабораторије)	у	
великој	мери	осећале	да	немају	другог	избора	него	да	прихва-
те	постојеће	стање	ствари	посебно	када	је	реч	о	законодавству	
и	акредитацији.

У	 Европи	 су	 посебно	 лабораторије,	 али	 и	 сертификациона	
тела,	оснивале	независна	удружења	у	којима	су	се	едуковали	
њихови	чланови	који	су	касније	представљали	своје	интересе	
у	различитим	телима	и	форумима.

Идентификација	 ових	 заједничких	 потреба	 је	 омогућила	
оснивање	 удружења	 која	 су	 тежила	 да	 премосте	 јаз,	 који	 је	
постојао	између	оцењивања	усаглашености	и	потреба	корис-
ника,	као	и	да	остваре	везу	са	свим	заинтересованим	странама	
у	области	инфраструктуре	квалитета.

Структура и начин рада
Потребно	 је	 да	 национално	 акредитационо	 тело	 прихва-
ти	и	подржи	идеју	да	 се	од	оснивања	 таквог	 удружења	могу	
остварити	 обострани	 интереси	 који	 не	 би	 били	 у	 сукобу	 са	
циљевима	акредитационог	тела,	које	додељује	акредитацију,	а	
што	би	допринело	развоју	система	акредитације.

Примери	 главних	 циљева	 националних	 удружења	
лабораторија	(НУЛ):

•	 НУЛ	би	требало	да	представља	и	стручне	и	финансијске	ин-
тересе	свих	лабораторија	за	еталонирање	и	лабораторија	за	
испитивање	у	Србији.

•	НУЛ	 има	 директан	 интерес	 да	 његове	 чланице	 буду	
лабораторије,	које	су	акредитоване	према	стандарду	ISO/IEC	
17025,	али	и	оне	лаборатрорије	које	су	поднеле	пријаву	за	
акредитацију	и	које	остварују	следивост	и	компетентност;	

•	 НУЛ	има	учешће	како	на	локалном	нивоу,	кроз	допринос	у	
раду	Института	за	стандардизацију	Србије	(ИСС),	Дирекције	
за	мере	и	драгоцене	метале	 (ДМДМД),	тако	и	на	регионал-
ном нивоу. 

•	 На	 међународном	 нивоу	НУЛ	 има	 за	 циљ	 да	 постане	 члан	
EUROLAB-а	 и	 Комитета	 за	 лабораторије	 Међународне	
организације	за	акредитацију	лабораторија	(ILAC).

•	 Да	постане	компетентан	партнер	законодавцима	у	стварању	
законодавног	 оквира	 ако	 се	 узме	 у	 обзир	 стварно	 стање	
ствари	у	области	оцењивања	усаглашености.

•	 Да	 узме	 у	 обзир	 могућност	 синергије	 код	 коришћења	 до-
ступне опреме.

•	 Да	 пружа	 информације	 индустрији	 и	 другим	 клијентима	 о	
пословима	које	обавља.

•	 Да	нуди	услуге	испитивања	тржишној	инспекцији.	

•	 Да	састави	кодекс	понашања	својих	чланова	како	би	се	уна-
предио	однос	према	клијентима.

Потребно	 је	 истаћи	 да	 учешће	 у	 надевеним	 организацијама	
омогућава	да	се	уважи	мишљење	НУЛ-а	током	састанака	раз-
них	радних	 група	и	 комитета	и	 да	 се	на	 тај	 начин	представи	
мишљење	његових	чланова	када	је	реч	о	великом	броју	тема	
укључујући,	мада	не	и	искључиво:

•	 стандарде	 (нпр.	 ISO/IEC	 17025,	 ISO/IEC	 17011,	 ISO/IEC	
17020,	ISO	9001,	итд.)

•	 акредитацију

•	 едукацију

•	 посебне	теме	(мерна	несигурност,	итд.)

Структурно,	 НУЛ	 се	 састоји	 од	 непрофитних	 организација	 и	
има	органе	типичне	за	једно	удружење.	Поред	тога,	удружење	
може	 имати	 у	 својим	 редовима	 чланове	 из	 других	 кључних	
установа	инфраструктуре	квалитета	и	заинтересованих	стра-
на.	 Разни	 поткомитети	 се	могу	 оснивати	 како	 би	 се	 поделио	
обим	посла,	али	и	на	доследан	начин	користила	доступна	ек-
спертиза.

Такође	 је	важно	да	удружење	има	финансијски	план	како	би	
могло	 несметано	 да	 обавља	 своје	 активности.	 У	 том	 смислу,	
НУЛ	би	требало	да	изради	пословну	стратегију,	која	омогућава	
стални	развој,	а	да	у	исто	време	не	оптерети	своје	чланове.	

Овај	план	би	могао	рецимо	да	буде	усмерен	ка	следећим	ак-
тивностима:

•	 спровођењу	специјализованих	обука	

•	 координацији	и	организцији	годишње	конференције	током	
које	ће	бити	представљене	сродне	теме	из	ове	области,	итд.

На	 крају	 треба	рећи	 да	 ове	 активности	 омогућавају	 не	 само	
одрживост,	већ	и	да	временом	могу	да	омогуће	члановима	да	
имају	велику	корист	од	чланства	у	удружењу.

Како Удружење сарађује са заинтересованим странама и 
онима који имају кључну улогу
Из	угла	чланова	може	се	учинити	да	 је	финансијски	моменат	
изнад	осталих,	али	учешће	у	одређеном	броју	важних	форума	
може	да	омогући	да	се	чују	проблеми	чланова	као	што	је	на-
ведено	у	следећим	примерима.

Радна група ISO/CASCO за хармонизацију стандарда ISO/IEC 
17025 и, уопште, стандарда из серије 17000 

НУЛ	разматра	мишљење	својих	чланова,	као	и	многих	других	
страна	како	би	представио	заједнички	став	поводом	овог	ве-
ома	спорног	питања	и	учествовао	и	дао	свој	допринос	на	са-
станцима	на	локалном	и	међународном	нивоу.

Учешће у раду техничких комитета при Институту за 
стандардизацију Србије (ИСС)
НУЛ	 би	 могао	 да	 учествује	 у	 раду	 ових	 комитета	 што	 је	 ме-
ханизам	 путем	 којег	 акредитационо	 тело,	 које	 додељује	
акредитацију,	 тражи	 стручна	 мишљења	 везана	 за	 техничка	
питања,	која	се	тичу	акредитације,	и	најбољем	начину	њиховог	
решавања	у	различитим	областима.	Учешће	НУЛ-а	за	ИСС	зна-
чи	да	може	да	има	поверења	у	мишљење	које	представи	НУЛ.

Локални комитет ISO/CASCO-а 
Уколико	 је	 то	 потребно,	 ИСС	 би	 могао	 да	 позове	 НУЛ	 да	 буде	
стални	члан	локалног	CASCO-вог	комитета	за	оцењивање	усагла-
шености.	Ово	је	прилика	за	НУЛ	да	искористи	мишљење	својих	
корисника	како	би	дефинисао	на	који	начин	ће	државе	предузи-
мати	активности	када	је	реч	о	питањима	везаним	за	стандарде.	
Типичан	пример	је	потреба	да	се	узме	у	обзир	мишљење	мањих	
корисника	приликом	ревизије	стандарда.	Обично	се	узима	у	об-
зир	мишљење	великих	лабораторија,	које	 је	и	заправо	и	доми-
нантно,	а	које	се	рефлектује	у	самом	стандарду.

Развој малих и средњих предузећа на локалном нивоу
У	неким	земљама	индустријске	коморе	имају	 за	циљ	да	обе-
збеде	 ефикасно	 пружање	 услуга	 из	 области	 стандаризације,	
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Циљ	 пројекта,	 који	 финансирају	 ЕУ	 и	 EFTA1	 ,	 IPA2	 2011	„Инфра-
структура	 квалитета3	 у	 земљама	 западног	 Балкана	 и	 Турској“,	
и	који	има	већи	број	корисника,	је	да	се	олакша	хармонизација	
законодавног	оквира	и	механизама	за	примену	истог	у	области	
слободног	кретања	роба	(Поглавље	1	правне	тековине	ЕУ4).

Пројектом	управља	Европски	комитет	за	стандардизацију	(CEN)	
из	Брисела,	а	спроводим	га	у	Београду	као	вођа	овог	пројекта.	На	
овој	позицији	сам	радио	и	у	Хрватској	од	2004.	године.	До	2004.	
године	сам	радио	за	Британски	институт	за	стандардизацију	(BSI).

