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НОВОГОДИШЊА ЧЕСТИТКА 
година за нама била је подједнако напорна и успешна, јер смо 
се сви заједно припремали за колегијално оцењивање које је 
спровео тим европске организације за акредитацију (еа).

Уколико се осврнемо иза себе видећемо да смо као пуно-
правни члан еа и потписник EA MLA споразума прослави-
ли 15 година свог постојања и тако потврдили своје место 
у породици акредитационих тела на европском и светском 
нивоу.

Проширили смо своје активности на акредитацију 
провајдера за испитивање оспособљености (Пт 
провајдера), која се обавља у складу са стандардом SRPS 
ISO/IEC 17043:2011, доделили смо прву акредитацију серти-
фикационом телу за сертификацију особа према стандарду 

SRPS ISO/IEC 17024:2005. такође, прво домаће сертификационо тело је признато од стране европске 
комисије за обављање послова сертификације органских производа у складу са легислативом ев-
ропске уније како би се органски производи из србије несметано извозили и пласирали на тржиште 
европске уније. 

атс је започео, односно ускоро ће започети са оцењивањем према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2012, 
као и према стандардима SRPS ISO/IEC 17065:2013 и најновијом верзијом стандарда SRPS ISO 15189. 

Уз помоћ и подршку Пкс-а је, после вишегодишњих покушаја, реализована иницијатива да се окупе 
заинтересована тела за оцењивање усаглашености (тоУ) у циљу размене искуства у примени нових 
међународних правила у области метрологије, стандардизације, акредитације и оцењивања усагла-
шености. на овај начин смо се приближили развијеним државама света која имају своја удружења 
тоУ, јер само уједињена тоУ могу остварити интеграцију у међународна струковна удружења у циљу 
јачања поверења и унапређења, поузданости и компетентности.

Увидели смо да је неопходно унапредити рад наших тимова за оцењивање и повећати ефикасност 
њиховог рада, као и да је неопходно уједначити ставове оцењивача у поступцима оцењивања, а све 
како бисмо чули и уважили ваше ставове.

изменили смо велики број докумената система менаџмента и усвојили нове како бисмо пратили трен-
дове у међународним организацијама за акредитацију и тако одржали наш статус пуноправног члана.

коначно, и европска комисија је у 2013. години позитивно оценила систем акредитације у србији и 
истакла да је у области оцењивања усаглашености и акредитације дошло до значајног напретка. 

остаје нам само да још вредније радимо како бисмо даље унапређивали своје капацитете, а што ће 
допринети и бољем пласману роба и услуга на свим тржиштима.

У име свих запослених у атс-у желим вам успешну и, пре свега, срећну нову годину која ће бити 
упамћена по великим успесима – и вашим и нашим!

с поштовањем,
Јасна Стојановић

в.д. директора атс-а
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АТС поздравља новоакредитована тела за оцењивање 
усаглaшености

Нове акредитације у месецу августу, септембру, октобру и новембру 2013. године

Током августа, септембра, октобра и новембра 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 лабораторијама за 
испитивање: 

•	 ДОО	МЕТРОН	Нови	Сад,	ПЈ-1	Независна	лабораторија	
метрон, лабораторија за испитивање пољопривредно-
прехрамбених производа;

•	 Привредно	друштво	за	производњу,	услуге	и	трговину	
мП Вар-теХ доо ниШ;

контролном телу: 

•	 Привредно	друштво	за	производњу	и	транспорт	угља	
рударски басен „колУбара“ д.о.о., електро служба, 
одељење за испитивање и контролу барошевац, лазаревац;

Акредитација је на сопствени захтев укинута 

контролном телу:

•	 БЕОГАС	ИНЖЕЊЕРИНГ	ДОО,	Београд.