Пројекат	 је	 пружио	 различите	 облике	 техничке	 подршке,	
укључујући	 и	 бројне	 обуке	 и	 активности	 везане	 за	 регионал-
ну	 сарадњу.	 Највећа	 компонента	 пројекта	 односи	 се	 на	 услу-
ге	 испитивања	 оспособљености	 кроз	 међулабораторијска	
поређења	у	13	области	од	којих	је	имало	користи	80	лабораторија	
за	 испитивање	 и	 еталонирање	 од	 којих	 је	 више	 од	 15	 било	 из	
Србије.		У	томе	учествују	национална	акредитациона	тела	и	наци-
онални	метролошки	институти	земаља	из	региона.	Пројектним	
задатком	 је	 предвиђено	 редовно	 извештавање	 (три	 пута	
годишње)	 Европске	 комисије	 (Генерални	 директорат	 за	 пред-
узетништво	и	индустрију	и	Генерални	директорат	за	проширење)	
када	се	приказује	напредак	остварен	у	области	инфраструктуре	
квалитета.

Главни	 партнер	 у	 Србији	 је	 Министарство	 финансија	 и	 при-
вреде	 (Сектор	 за	 инфраструктуру	 квалитета).	 Пројекат	 блиско	
сарађује	и	са	Министарством	спољне	и	унутрашње	трговине	и	
телекомуникација	 (Сектор	 тржишне	 инспекције),	 Акредитацио-
ним	 телом	Србије	 (АТС),	Институтом	за	 стандардизацију	Србије	

(ИСС)	и	Дирекцијом	за	мере	и	драгоцене	метале	(ДМДМ).

У	мају	2012.	године	пројекат	је	организовао	важан	догађај	у	Ис-
тамбулу	за	све	кориснике	пројекта	током	којег	је	акценат	био	на	
промоцији	 етичког	 понашања	 у	 области	оцењивања	 усаглаше-
ности.		Организован	је	због	очитог	постојања	„необичне	праксе“	
коју	спроводи	одређени	број	тела	за	оцењивање	усаглашености	
(ТОУ)	у	региону,	од	којих	су	нека	чак	и	акредитована	на	својим	
тржиштима	(често	и	ЕУ).		Учесници	су	чули	предавања	експерата	
из	Велике	Британије,	Аустрије	и	Турске	о	томе	како	су	водећа	ТОУ	
изградила	интегритет	и	обезбедила	непристрасност	и	о	предно-
стима	које	произилазе	из	примене	документа	Оцењивање усагла-
шености – кодекс добре праксе (ISO/IEC5 Guide 60:2004).

Учесници	 су	 такође	 чули	 представнике	 Турског	 удружења	 за	
оцењивање	 усаглашености	 (UDDer),	 организације	 која	 окупља	
установе	 из	 приватног	 и	 јавног	 сектора	 које	 су	 заинтересова-
не	за	оцењивање	усаглашености.	UDDer	омогућава	установама	
из	 јавног	сектора,	које	су	одговорне	за	хармонизацију	правних	
тековина	ЕУ,	да	успоставе	сарадњу	са	лабораторијама	и	другим	
установама	у	области	оцењивања	усаглашености	и	безбедности	
производа	из	приватног	сектора.	Ни	један	од	ова	два	сектора	не	
може	самостално	да	обезбеди	правилну	примену	техничког	зако-
нодавства	ЕУ	и	стога	је	сарадња	од	суштинског	значаја.	ТОУ,	који	су	
чланови	UDDer-а,	морају	да	потпишу	Кодекс етичког понашања 
и санкционисања.	Овај	врло	захтеван	Кодекс	од	њих	захтева	да	
послују	у	складу	са	међународно	прихваћеним	најбољим	начи-
нима	рада	у	области	оцењивања	усаглашености	и	садржи	казне-
не	одредбе	за	оне	који	то	не	примене.

Један	 од	 чланова	UDDer-а	 је	 и	 Турско	 удружење	Лабораторија	
за	 еталонирање	и	 испитивање	 (TURKLAB).	TURKLAB	 је	 пак	 члан	
Европске	 федерације	 националних	 удружења	 лабораторија	 за	
мерење,	лабораторија	за	испитивање	и	лабораторија	које	спро-
воде	аналитичка	испитивања	(EUROLAB).	Чланови	EUROLAB-а	из	
земаља	 Западног	 Балкана	 су	 Хрватско	 удружење	 лабораторија	
(CROLAB),	 Хрватско	 метролошко	 друштво	 (HMD)	 и	Македонско	
удружење	лабораторија	(MAKLAB).	У	Босни	и	Херцеговини	постоји	
неформално	удружење	акредитованих	ТОУ	и	његова	главна	уло-
га	је	лобирање	у	циљу	коришћења	услуга	акредитованих	ТОУ	од	
стране	министарстава	која	су	одговорна	за	поврђивање	компе-
тентности тоу.

Јасно	је	да	активности	удружења	у	области	оцењивања	усаглаше-
ности	могу	да	скрену	пажњу	јавности	на	предности	од	коришћења	
услуга	 акредитованих	 ТОУ,	 могу	 да	 створе	 везу	 између	 органа	
одговорних	за	транспоновање	техничких	прописа	ЕУ	и	ТОУ	који	
подржавају	примену	техничких	прописа	ЕУ	и	могу	да	буду	база	
за	ширење	најбољег	начина	рада	и	етичког	понашања	у	области	

Када је основана Групација лабораторија за испитивање 
хране и хране за животиње при Привредној комори Србије 
и ко је помогао њено оснивање? 

Групација	 лабораторија	 за	 испитивање	 хране	 основана	 је	 26.	
марта	2009.	године	на	иницијативу	шест	тела	за	оцењивање	уса-
глашености.	 Касније	на	иницијативу	чланица	 Групације	 (2.	 јула	
2013.	године)	њен	назив	је	промењен	у	Групација лабораторија 
за испитивање хране и хране за животиње.	 У	 иницијативној	
групи	су	биле	4	лабораторије	за	испитивање	хране,	један	ветери-
нарски	институт	и	један	завод	за	јавно	здравље.	Данас	Групацију	
чине	 22	 акредитоване	 лабораторије	 представници	 привред-
них	 друштава,	 12	 ветеринарских	 института,	 19	 акредитованих	
лабораторија	завода	за	јавно	здравље	и	9	лабораторија	факул-
тета.	Ову	изражену	вољу	 за	 удруживањем	акредитованих	 тела	
за	оцењивање	усаглашености	препознала	је	Привредна	комора	
Србије	у	оквиру	Удружења	за	Пољопривреду.

Које су досадашње активности Групације лабораторија за 
испитивање хране и хране за животиње?
Самим	формирањем	Групације	отпочеле	су	активности	у	оквиру	
коморског	система	за	препознавање	значаја	акредитованих	тела	
за	оцењивање	усаглашености	за	привредни	развој	земље	и	ин-
фраструктуре	квалитета	на	путу	придруживања	Европској	унији.	
Јачањем	 компетентности	 кроз	 међународна	 лабораторијска	
поређења	и	имплементацији	међународних	стандарда	кроз	наш	
систем	квалитета	тела	за	оцењивање	усаглашености		прате	нашу	
привреду	у	јачању	конкурентности	домаћих	роба	на	домаћем	и	
извозном	тржишту.	Групација	кроз	све	сегменте	деловања	ради	
на	промоцији	акредитације	и	развоја	инфраструктуре	квалитета	
и	истиче	значај	акредитованих	тела	за	оцењивање	усаглашености	
који	представљају	један	од	најважнијих	чинилаца	инфраструкту-
ре	квалитета	у	функцији	управљања	безбедношћу	производа.	

У	 оквиру	 Удружења	 за	 пољопривреду	 ПКС-а	 Групација	 је	
остварила	 интензивну	 комуникацију	 са	 представницима	
државне	 администрације	 и	 свим	 заинтересованим	 страна-
ма	 у	 успостављању	 мреже	 лабораторија	 из	 појединих	 об-
ласти	 деловања	 у	 целој	 земљи	 кроз	 секције	 и	 панеле.	 Значај	
успостављања	интерактивне	комуникације	са	надлежним	орга-
нима	допринео	је	бољој	сарадњи	и	разумевању	при	доношењу	

нових	 прописа	 и	 њиховој	 имплементацији	 у	 привреди.		
Заједничким	наступима	унапређивала	се	и	успостављала	боља	
сарадња	 и	 повезивање	 привредних	 субјеката	 по	 регионима	 у	
циљу	ефикаснијег	деловања	и	отклањања	баријера	у	стављању	
производа	у	промет.	Групација	ради	на	усклађивању	свих	делат-
ности	у	оквиру	групације	и	разматра	и	сва	друга	питања	и	ставо-
ве	у	интересу	и	од	значаја	за	Групацију.	

Можда	 један	 од	 најважнијих	 резултата,	 поред	 успостављене	
комуникације	 унутар	 аналитичког	 система	 и	 аналитичког	 си-
стема	 са	 свим	надлежним	органима,	 је	 чињеница	да	 је	проце-
сом	 самоопредељивања	 акредитованих	 лабораторија	 Србије	
ситуација	 међу	 њима	 постала	 јаснија,	 пре	 свега	 у	 делу	 ана-
литике	 која	 прати	 одређене	 параметре,	 а	 која	 не.	 	 Као	 такве,	
панеле	 	 лабораторија,	 организоване	 кроз	 секције	 Групације	
лабораторија	 више	 пута	 смо	 предлагали	 као	 ,,контролне	
лабораторије”	или	на	услузи	,,надлежним	органима”	што	је	дефи-
нисано	и	Законом	о	безбедности	хране.	Након	спроведене	кон-
курсне	процедуре	списак	од	47	акредитованих	лабораторија	је	
наведен	у	Службеном	гласнику	из	2009.	године	као	овлашћене	
лабораторије.	 Из	 тог	 разлога	 се	 очекује	 усвајање	 новог	 Зако-
на	о	безбедности	хране	који	ће	показати	и	резултате,	односно	
прихватање	захтева	ове	Групације	у	делу	подела	надлежности	и	
организација	лабораторијског	система	у	области	хране	у	Србији.

Такође,	 успостављена	 је	 одлична	 сарадња	 са	 Акредитацио-
ним	 телом	 Србије	 и	 Групација	 је	 дала	 пуну	 подршку	 на	 путу	
признавања	и	постизања	пуноправног	чланства	АТС-а	од	стра-
не	Европске	организације	за	акредитацију	и	потписивању	свих	
међународних	 споразума	 и	 прихватању	 свих	 обавеза	 које	 су	
прописане	од	стране	потписница.

Какви су планови за наредни период ако се узме у обзир да 
је основано удружење акредитованих тела за оцењивање уса-
глашености?

С	 обзиром	 да	 појединачне	 иницијативе	 око	 удруживања	 у	
претходном	 периоду	 нису	 дале	 резултате	 изузев	 позитивних	
искустава	 вишегодишњег	 рада	 и	 функционисања	 Групације	
лабораторија	 у	 оквиру	 Удружења	 за	 пољопривреду	 ПКС-а,	 то	
ће	се	позитивно	искуство	у	организовању	и	раду	ове	Групације	
лабораторија	 применити	 у	 раду	 новоформираног	 Удружења.		
Очекује	се	да	Скупштина	ПКС-а	изабере	Органе	Удружења	и	то:	
Одбор	удружења,	Председника	и	заменика	председника	Одбора	
удружења	од	представника	акредитованих	тела	за	оцењивање	
усаглашености	 и	 да	 одреди	 секретара	 удружења	 који	 се	 бира	
из	редова	запослених	у	ПКС-у.	Групација	лабораторија	 је	пред-
ложила	 своје	 чланове	 за	 Одбор	 Удружења.	 Очекујем	 од	 свих	
чланова	Удружења	да	дају	свој	допринос	у	раду	Удружења	и	да	
јачањем	своје	компетентности	јачају	инфраструктуру	квалитета	
у	Србији,	као	што	је	то	радила	и	радиће	Групација	акредитованих	
лабораторија	за	испитивање	хране	и	хране	за	животиње.

О самом поступку 
настајања и практичним 
импликацијама рада и 
оснивања оваквог једног 
удружења разговарали 
смо са Дејвидом Норисом, 
вођом пројектног тима IPA 
2011 „Инфраструктура ква-
литета у земљама запад-
ног Балкана и Турској“, који 
нам је објаснио ситуацију у 
земљама у окружењу, које 
су већ формирале своја 

удружења акредитованих ТОУ, и активности које су предузете 
као подршка оснивању Удружења у Републици Србији.

Од мр Сњежане Пупавац, 
председнице Управног 
одбора АТС-а и директо-
ра лабораторије ЕКО-ЛАБ 
доо Падинска Скела - у 
реструктурирању, смо саз-
нали досадашња искуства 
лабораторија у Републици 
Србији будући да су исте 
организоване у посебну 
групацију при Привредној 
комори Србије (ПКС).

обезбеђења	 квалитета,	 акредитације	 и	 метрологије	 и	 у	
складу	са	финансијским	и	законским	потребама	земаља	
и	 из	 тог	 разлога	 сарађују	 са	 националним	 удружењем	

лабораторија	 како	 би	 се	 изградили	 капацитети	 малих	 и	
средњих	предузећа.

Тренутно	 у	 Европи	 има	 око	 20	 националних	 удружења	
лабораторија,	4	придружене	чланице	и	10	међународних	под-
ружница	 који	 су	 чланови	 Европског	 удружења	 лабораторија	

(EUROLAB).	

На	крају,	запослени	на	GIZ	ACCESS	пројекту	су	спремни	да	по-
могну	и	подрже	национална	удружења	лабораторија/сертифи-
кационих	тела	у	наредној	фази	пројекта	(фаза	2)	која	ће	трајати	
од	2014.	до	2016.	године.

Уколико	 су	 вам	 потребне	 додатне	 информације,	 можете	 ме	
контактирати	путем	мејла	на: helmut.mairhofer@giz.de.

David Norris, вођа пројектног тима 

мр Сњежана Пупавац, председница 
управног одбора АТС-а

IPA 2011 „Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и Турској“ Досадашња искуства Групације лабораторија за испитивање хране и хране за животиње

оцењивања	усаглашености.	Међу	земљама	Западног	Балкана,	где	
постоје	„празнине“,	су	Србија,	Црна	Гора	и	Албанија.

Учесници	 конференције	 у	 Истамбулу	 су	 подржали	 боље	
умрежавање	постојећих	 удружења	 ТОУ	и	 изналажење	решења	
за	 оснивање	 оваквих	 удружења	 у	 земљама	 Западног	 Балкана	
које	још	увек	немају	таква	удружења.	Из	тог	разлога	ће	пројекат	
организовати	 регионалну	 радионицу	 из	 области	 оцењивања	
усаглашености	 у	Опатији	 8.	 новембра	 2013.	 године	 упоредо	 са	
CROLAB-овом	9.	међународном	конференцијом	о	компетентно-
сти	лабораторија.	На	дневном	реду	ће	бити	састанак	постојећих	

удружења,	новооснованих	(као	што	је	оно	из	Србије),	и	дру-
гих	надлежних	органа	како	би	се	донела	одлука	о	следећим	
корацима.	Овај	пројекат,	а	највероватније	и	нови	пројекат	
који	ће	бити	наставак	постојећег	 у	овој	области,	пружиће	под-
ршку	свим	новим	иницијативама	у	области	оцењивања	усагла-
шености	 у	 региону	 и	 унапред	 се	 радујемо	 сарадњи	 са	 новим	
Удружењем	акредитованих	ТОУ	у	Србији	и	сличним	удружењима	
из	земаља	у	региону.

Уколико	су	вам	потребне	додатне	информације,	можете	ме	кон-
тактирати	путем	мејла	на:	david.norris@mfp.gov.rs.

1 Европска	асоцијација	за	слободну	трговину,	међувладина	организација	која	је	ос-
нована	како	би	промовисала	слободну	трговину	и	економску	интеграцију	у	корист	
држава	чланица:	Исланда,	Лихтенштајна,	Норвешке	и	Швајцарске.
2 Инструмент	за	претприступну	помоћ	(IPA)	пружа	помоћ	земљама	које	су	у	процесу	
приступања	ЕУ
3 инфраструктура	 квалитета	 укључује	 област	 метрологије,	 стандардизације	 и	

испитивања,	 управљања	 квалитетом	 и	 оцењивање	 усаглашености,	 укључујући	 и	
сертификацију,	акредитацију	и	тржишни	надзор
4 укупно	законодавство,	правни	акти	и	одлуке	суда	који	чине	срж	права	Европске	
уније
5 Међународна	организација	за	стандардизацију	(ISO)	и	Међународна	електротехнич-
ка	комисија	(IEC)
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Семинари за ТОУ Међународна конференција „Квалитет и компетентност 2013”

Обука „EU Organic Farming”

Семинару,	који	 је	одржан	18.	 јуна	2013.	године,	су	присуствова-
ла	сертификациона	тела	за	сертификацију	система	менаџмента.	
Јасна Стојановић,	в.д	директора	АТС-а,	је	упознала	присутне	са	
изменама	у	Правилима	акредитације,	Правилима	за	коришћење	
симбола	акредитације,	Правилима	прекограничне	акредитације,	
начину	решавања	приговора	и	жалби,	као	и	о	критеријумима	за	
осведочење.