Додељена је акредитација лабораторијама за 
испитивање: 

•	 Предузеће	за	производњу	и	трговину	АLSIKO	д.о.о.	Београд;

•	Институт	за	заштиту	биља	и	животну	средину,	Београд;

контролним телима: 

•	 ЈКП	Водовод-Крушевац,	Лабораторија	за	контролисање	
водомера, крушевац;

•	 ДОО	ЕЛ-АС	2000	Краљево;

•	 LOTRIČ,	Лабораторија	за	метрологију	доо	Крагујевац.

Акредитација је на сопствени захтев укинута 

лабораторији за испитивање:

•	 Био-Еколошки	Центар	ДОО	Зрењанин,	Сектор	
лабораторије

односно контролном телу:

•	 Друштво	за	одржавање	аутопутева	„СРБИЈААУТОПУТ“	
д.о.о, сектор механизације мали Пожаревац, београд.

Додељена је акредитација контролном телу: 

•	 ЈКП	6.	октобар	Кикинда,	Контрола	водомера,	Кикинда.

Акредитација је укинута лабораторији за испитивање: 

•	Факултет	ветеринарске	медицине	Универзитета	у	
београду, катедра за исхрану и ботанику, београд.

и контролном телу:

•	D.O.O.	North	System	Петроварадин..

Додељена је акредитација лабораторији за 
испитивање: 

•	 ЗАСТАВА	–	Завод	за	здравствену	заштиту	радника	
крагујевац, Профитни центар заштите на раду и заштите 
животне средине, крагујевац.

Акредитација је укинута контролном телу:

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

август 2013. године

септембар 2013. године

октобар 2013. године

новембар 2013. године

http://www.ats.rs/sr/vest/nove-akreditacije-u-avgustu-2013-godine
http://www.ats.rs/sr/vest/nove-akreditacije-u-septembru-2013-godine

http://www.ats.rs/sr/vest/nove-akreditacije-u-oktobru-2013-godine
http://www.ats.rs/sr/vest/nove-akreditacije-u-novembru-2013-godine
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АТС започиње оцењивања према стандарду 
SRPS ISO/IEC 17065:2012 
Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која 
сертификују производе, процесе и услуге
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SRPS	ISO/IEC	17065:2013	Оцењивање	усаглашености	-	Захтеви	за	
тела која сертификују производе, процесе и услуге
ново издање међународног стандарда ISO/IEC 17065, ISO/IEC 
17065:2012	 -	 Conformity	 assessment	 -	 Requirements	 for	 bodies	
certifying	 products,	 processes	 and	 services,	 објављено	 је	 15.	
септембра 2012. године.
У складу са тим, међународни форум за акредитацију (IAF) је 
донео одлуку да прелазни период за примену новог издања 
стандарда ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17065:2012, буде 3 године од 
датума издавања стандарда што значи да сва тела за оцењивање 
усаглашености, која су акредитована према ISO/IEC Guide 65, 
односно EN 45011, треба да, до 15. 09. 2015. године, усагласе 
свој рад према стандарду ISO/IEC 17065:2012. 
У поређењу са стандардом ISO/IEC Guide 65:1996, односно EN 
45011, учињене су следеће значајне измене:
•	 реструктуирање	 стандарда	 засновано	 на	 заједничкој	

структури прихваћеној од стране ISO/CASCO-а;
•	 модификације	засноване	на	стандардима	ISO/PAS	17001,	ISO/

PAS 17002, ISO/PAS 17003, ISO/PAS 17004 и ISO/PAS 17005;
•	 увођење	функционалног	приступа	из	ISO/IEC	17000	у	захтеве	

за процес у тачку 7;
•	 информације	 о	 примени	 стандарда	 за	 процесе	 и	 услуге	 у	

Прилог б, ревизија термина и дефиниција, тачка 3;
•	 побољшавање	захтева	за	непристрасност	(механизам);
•	 консолидација	захтева	за	систем	менаџмента,	тачка	8;
•	 укључивање	принципа	за	сертификациона	тела	за	производе	

и њихове активности у Прилог а;
•	 побољшавање	узимањем	у	обзир	документ	IAF	GD	5;
•	 укључивање	 позивања	 на	 шеме	 сертификације	 за	 које	 се	

даље информације дају у стандарду ISO/IEC 17067.
институт за стандардизацију србије (исс) је 20. марта 2013. 
године објавио стандард SRPS ISO/IEC 17065:2013 оцењивање 
усаглашености	 -	 Захтеви	 за	 тела	 која	 сертификују	 производе,	
процесе и услуге. овим стандардом повлачи се и замењује SRPS 
ISO/IEC	UPUTSTVO	65:1999	(SRPS	EN	45011:2004).
Aтс је планирао и предузима све активности (измене 
докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа 
које учествују у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања 
поступка акредитације сертификационих тела за сертификацију 
производа према стандарду SRPS ISO/IEC 17065:2013.
У међувремену, телима за оцењивање усаглашености, која 
желе да свој рад прилагоде захтевима новог издања стандарда, 
препоручује се да идентификују промене, које треба да изврше 
ради прилагођавања новом издању стандарда, и да развију 
план имплементације за припрему за прелазак на ново издање 
стандарда. 
оцењивање акредитованих сертификационих тела за 
сертификацију производа у смислу преласка/прилагођавања/
усаглашавања новом издању стандарда спровешће се током 
редовних надзорних оцењивања или поновних оцењивања. 

У складу са наведеним АТС:
- након 15.12.2013. године неће примати нове пријаве према 

стандарду SRPS EN 45011:2004;
- ће започети са оцењивањем према стандарду SRPS ISO/IEC 

17065:2013	Оцењивање	усаглашености	-	Захтеви	за	тела	која	
сертификују производе, процесе и услуге од 01. 03. 2014. 
године;

- ће спровести оцењивање акредитованих сертификационих 
тела за сертификацију производа, у смислу преласка/
прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда, 
током редовних надзорних оцењивања или поновних 
оцењивања,  а најкасније до 15. 03. 2015. године. с тим у 
вези, атс ће усагласити активности оцењивања са сваким 
акредитованим сертификационим телом понаособ;

- ће, пре сваког оцењивања у сврху преласка/прилагођавања/
усаглашавања новом издању стандарда, тражити од 
сертификационих	 тела	 да	 доставе	 „gap“	 анализу/план	
имплементације како би сертификационо тело приказало 
како је имплементирало нове захтеве стандарда из 2013. 
године и упоредну листу у којој ће бити приказано како су 
захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17065:2013 имплементирани 
у документовани систем менаџмента сертификационог 
тела. ова документа ће тимови за оцењивање користити у 
поступцима оцењивања;

- после 15. 09. 2015. године престају да важе све додељене 
акредитације према стандарду SRPS EN 45011:2004. 
акредитованим сертификационим телима за сертификацију 
производа, која до тог периода не успеју да се прилагоде 
новом издању стандарда, акредитација ће бити укинута.



Тим Европске организације за акредитацију (ЕА) спровео 
поновно колегијално оцењивање АТС-а

Акредитационо тело Србије (АТС) је у периоду од 9. до 13. септембра 2013. године било 
предмет поновног колегијалног оцењивања тима оцењивача Европске организације за 
акредитацију (ЕА) у складу са процедуром ЕA-2/02 M: 2011 EA Policy and Procedures for 
the Multilateral Agreement (Annex 9) и захтевом који је АТС поднео крајем 2012. године 
за проширење постојећег мултилатералног споразума о међусобном признавању 

еквивалентности система акредитације у оквиру ЕА (EA MLA) на област сертификационих тела за сертификацију система менаџмента и 
сертификационих тела за сертификацију особа.

Позитивна оцена ЕК о систему акредитације у Србији 
за 2013. годину 

У	 документу	 Европске	 комисије	„Serbia	
2013	 Progress	 Report“,	 објављеном	 16.	
октобра 2013. године у бриселу, је по-
зитивно оцењен систем акредитације 
у србији. У делу извештаја, посвећеном 

европским стандардима, а који се односи на унутрашње 
тржиште и слободан промет роба у србији, анализиране су сек-
торске области: стандардизација, акредитација, метрологија и 
надзор на тржишту.