Љубица Живанић,	начелница	Одељења	за	акредитацију	кон-
тролних	и	сертификационих	тела,	је	презентовала	присутнима	
смернице	за	исказивање	обима	акредитације	сертификацио-
них	тела	за	системе	менаџмента.	Такође	их	је	упознала	на	који	
начин	могу	да	на	вебсајту	АТС-а	пронађу	информације	од	по-
себног	значаја	за	њихов	рад.

Светлана Голубовић,	АТС,	је	упознала	присутне	са	трајањем	про-
вера	система	квалитета	и	управљања	животном	средином.

Други	семинар,	којем	су	присуствовала	контролна	тела	и	серти-
фикациона	тела	за	сертификацију	производа	и	особа,	је	одржан	у	
Београду	у	четвртак,	20.06.2013.	године.

Предавања	 су	 одржале	 Јасна Стојановић, Љубица Живанић 
и Душанка Сантовац.	 Осим	 измена	 у	 документима	 система	
менаџмента	АТС-а,	присутни	су	упознати	и	са	прелазним	пери-
одима	 за	 стандарде	 17020,	 17065	 и	 17024,	 као	 и	 са	 правилима	
о	 учешћу	 у	 међулабораторијским	 поређењима	 и	 програмима	
за	испитивање	оспособљености.	 Такође	 су	најављена	 упутства,	
која	 се	 односе	 на	 критеријуме	 за	 акредитацију,	 и	 смернице	 за	
оцењивање	сертфикационих	тела	за	сертификацију	производа	у	
области	органске	производње.

25.	 јуна	 2013.	 године	 организован	 је	 семинар	 за	 акредитоване	
лабораторије	за	еталонирање,	док	су	26.	и	27.	јуна	2013.	године	
одржани	семинари	за	акредитоване	лабораторије	за	испитивање.

Предавања	 су	 одржали	 Јасна Стојановић, др Братислав 
Милошевић, Љиљана Маркићевић и Душанка Сантовац.

Јасна Стојановић,	в.д	директора	АТС-а,	је	упознала	присутне	са	
изменама	у	Правилима	акредитације,	Правилима	за	коришћење	
симбола	 акредитације,	 позивање	 на	 акредитацију	 и	 позивање	
на	статус	АТС-а	као	потписника	EA	MLA,	ILAC	MRA	и	IAF	MLA	спо-
разума,	Правилима	прекограничне	акредитације,	Правилима	за	
коришћење	знака	(логоа)	АТС-а,	начину	решавања	приговора	и	
жалби,	 одлучивању	 и	 додели	 акредитације,	 идентификацији	 и	
оцени	задовољења	корисника	услуга	АТС-а	и	побољшању	систе-
ма	менаџмента.

Др Братислав Милошевић,	помоћник	директора	АТС-а,	је	при-
сутнима	представио	смернице	за	примену	стандарда	SRPS	 ISO/
IEC	 17025	 при	 оцењивању	 и	 акредитацији	 лабораторија	 које	
обављају	 микробиолошка	 испитивања,	 као	 и	 акредитацију	
лабораторија	за	флексибилни	обим	акредитације.

Љиљана Маркићевић,	 начелница	 Одељења	 за	 акредитацију	
лабораторија,	 је	 презентовала	 присутнима	 смернице	 за	
исказивање	 обима	 акредитације	 лабораторија	 за	 испитивање,	
акредитацију	 за	 послове	 узорковања,	 смернице	 за	 примену	
стандарда	 SRPS	 ISO/IEC	 17025	 при	 оцењивању	 и	 акредитацији	
лабораторија,	 које	 обављају	 сензорска	 испитивања,	 али	 је	 и	
објаснила	како	лабораторије	могу	да	на	вебсајту	АТС-а	пронађу	
информације	од	посебног	значаја	за	њихов	рад.

Душанка Сантовац,	 виши	 саветник	 за	 послове	 акредитације,	
је	 упознала	 присутне	 са	 изменама	 у	 Правилима	 о	 учешћу	 у	
међулабораторијским	поређењима	и	програмима	за	испитивање	
оспособљености,	Правилима	за	остваривање	прихватљиве	сле-
дивости	мерења,	као	и	у	правилима	за	процену	мерне	несигур-
ности.

Међународна	 конференција	 „Квалитет	 и	 компетентност	

2013”	 одржана	 је	 у	 периоду	 од	 13.06.	 до	 15.06.2013.	 године	 у	

Охриду,	 Македонија,	 у	 организацији	 Македонског	 удружења	

лабораторија	(МАКЛАБ)	и	Института	за	акредитацију	Републике	

Македоније	(ИАРМ).

Сврха	 конференције	 била	 је	 промоција	 квалитета	 и	

компетентности	 лабораторија,	 али	 и	 рада	 лабораторија	 у	

специфичним	условима.	Такође	је	назначена	важност	удруживања	
тела	за	оцењивање	усаглашености	у	оквиру	удружења	будући	да	
је	то	један	од	захтева	ЕУ	који	се	мора	испунити.

На	конференцији	се	говорило	о	улози	акредитације	на	тржишту,	
као	 и	 о	 транспоновању	 европског	 законодавства	 у	 прописе	
земаља	 у	 региону	 којима	 се	 уређује	 област	 инфраструктуре	
квалитета.

У	 оквиру	 конференције	 организован	 је	 и	 редовни	 регионални	
састанак	 акредитационих	 тела	 на	 коме	 су	 земље	 из	 региона	
презентовале	 значај	 потписаних	 билатералних	 споразума	
и	 најновије	 трендове	 у	 оквиру	 својих	 акредитационих	 тела.	
Присутне	 је	у	име	Акредитационог	тела	Србије	поздравила	в.д.	
директора,	 Јасна	 Стојановић,	 и	 у	 свом	 излагању	 се	 осврнула	
на	 петнаестогодишњи	 рад	 АТС-а,	 као	 и	 на	 значај	 потписивања	
мултилатералног	 споразума	 са	 Европском	 организацијом	 за	
акредитацију.

У	 периоду	 од	 8.	 до	 10.	 маја	 2013.	 године	 одржана	 је	 у	 Скопљу	

обука	под	називом	„EU	Organic	Farming:	Criteria	 for	Accreditation	

by	 National	 Organisations”	 у	 организацији	 PTB	 пројекта	 и	

Института	за	акредитацију	Републике	Македоније	(ИАРМ).	Обуци	

су	 присуствовали	 представници	 акредитационих	 тела	 Србије,	

Македоније,	Црне	Горе,	Турске,	Албаније	и	Косова	(УН	1244).

Учесници	 су	 упознати	 са	 системом,	 који	 се	 односи	 на	 увоз	

производа	у	ЕУ,	са	напоменом	да	ће	систем	са	увозним	дозволама	

престати	да	се	примењује	од	01.07.2014.	године.	Током	обуке	су	

презентоване	специфичности	код	оцењивања	сертификационих	

тела	 за	 сертификацију	 производа	 у	 области	 органске	

производње	 у	 односу	 на	 захтеве	 	 стандарда	 EN	 45011/ISO/IEC	

17065,	као	и	процедуре	које	се	односе	на	послове	контролисања	

и	 сертификације	 у	 односу	 на	 Уредбу	 Савета	 (ЕЗ)	 бр.	 834/2007	

(Council	 Regulation	 (EC)	No	 834/2007,	 on	 organic	 production	 and	

labelling	 of	 organic	 products	 and	 repealing	 Regulation	 (EEC)	 No	

2092/91)	и	пратећим	правилима	за	имплементацију.

Током	 реализованих	 радионица	 у	 оквиру	 обуке	 представници	

акредитационих	 тела	 су	 презентовали	 тренутно	 стање	 и	

успостављене	системе	у	области	органске	производње	у	својим	

земљама.

У периоду од 18. до 27. јуна 2013. године одржан је низ семинара 
које је  Акредитационо тело Србије (АТС) организовало с циљем 
да упозна тела за оцењивање усаглашености са изменама 
својих докумената система менаџмента, а све у сврху повећања 
ефикасности поступка акредитације. 

http://www.ats.rs/sr/vest/odrzani-seminari-za-akreditovane-li-i-le
http://www.ats.rs/sr/vest/odrzani-seminari-ats

http://www.ats.rs/sr/vest/odrzana-medjunarodna-konferencija-kvalitet-i-kompetentnost-2013

http://www.ats.rs/sr/vest/odrzana-obuka-eu-organic-farming
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У	току	је	интезивно	усклађивање	техничког	законодавства	Репу-
блике	Србије	са	законодавством	ЕУ	са	крајњим	циљем	уклањања	
техничких	баријера	у	трговини	као	једног	од	кључних	елемената	
за	обезбеђивање	слободног	протока	роба.

Тако	је	област	индустријских	производа,	односно	машина,	поред	
„основног“	прописа	 -	Правилника	о	безбедности	машина,	затим	
Правилника	о	електричној	опреми	намењеној	за	употребу	у	окви-
ру	одређених	граница	напона,	Правилника	о	електромагнетској	
компатибилности	(„Службени	гласник	РС”,	број	13/10),		додатно	за-
окружена	доношењем	и	овог	Правилника.

Као	што	 знамо,	 област	буке,	 односно	 заштита	животне	 средине	
од	 утицаја	 буке,	 је	 једна	 од	 најзначајнијих	 области	 регулисања	
данас.	Опрема,	која	се	употребљава	на	отвореном	простору,	као	
што	су	баштенска	опрема,	опрема	која	се	употребљава	у	комунал-
не	сврхе,	грађевинске	машине	су	значајан	извор	буке	у	урбаним	
срединама.

У	индустрији,	бука	представља	један	од	основних	ризика	(hazard).	
Дуготрајна	 изложеност	 прекомерној	 буци	 може	 да	 изазове	
оштећења,	па	чак	и	губитак	слуха,	друге	здравствене	поремећаје,	
отежану	комуникацију,	као	и	појаву	стреса.

Смањењу	 и	 контролисању	 претеране	 буке	 треба,	 свакако,	 дати	
што	већи	приоритет.	Ово	укључује	како	техничке	интервенције	на	
постојећој	опреми	тако	и	примену	савремених	техничких	решења	

приликом	пројектовања	нових	машина,	како	би	оне	радиле	са	што	
је	могуће	нижим	нивоом	буке.

Управо	се	овим	правилником		по	први	пут	у	нашем	правном	си-
стему,	прописују	захтеви	за	добробит	и	заштиту	здравља	људи	од	
буке	коју	емитују	машине	које	раде	на	отвореном	простору,	као	и	
захтеви	и	услови	које	такве	машине	морају	да	испуне	пре	њиховог	
стављања	на	тржиште	и/или	употребу	у	Републици	Србији.		

Такође,	 овим	 правилником	 се	 прописују:	 претпоставка	 усагла-
шености	опреме	која	се	употребљава	на	отвореном	простору	и	
емитује	буку	у	животну	средину;	врсте	опреме	која	се	употребљава	
на	отвореном	простору	и	емитује	буку	у	животну	средину;	поступ-
ци	 оцењивања	 усаглашености;	 садржина	Декларације	 о	 усагла-
шености;	садржина	техничке	документације;	знак	усаглашености	
и	 означавање	 усаглашености,	 као	 и	 ознака	 гарантованог	 нивоа	
звучне	снаге	опреме	која	се	употребљава	на	отвореном	простору	
и	емитује	буку	у	животну	средину;	методе	мерења	емисије	буке	
и	српски	стандарди	који	се	примењују	за	мерење	емисије	буке;	
прикупљање	података	о	емисији	буке	опреме	и	захтеви	које	мора	
да	испуни	тело	за	оцењивање	усаглашености	да	би	било	именова-
но	за	оцењивање	усаглашености.	

Правилник	је	усклађен	са	свим	начелима	и	битним	захтевима	из	
Директиве		2000/14/ЕЗ	Европског	парламента	и	Савета	од	8.	маја	
2000.	године	у	вези	са	емисијом	буке	у	животну	средину	коју	про-
изводи	опрема	која	се	употребљава	на	отвореном	простору,	што	
је	у	складу	са	преузетим	обавезама	Републике	Србије	из	Споразу-
ма	о	стабилизацији	и	придруживању	(ССП),	као	и	из	Националног	
програма	интеграције	Републике	Србије	у	Европску	унију	(НПИ)	у	
вези	са	транспоновањем	директива	Европске	уније	(ЕУ)	у	нацио-
нално	 законодавство,	 односно	 усклађивањем	 домаћег	 законо-
давства	са	правним	тековинама	ЕУ.	Обавезе	из	ССП-а	се	нарочи-
то	односе	на	део	везан	за	слободан	проток	роба	и,	у	том	смислу,	
неопходност	хармонизације	техничког	законодавства	Републике	
Србије	са	техничким	законодавством	ЕУ	са	циљем	уклањања	не-
потребних	техничких	баријера	у	трговини	као	једног	од	кључних	
елемената	за	обезбеђивање	слободног	протока	роба	и	стварања	
јединственог	тржишта.

Правилник о буци коју емитује опрема која 
се употребљава на отвореном простору

Представљамо:
(„Службени гласник РС”, број 1/2013)

Доношењем Закона о техничким захтевима за производе и 
оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09), 
створен је правни основ за доношење највећег броја техничких 
прописа којима ће се у правни систем Републике Србије 
транспоновати савремено техничко законодавство европске 
уније (ЕУ), међу којима је и Правилник о буци коју емитује 
опрема која се употребљава на отвореном простору (у даљем 
тексту: Правилник).

У	 складу	 са	Директивом	2000/14/ЕЗ,	 као	 директивом	 тзв.	Новог	
приступа	 из	 области	 техничког	 законодавства,	 овај	 Правилник	
се	примењује	само	на	опрему	која	се	употребљава	на	отвореном	
простору	и	емитује	буку	у	животну	средину	и	која	се,	као	целовита	
и	функционална	јединица	погодна	за	предвиђену	намену,	ставља	
на	тржиште	и/или	употребу.	

Под опремом, која се употребљава на отвореном простору, 
подразумевају се све машине, које су дефинисане прописом из 
области безбедности машина, које имају сопствени погон или 
их је могуће померати и које су, независно од погонских еле-
мената, по својој врсти, намењене за употребу на отвореном 
простору	 и	 доприносе	 изложености	 буци	 у	 животној	 средини.	
Употреба	 опреме	 у	 средини	 у	 којој	 пренос	 звука	 није	 или	 није	
значајно	ограничен	сматра	се	употребом	на	отвореном	(нпр.	под	
шаторима,	под	стрехама	за	заштиту	од	кише	или	у	недовршеним	
конструкцијама	кућа).					

Под	овом	опремом	подразумева	се	и опрема без погона која се 
употребљава у индустрији или за заштиту животне средине и 
која је, по својој врсти, намењена за употребу на отвореном 
простору	и	доприноси	изложености	буци	у	животној	средини.	

Сва	опрема,	на	коју	се	примењује	овај	Правилник,	прописана	је	у	
чл.	9.	и	10.	Правилника,	и	подељена	је	у	две основне групе опреме:	
-	 опрема која подлеже ограничењима буке	(члан	9)	и	
-	 опрема која подлеже само означавању буке,	 односно	

означавању	гарантованог	нивоа	звучне	снаге	(члан	10).	

Суштинска	разлика	између	ове	две	основне	групе	опреме,	која	се	
употребљава	на	отвореном	простору,	је	у	томе	што	гарантовани 
ниво звучне снаге опреме, која подлеже ограничењима буке, 
не сме да буде већи од дозвољеног нивоа звучне снаге1  који 
је утврђен Правилником.	По	правилу	се	ради	о	машинама	које	
се	користе	у	грађевинарству	и	које	због	своје	снаге	и	других	тех-
ничких	карактеристика	емитују	значајни	ниво	буке	која	може	да	
утиче	на	здравље	људи	или	да	ремети	живот	и	рад	становништва	
које	 је	изложено	таквој	буци.	С	обзиром	на	то,	потребно	је	буку	
таквих	машина	свести	на	прихватљив,	прописани	ниво	који	неће	
негативно	 утицати	 на	 људе.	 За	 оцењивање	 усглашености	 буке,	

коју	 производе	 такве	 машине,	 прописани	 су	 посебни	 поступци	
оцењивања	усаглашености	које	спроводи	трећа,	независна	стра-
на-именовано	тело	за	оцењивање	усаглашености.	Начин	мерења	
буке,	 која	се	преноси	ваздухом,	 за	сваку	од	појединачних	врста	
опреме,	прописан	је	у	Прилогу	3	Одељак	Б	овог	Правилника.	Да-
кле,	таква	опрема	је	под	посебном	пажњом	и	контролом.