извештај европске комисије се бави анализом законодавства, 
административних капацитета, секторских стратегија и поли-
тика србије, као и развојем тржишта у односу на правне те-
ковине	ЕУ	 (Аcquis),	а	у	складу	са	Уговором	о	стабилизацији	и	
придруживању и примарним циљевима које треба остварити 
приликом придруживања еУ.

У области оцењивања усаглашености и акредитације дошло је 
до значајног напретка, оцењено је у извештају, узимајући у об-

зир повећање броја акредитованих тела за оцењивање усагла-
шености. акредитационо тело србије (атс) је са међународном 
организацијом акредитацију лабораторија (ILAC) потписало 
мултилатерални споразум о међусобном признавању (ILAC 
MRA) за области испитивања, еталонирања и контролисања, 
а са међународним форумом за акредитацију (IAF) је потпи-
сан мултилатерални споразум о међусобном признавању (IAF 
MLA) за област сертификације производа. Прво домаће сер-
тификационо тело 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. атс је проширио обим својих актив-
ности сходно новообјављеним правилницима којима су транс-
поноване директиве „новог приступа“ у домаће законодав-
ство. међутим, капацитете атс-а је потребно унапредити кроз 
повећање броја запослених.
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Поновно колегијално оцењивање спроведено је са циљем 
провере усклађености успостављеног система акредитације 
са захтевима стандарда ISO/IEC 17011, одговарајућим зах-
тевима	 европске	 регулативе	 (Уредба	 (ЕЗ)	 бр.	 765/2008),	 као	
и смерницама и упутствима међународних организација за 
акредитацију (EA, ILAC и IAF).

Поред оцењивања у седишту атс-а, извршено је и осведочење 
у рад тимова за оцењивање атс-а током 11 оцењивања тела 
за оцењивање усаглашености (2 лабораторије за испитивање, 
2 лабораторије за еталонирање, 2 сертификациона тела 
за сертификацију система менаџмента, 1 сертификационо 
тело за сертификацију производа, 1 сертификационо тело 
за сертификацију особа, 2 контролна тела и 1 медицинска 
лабораторија).

У складу са поменутом процедуром еа, а након добијања 
нацрта извештаја тима оцењивача еа, атс је предложио 

спровођење адекватних мера како би се отклониле утврђене 
неусаглашености и забринутости. након усвајања предлога 
корективних мера од стране тима еа биће завршен извештај 
и послат секретаријату савета за мултилатералне споразуме 
ЕА	(EA	MAC)	који	ће	формирати	Радну	групу	(Task	Force	Group)	
како би иста доставила своје мишљење свим члановима еа. на 
састанку EA MAC савета биће извршена анализа како извештаја 
тима оцењивача еа тако и извештаја радне групе еа и верујемо 
да ће већином гласова бити донета одлука о потписивању мул-
тилатералног споразума између атс-а и еа који ће сада, поред 
предлога за одржавање статуса потписника EA MLA споразу-
ма за области лабораторија за испитивање, лабораторија за 
еталонирање, медицинских лабораторија, контролних тела и 
сертификационих тела за сертификацију производа, укључити 
и област сертификационих тела за сертификацију система 
менаџмента и сертификацију особа.



Одржана 9. међународна конференција 
„КОМПЕТЕНТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА 2013“ 
У периоду од 6. до 9. новембра 2013. године у Опатији, Хрватска, је, у оквиру регионалног IPA 2011 пројекта „Инфраструктура квалитета 
у земљама западног Балкана и Турској“, одржана Регионална радионица посвећена оцењивању усаглашености. Радионица је 
сачињавала други тематски дан 9. међународне конференције „КОМПЕТЕНТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА 2013“, коју је организовало Хрватско 
удружење лабораторија, CROLAB, уз подршку поменутог пројекта, која је била посвећена лабораторијима и њиховој сарадњи са телима 
државне управе, факултетима, институтима, агенцијама и привредом имајући у виду чланство Хрватске у ЕУ, као и могућностима 
унапређења сарадње међу лабораторијама у региону. Иначе, ове године удружење лабораторија CROLAB слави јубилеј – десет година 
од оснивања. 