Са	друге	стране,	за	другу	групу	опреме	није	прописан	дозвољени	
ниво	 звучне	 снаге,	 већ	 само	 означавање гарантованог нивоа 
звучне снаге,	што	омогућава	произвођачима	оваквих	машина	да	
се	у	конкурентској	утакмици	боре	да	произведу	што	„тишу”	маши-
ну.	Међутим,	то	не	значи	да	и	машине	из	ове	групе	могу	радити	
без	икаквих	ограничења	када	је	у	питању	бука	коју	оне	производе	
у	животној	средини.	Такође,	важно	је	рећи	да	се	код	опреме	ове	
групе	у	оцењивању	усаглашености	са	захтевима	из	Правилника	не	
укључује	трећа	страна	(именовано	тело),	већ	то	чини	произвођач	
у	поступку	интерне	контроле	производње,	при	чему	мора	да	води	
рачуна	 и	 о	 посебним	 прописима	 из	 области	 заштите	 од	 буке	 у	
животној	средини	и	другим	прописима	из	области	безбедности	и	
здравља	на	раду.

Опрема која подлеже ограничењу буке:
1)	 теретне	 грађевинске	 дизалице	 са	 мотором	 са	 унутрашњим	

сагоревањем		(дефиниција:	Прилог	1	тачка	3;	мерење:	Прилог	
3	одељак	Б	тачка	3);

2)	 компактори,	и	 то	 само	вибрациони	и	невибрациони	ваљци,	
вибрационе	плоче	и	вибрациони	набијачи	(дефиниција:	При-
лог	1	тачка	8;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	8);

3)	 компресори	(<	350	kW)	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	9;	мерење:	
Прилог	3	одељак	Б	тачка	9);

4)	 ручни	 хидраулични	 и	 пнеуматски	 разбијачи	 бетона	
(дефиниција:	Прилог	1	тачка	10;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	
тачка	10);

5)	 грађевинска	витла	са	мотором	са	унутрашњим	сагоревањем	
(дефиниција:	Прилог	1	тачка	12;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	
тачка	12);

6)	 дозери	 (<	500	kW)	 (дефиниција:	Прилог	1	 тачка	16;	мерење:	
Прилог	3	одељак	Б	тачка	16);

7)	 дампери	(<	500	kW)	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	18;	мерење:	
1 	ниво	звучне	снаге	LWA		јесте	А-пондерисани	ниво	звучне	снаге	у	dB	у	односу	на	1	pW,	у	складу	са	захтевима	стандарда	SRPS	EN	ISO	3744:2008	и	SRPS	EN	ISO	3746:2008

Зоран БАКИЋ
Руководилац групе за техничке прописе, Министарство 
финансија и привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета
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Прилог	3	одељак	Б	тачка	18);
8)	 хидраулични	багери	и	багери	са	челичним	ужадима	(<	500	kW)	

(дефиниција:	Прилог	1	тачка	20;	мерење:	Прилог	3,одељак	Б	
тачка	20);

9)	 багери-утоваривачи	 (<	500	kW)	 (дефиниција:	Прилог	1	тачка	
21;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	21);

10)	 	грејдери	(<	500	kW)	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	23;	мерење:	
Прилог	3	одељак	Б	тачка	23);

11)	 	 хидраулични	 агрегати	 (дефиниција:	 Прилог	 1	 тачка	 29;	
мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	29);

12)	 	 санитарни	 компактори	 са	 утоварном	 лопатом	 (<	 500	 kW)	
(дефиниција:	Прилог	1	тачка	31;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	
тачка	31);

13)	 	косилице,	осим	пољопривредне	и	шумарске	опреме	и	више-
наменских	уређаја	чији	главни	мотор	има	инсталисану	снагу	
већу	од	20	kW	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	32;	мерење:	Прилог	
3	одељак	Б	тачка	32);

14)	 	 тримери	 за	 травњаке/тримери	 за	 ивице	 травњака	
(дефиниција:	Прилог	1	тачка	33;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	
тачка	33);

15)	 	виљушкари	са	мотором	са	унутрашњим	сагоревањем	са	про-
тивтегом,	 осим	„осталих	 виљушкара	 са	 противтегом”	 према	
дефиницији	из	Прилога	1,	тачка	36,	друга	алинеја,	са	називним	
капацитетом	до	10	t	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	36;	мерење:	
Прилог	3	одељак	Б	тачка	36);

16)	 	 утоваривачи	 (<	 500	 kW)	 (дефиниција:	 Прилог	 1	 тачка	 37;	
мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	37);

17)	 	покретне	дизалице	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	38;	мерење:	
Прилог	3	одељак	Б	тачка	38);

18)	 	моторне	копачице	 (мотокултиватори)	 (<	3	kW)	 (дефиниција:	
Прилог	1	тачка	40;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	40);

19)	 	финишери	за	путеве,	осим	финишера	за	путеве	опремљених	
равналицом	 за	 сабијање	 (дефиниција:	 Прилог	 1	 тачка	 41;	
мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	41);

20)	 	електрични	агрегати	(<	400	kW)	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	
45;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	45);

21)	 	торањске	дизалице	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	53;	мерење:	
Прилог	3		одељак	Б	тачка	53);

22)	 	 агрегати	 за	 заваривање	 (дефиниција:	 Прилог	 1	 тачка	 57;	
мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	57).

Опрема која подлеже само означавању буке:
1)	 подизне	платформе	са	мотором	са	унутрашњим	сагоревањем	

(дефиниција:	Прилог	1,	 тачка	1;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	
тачка	1);

2)	 секачи	жбуња	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	2;	мерење:	Прилог	
3	одељак	Б		тачка	2);

3)	 теретне	 грађевинске	 дизалице	 са	 електромотором	

(дефиниција:	Прилог	 1	 тачка	 3;	мерење:	Прилог	 3	 одељак	Б	
тачка	3);

4)	 тракасте	тестере	за	градилиште	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	4;	
мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	4);

5)	 стационарне	кружне	тестере	за	градилиште	(дефиниција:	При-
лог	1	тачка	5;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	5);

6)	 преносиве	 ланчане	 тестере	 (дефиниција:	 Прилог	 1	 тачка	 6;	
мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	6);

7)	 комбинована	возила	за	испирање	под	високим	притиском	и	
усисавање	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	7;	мерење:	Прилог	3	
одељак	Б	тачка	7);

8)	 компактори	 (само	 експлозивни	 набијачи)	 (дефиниција:	 При-
лог	1	тачка	8;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	8);

9)	 мешалице	за	бетон	или	малтер	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	11;	
мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	11);

10)	 грађевинска	витла	са	електромотором	(дефиниција:	Прилог	1	
тачка	12;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	12);

11)	машине	 за	 пренос	 и	 убризгавање	 бетона	 и	 малтера	
(дефиниција:	Прилог	1	тачка	13;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	
тачка	13);

12)	 транспортне	траке	 (дефиниција:	Прилог	1	 тачка	14;	мерење:	
Прилог	3	одељак	Б	тачка	14);

13)	расхладни	уређаји	на	возилима	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	
15;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	15);

14)	 опрема	за	бушење	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	17;	мерење:	
Прилог	3	одељак	Б	тачка	17);

15)	 опрема	за	пуњење	и	пражњење	аутосилоса	или	аутоцистерни	
(дефиниција:	Прилог	1	тачка	19;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	
тачка	19);

16)	 контејнери	за	стакло	намењено	рециклажи	(дефиниција:	При-
лог	1	тачка	22;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	22);

17)	 тримери	за	траву/тримери	за	ивице	траве	(дефиниција:	При-
лог	1	тачка	24;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	24);

18)	 тримери	 за	 живу	 ограду	 (дефиниција:	 Прилог	 1	 тачка	 25;	
мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	25);

19)	 испирачи	под	високим	притиском	(дефиниција:	Прилог	1	тач-
ка	26;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	26);

20)	машине	 са	 воденим	 млазом	 под	 високим	 притиском	
(дефиниција:	Прилог	1	тачка	27;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	
тачка	27);

21)	 хидраулични	чекићи	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	28;	мерење:	
Прилог	3	одељак	Б	тачка	28);

22)	резачи	бетона,	асфалта	и	сл.	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	30;	
мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	30);

23)	 дувачи	лишћа	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	34;	мерење:	При-
лог	3	одељак	Б	тачка	34);

24)	 сакупљачи	 лишћа	 (дефиниција:	 Прилог	 1	 тачка	 35;	 мерење:	
Прилог	3	одељак	Б	тачка	35);

25)	 виљушкари	са	мотором	са	унутрашњим	сагоревањем	са	про-
тивтегом,	и	то	само	„остали	виљушкари	са	противтегом”	према	
дефиницији	из	Прилога	1	тачка	36	друга	алинеја,	са	називним	
капацитетом	до	10	t	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	36;	мерење:	
Прилог	3	одељак	Б	тачка	36);

26)	 покретни	контејнери	за	отпад	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	39;	
мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	39);

27)	финишери	 за	 путеве	 опремљени	 равналицом	 за	 сабијање	
(дефиниција:	Прилог	1	тачка	41;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	
тачка	41);

28)	 опрема	за	побијање	шипова	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	42;	
мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	42);

29)	 цевополагачи	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	43;	мерење:	При-
лог	3	одељак	Б	тачка	43);

30)	 гусеничари	за	скијашке	стазе	(ратракт)	(дефиниција:	Прилог	1	
тачка	44;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	44);

31)	 електрични	агрегати	(≥	400	kW)	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	
45;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	45);

32)	машине	за	чишћење	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	46;	мерење:	
Прилог	3	одељак	Б	тачка	46);

33)	 возила	за	сакупљање	отпада	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	47;	
мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	47);

34)	машине	за	стругање	асфалта	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	48;	
мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	48);

35)	машине	 за	 растресање	 земље	 (скерифајери)	 (дефиниција:	
Прилог	1	тачка	49;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	49);

36)	 дробилице/секачице	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	50;	мерење:	
Прилог	3	одељак	Б	тачка	50);

37)	машине	 за	 уклањање	 снега	 са	ротирајућим	алатом,	 и	 то	 са-
моходне,	 без	 прикључака	 (дефиниција:	 Прилог	 1	 тачка	 51;	
мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	51);

38)	 возила	за	усисавање	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	52;	мерење:	
Прилог	3	одељак	Б	тачка	52);

39)	ровокопачи	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	54;	мерење:	Прилог	3	
одељак	Б	тачка	54);

40)	 камиони	мешалице	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	55;	мерење:	
Прилог	3	одељак	Б	тачка	55);

41)	 пумпе	за	воду	(осим	потапајућих)	(дефиниција:	Прилог	1	тачка	
56;	мерење:	Прилог	3	одељак	Б	тачка	56).

У	прелазним	и	завршним	одредбама	овог	правилника	предвиђена	
је	његова	примена	од	1. јула 2015. године.	Овако	дугачак	рок	за	
почетак	примене	је	предвиђен,	с	обзиром	на	то	да	се	Правилник	
примењује	 на	 веома	широк	 круг	 производа,	 будући	 да	 тренут-
но	 у	 нашој	 земљи	не	постоје	 акредитована	 тела	 за	оцењивање	
усаглашености	машина	са	захтевима	који	се	односе	на	буку	коју	
производе	 машине	 на	 отвореном	 простору.	 	 Са	 друге	 стране,	
потенцијална	 тела	 за	оцењивање	усаглашености	ће,	да	би	била	
именована	по	овом	Правилнику,	морати	да	се	акредитују	за	све	
или	поједине	врсте	производа	и	поступке	оцењивања	усаглаше-

ности	 из	 Правилника,	 односно	 за	 оцењивање	 усаглашености	 и	
методе	 испитивања	 по	 одговарајућим	 стандардима,	 на	 које	 се	
Правилник	позива,	што	свакако	изискује	додатно	време.

Истовремено,	 предлагач	 сматра	 да	 ће	 Акредитационом	 телу	
Србије		бити	потребно	време	да,	за	одређене	врсте	производа	или	
поступке	 оцењивања	 усаглашености,	 развије	 евентуално	 нове	
шеме	акредитације.

Дужи	 временски	 рок	 за	 почетак	 примене	 Правилника	 је,	 по	
мишљењу	 предлагача,	 потребан	 и	 с	 обзиром	 на	 то	 да	 значајан	
број	домаћих	произвођача	и	других	испоручилаца	производа,	на	
које	се	примењује	овај	правилник,	није	у	могућности	да,	одмах	по	
ступању	на	снагу	овог	правилника	или	у	неком	краћем	року,	своје	
капацитете	у	техничко-технолошком	и	кадровском	смислу	прила-
годи	спровођењу	овог	правилника.								

Приликом	израде	овог	правилника,	осим	наведене	директиве	ЕУ,	
предлагач	је	узео	у	обзир	и	решења	из	референтних	прописа	ЕУ	у	
области	техничког	законодавства,	а	нарочито	из	Одлуке	Европског	
парламента	и	Савета	о	заједничком	оквиру	за	трговање	произво-
дима	 (DECISION	No	 768/2008/EC	OF	THE	 EUROPEAN	 PARLIAMENT	
AND	OF	THE	COUNCIL	of	9	July	2008	on	a	common	framework	for	the	
marketing	of	products,	and	repealing	Council	Decision	93/465/EEC)	
као	и	решења	у	упоредној	правној	пракси	у	региону.

На	 крају,	 зашто	 произвођач	 (или	
његов	 заступник,	 односно	 увозник,	
ако	 произвођач	 или	 његов	 заступ-
ник	 нису	 регистровани	 у	 Републици	
Србији),	који	ставља	опрему	из	члана	
2.	овог	Правилника	на	тржиште	и/или	
употребу	 у	 Републици	 Србији,	 мора,	

осим	знака	усаглашености,	поставити	и	ознаку	гарантованог	ни-
воа	звучне	снаге.	Намера	је	следећa:
-	 обазриви	 и	 свесни	 купци	 могу	 да	 се,	 једноставном	

компарацијом,	определе	за	тишу	машину,
-	 омогућава	 се	 планирање	 у	 области	 заштите	 од	 излагања	

прекомерној	буци	у	радној	средини,
-	 наглашава	се	да	се	ниво	буке	у	радној	средини	мора	пратити	и	

приликом	набавке	нове	опреме,
-	 упозорава	руковаоце	на	могући	изложени	ниво	буке	у	циљу	

коришћења	одговарајуће	личне	заштитне	опреме.

Ово	доводи	до	крајњег	циља,	а	то	је	свеукупно	смањење	изло-
жености	руковаоца	буци,	односно	здравија	радна	средина	кроз:

-	 набавку	тиших	машина	и	опреме,

-	 планирање	(layout)	распореда	машина	и	опреме	у	погони-

ма	на	основу	приложених	података.

Oзнака гарантованог нивоа звучне снаге опреме
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Дејан Ковачевић, дипл.инж.ел.
Дирекција за мере и драгоцене метале

Правилник о вагама са неаутоматским 
функционисањем

Представљамо:
(„Сл. Гласник РС”, бр. 17/2013)

У	„Службеном	гласнику	РС”,	број	17/2013	од	21.	фебруара	2013.	
године,	 објављен	 је	 Правилник	 о	 вагама	 са	 неаутоматским	
функционисањем	који	je	ступио	на	снагу	1.	марта	2013.	године.

Овим	 правилником	 је	 у	 потпуности	 транспонована	 Директи-
ва	ЕУ	број	2009/23/EЗ	која	се	односи	на	ваге	са	неаутоматским	
функционисањем	(Non-Automatic	Weighing	Instruments	–	NAWI)	
и	којом	се	ближе	се	прописују	сви	битни	захтеви	за	ваге	са	не-
аутоматским	 функционисањем,	 поступци	 оцењивања	 усагла-
шености,	 садржај	 пројектно-техничке	 документације,	 натписи	
и	 знакови	 усаглашености	 на	 вагама,	 исправе	 о	 усаглашено-
сти	 и	 друга	 документација	 која	 прати	 ваге	 са	 неаутоматским	
функционисањем	на	тржишту,	критеријуми	за	именовање	тела	
за	 оцењивање	 усаглашености.	 Правилником	 је	 прописано	 	 и	
редовно	 и	 ванредно	 оверавање	 вага,	 које	 свака	 држава	 сама	
прописује,	а	није	део	Директиве.