 www.ats.rs│7

регионалној радионици, посвећеној оцењивању усаглаше-
ности, присуствовали су представници националних акреди-
тационих тела, националних метролошких института и над-
лежних министарстава, као и представници удружења тела 
за оцењивање усаглашености из земаља корисника пројекта 
IPA 2011 из региона (албанија, босна и Херцеговина, косово, 
македонија, србија, Хрватска, црна гора) и турске. Посебно се 
разговарало о сарадњи између националних метролошких ин-
ститута и националних тела за акредитацију, а представљене су 
и текуће и планиране регионалне иницијативе за унапређење 
сарадње. један од циљева овог дела радионице је био да се до-
говоре предлози будуће подршке инфраструктури квалитета 
кроз наставак IPA пројекта који су били предочени на састанку 
у бриселу (20. новембра 2013. године) којем су присуствовали 
чланови	Одбора	 за	 сарадњу	 у	 оквиру	 пројекта	 (Co-operation	
Committee	members)	и	Европске	комисије	и	ЕФТА-е.

друга тема радионице односила се на активности и размену 
искустава између већ формираних националних удружења 
тела за оцењивање усаглашености у региону, пре свега у 
Хрватској, македонији и турској и, од недавно, у босни и 
Херцеговини и србији. осим искустава поменутих колега 
из региона, представљена су и искуства турских удружења 
TURKLAB	 и	 UDDER.	 Такође	 је	 дискутовано	 о	 иницијативама	
и могућностима за формирање удружења у оним земљама 
у којима тренутно не постоје национална удружења тела 
за оцењивање у саглашености (албанија, косово и црна 
гора). како je Хрватско удружење лабораторија, CROLAB, за 
сада јединo члан EUROLAB-а у региону, о својим искустви-
ма говорилa je Штефица Церјан Стефановић, председница 
CROLAB-а. своја искуства присутнима је пренела и Магдалена 
Трајковска Трпевска, председница маклаб-а (македонског 
удружења лабораторија). 

такође је било речи о улогама националних тела за 
акредитацију, националних метролошких института и мини-
старстава у раду и организацији удружења како би се остварио 
баланс између учешћа државних органа у раду независних 
удружења тела за оцењивање усаглашености. иначе, највећи 
број чланова удружења тела за оцењивање усаглашености 
чине управо акредитоване лабораторије, контролна и серти-
фикациона тела.

Учесници радионице посебно су нагласили неопходност и 
потребу да национална удружења тела за оцењивање усагла-
шености у региону сарађују и размењују искуства као што су 
све интезивније почела да сарађују и сâма тела за оцењивање 
усаглашености. разговарало се и о потреби формирања ре-
гионалног удружења, али је констатовано да је за тај корак у 
овом тренутку још увек рано и да је прво потребно постепено 
ојачати сарадњу националних удружења кроз интензивирање 
организовања заједничких скупова за своје чланице или 
позивањем тела из региона на учешће у раду скупова (семина-
ра, радионица, обука) које организују национална удружења, 
поготово у оним земљама где не постоје језичке баријере.

Жељко Лалић, МП, и Љиљана Мићић, ДМДМ

мр Сњежана Пупавац, председница управног одбора АТС-а 

David Norris, вођа пројектног тима IPA 2011, и 
Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а 
David Norris, вођа пројектног тима IPA 2011, и 
Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а 

мр Сњежана Пупавац, председница управног одбора АТС-а 

Жељко Лалић, МП, и Љиљана Мићић, ДМДМ



сва опрема, коју тела за оцењивање усаглашености, укључујући 

и провајдере за испитивање оспособљености, користе за 

еталонирање, испитивање и мерење, као и опрему за помоћна 

мерења (на пример за услове околине), за коју се докаже и, при 

оцењивању, потврди да утиче на тачност или ваљаност резултата 

еталонирања, испитивања, мерења или узорковања, мора бити 

еталонирана пре коришћења ради остварења следивости до SI 

јединица.