Да	би	се	доказивање	усаглашености	са	битним захтевима олак-
шало, примењују се усклађени европски стандарди,	посебно	
у	 погледу	 метролошких,	 пројектних	 и	 конструкционих	 карак-
теристика,	 тако	 да	 се	 за	 ваге,	 које	 задовољавају	 те	 усклађене	
стандарде,	 може	 претпоставити	 да	 су	 усаглашене	 са	 битним	
захтевима.

Оцењивање	 усаглашености	 са	 релевантним	 метролошким	 и	
техничким	 прописима	 је	 неопходно	 ради обезбеђивања де-
лотворне заштите корисника и трећих лица.

Подручје	 применe	 вага	 са	 неаутоматским	 функционисањем	 у	
тзв.	области	законске	метрологије	је:

1)	одређивање	масе	за	потребе	комерцијалног	пословања;	

2)	одређивање	 масе	 ради	 израчунавања	 путарине,	 царине,	
пореза,	премије,	 казне,	накнаде,	одштете	или	сличне	врсте	
плаћања;

3)	одређивање	 масе	 ради	 примене	 закона	 и	 прописа	 или	
давања	стручног	мишљења	у	судском	поступку;

4)	одређивање	 масе	 у	 медицинској	 пракси	 код	 вагања	
пацијената	за	сврхе	праћења,	дијагностификовања	и	лечења;

5)	одређивање	масе	ради	справљања	лекова	по	рецепту	у	апо-
текама	и	одређивање	масе	у	анализама	које	врше	медицин-
ске	и	фармацеутске	лабораторије;

6)	одређивање	 цене	 на	 основу	 масе	 за	 сврхе	 директне	 јавне	
продаје	и	припреме	претходно	упакованих	производа.

Држава	предузима	све	кораке	којима	ће	се	обезбедити	да	се	на	
тржиште	стављају	само оне ваге које испуњавају захтеве	овог	
Правилника.	Држава	предузима	све	кораке	којима	обезбеђује	
да	се	ваге	не	стављају	у	употребу	за	намене	наведене	тачкама	1	
–	6	уколико	не	испуњавају	захтеве	овог	Правилника.	Држава	не	
сме	ометати	стављање	на	тржиште	вага	које	испуњавају	захтеве	
овог	Правилника.

У	случају	када	држава	сматра	да	ваге,	које	носе	знак	усаглашено-
сти,	не	испуњавају	захтеве	овог	Правилника	када	су	правилно	
постављене	и	користе	се	за	сврхе	за	које	су	намењене,	она	онда	
предузима	све	потребне	мере	за	повлачење	тих	вага	са	тржиш-
та	или	за	забрану,	односно	ограничавање	њиховог	стављања	у	
употребу	и/или	на	тржиште.	

Уводна	одредба	битних	захтева	гласи:

„У	случају	када	вага	садржи	или	је	прикључена	на	више	од	једног	
показног	уређаја	или	уређаја	за	штампање	који	се	користе	за	
намене	наведене	у	контролисаном	делу	примене	овог	правил-
ника,	ти	уређаји	који	понављају	резултате	операције	мерења	и	
који	не	могу	утицати	на	исправно	функционисање	ваге	не	под-
лежу	битним	захтевима	ако	резултате	мерења	тачно	и	неизбри-
сиво	штампа	или	бележи	део	ваге	који	испуњава	битне	захтеве,	
те	ако	су	резултати	доступни	обема	странама	којих	се	мерење	
тиче.	Ово	важи	за	све	случајеве	примене	осим	директне	јавне	
продаје.	”

У	случају	вага,	које	су	намењене	за	директну	јавну	продају,	по-
казни	 уређаји	 и	 уређаји,	 за	 штампање	 за	 продавца	 и	 	 купца	
морају	 испуњавати	 битне	 захтеве.	 Периферни	 уређаји,	 који	
учествују	 у	 директној	 јавној	 продаји,	 пролазе	 кроз	оцену	 уса-
глашености	 –	 штампач,	 фискална	 каса	 (PC	 каса).	 Ови	 пери-

ферни	 уређаји	 морају	 поседовати	 Сертификат	 о	 испитивању	
(Test	 Certificate).	 Уређаји,	 који	 понављају	 резултате	 операције	
мерења	 и	 који	 не	 могу	 утицати	 на	 исправно	 функционисање	
ваге,	 не	 подлежу	 битним	 захтевима.	 Веза	 између	 ваге	 и	 ових	
уређаја	 мора	 бити	 заштићена	 преко	 заштићеног	 интерфејса.	
Заштићени	интерфејс	штити	вагу	од	неауторизованих	података,	
параметара	и	инструкција.	Сви	периферни	уређаји	повезују	се	
са	вагом	преко	заштићеног	интерфејса.	

Ако	резултате	мерења	тачно	и	неизбрисиво	штампа	или	бележи	
део	ваге	који	испуњава	битне	захтеве	и	ако	су	резултати	доступ-
ни	обема	странама	којих	се	мерење	тиче,	електронски	показни	
уређај	 ваге	мора	 истовремено	 бележити	резултате	мерења,	 a	
што	се	може	постићи	спaјањем	или	уградњом	alibi printerа или 
data storage device, а	ови	уређаји	морају	проћи	оцену	усагла-
шености	(детаљно	описано	у	WELMEC	водичима).	Оба	резултата	
мерења	морају	поседовати	истоветан	идентификациони	знак	–	
следивост	резултата	мерења.	

Сви	периферни	уређаји,	који	не	пролазе	оцену		усаглашености,	
морају	на	себи	носити	ознаку	

У	погледу	заштите	подешавања	метролошких	параметара	и	по-
датака	постоји	неколико	решења:	

-хардверска	–	заштитни	жигови	(на	пломби,	у	облику	налепни-
це)	

-софтверска	–	counter,	data	loger	(уз	обавезну	идентификацију	
софтвера).

Врло	је	битно	истаћи	да	држава,	односно	Дирекција	за	мере	и	
драгоцене	метале,	ДМДМ,	нема више монопол	на	оцењивање	
усаглашености!

Усаглашеност	 вага	 са	 битним	 захтевима	 може	 се	 потврдити	
једним	од	следећих	поступака	према	избору	подносиоца	зах-
тева:

1)	 Испитивање	 типа,	 коме	 следи	 декларација	 о	 усаглаше-
ности	 типа	 (гаранција	 квалитета	 производње)	 или	 прва	
верификација	испитивањем	сваке	ваге.	

2)	 Појединачна	верификација.

Испитивање типа није обавезно	за	ваге	које	не	користе	елек-
тронске	уређаје	и	чији	уређај	за	мерење	оптерећења	не	кори-
сти	опругу	за	уравнотежење	оптерећења.	

Српски	 знак	 усаглашености	 (3А),	 који	 се	 поставља	 на	 ваге	
заједно	 са	 јединственим	бројем	именованог	 тела	и	 последње	
две	 цифре	 године	 када	 је	 издата	 исправа	 о	 усаглашености,	
важи	 до	 приступања	 Републике	 Србије	 ЕУ	 или	 ступања	 на	
снагу	 споразума	 о	 оцењивању	 усаглашености	 и	 прихватању	
индустријских	 производа	 између	 Европске	 уније	 и	 Републике	
Србије	(Agreements	on	Conformity	Assessment	and	Acceptance	of	
Industrial	Products,	ACCAs).	

Постојање	знака	усаглашености	или	налепнице	зеленим	словом	
„М”	на	вагама	са	неаутоматским	функционисањем	треба	да	по-
каже	да	постоји	претпоставка	да	вага	задовољава	одредбе	овог	
Правилника.	Ако	 се	 утврди	да	 је	 знак	 усаглашености	 стављен	
неоправдано,	 произвођач,	 односно	његов	 овлашћени	 заступ-
ник,	 је	дужан	да	вагу	усагласи	са	прописима,	те	да	престане	с	
кршењем	под	условима	које	држава	одреди.	Ако	се	неусаглаше-
ност	настави,	држава	мора	предузети	све	потребне	мере	којима	
ће	се	ограничити	или	забранити	стављање	на	тржиште	тих	вага	
или	обезбедити	њихово	повлачење	са	тржишта.	

Испуњеност	метролошких	захтева	при	редовном и ванредном 
оверавању вага	 врши	 се	 према	 хармонизованом	 стандарду	
SRPS EN45501	у	којем	су,	поред	метролошких	и	техничких	зах-
тева,	дати	и	поступци	испитивања.

Оцењивање	усаглашености
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