еталонирање је скуп поступака којима се, под одређеним услови-

ма, успоставља однос између вредности величина, са њиховим 

мерним несигурностима, које остварују еталони, и одговарајућих 

показивања, са придруженим мерним несигурностима, које даје 

резултат мерења. следивост је особина резултата мерења или 

вредности еталона помоћу које се тај резултат, односно еталон, 

може довести у везу са назначеним референцама, национал-

ним или међународним еталонима, све до највишег нивоа, зав-

ршно са примарним еталоном, посредством непрекидног ланца 

поређења која имају назначене несигурности.

тела за оцењивање усаглашености морају да успоставе посту-

пак за остваривање следивости резултата мерења за опрему, 

укључујући и референтне еталоне и референтне материјале.

Захтеви	за	остварење	следивости	за	лабораторије	за	еталонирање	

дати су у тачки 5.6.2.1 стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Захтеви	за	остварење	следивости	за	лабораторије	за	испитивање	

дати су у тачки 5.6.2.2 стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Захтеви	 за	 остварење	 следивости	 за	 медицинске	 лабораторије	

дати су у тачки 5.6.3 стандарда SRPS ISO 15189:2008.

Поред лабораторија и друга тела за оцењивање усаглашености 

морају испуњавати захтеве у погледу остваривања прихватљиве 

следивости мерења онда када је то релевантно:

- за испитивања која су подршка контролисању или 

сертификацији производа (контролна тела и сертификациона 

тела за сертификацију производа),

- за лабораторијске или сличне активности корисника чији 

се систем менаџмента сертификује (сертификациона тела за 

сертификацију система менаџмента),

- за резултате мерења и/или испитивања која се користе у по-

ступку оцењивања и сертификације особа (сертификациона 

тела за сертификацију особа)

- за обезбеђење одговарајуће опреме, услова смештаја и околи-

не за активности испитивања оспособљености (провајдери за 

испитивање оспособљености)

У документу Правила за остваривање прихватљиве следивости 
мерења, атс-Па03 дати су прихватљиви начини за остваривање 

следивости мерења који су у складу са смерницама, у овој об-

ласти, европске организације за акредитацију (еа), датих у доку-

менту	ЕА–4/07	М,	Traceability	of	Measurement	and	Test	Equipment	

to	National	Standards,	и	политиком	и	принципима	Међународне	

организације за акредитацију лабораторија (ILAC) датих у доку-

менту	ILAC	P10,	ILAC	Policy	on	Traceability	of	Measurement	Results.	

један од прихватљивих начина остваривања следивости је и ин-

терно еталонирање.

Шта је интерно еталонирање?

тело за оцењивање усаглашености, акредитовано за одрђене по-

слове оцењивања усаглашености (нпр. еталонирње, испитивање, 

контролисање), може изабрати да самостално, коришћењем соп-

ствених ресурса (особља и опреме) спроводи еталонирање своје 

опреме уместо да такву услугу обезбеди екстерно. Под појмом 

самостално подразумева се и еталонирање опреме које се спро-

води у организационој целини, која није она која је акредитова-

на, али која има исто највише руководтво и систем менаџмента. 

добијени резултати се користе само за интерне потребе, а не и за 

трећа лица.

Шта није интерно еталонирање?

интерно еталонирање не подразумева: испитивања произво-

да или материјала, без обзира да ли је метода акредитована или 

не, рутинска мерења која се обављају код припреме испитивања 

и која су део поступка испитивања, мерења која се спроводе то-

ком испитивања; поређење резултата испитивања добијених у 

међулабораторијским поређењима; интерне контроле квалитета 

резултата еталонирања/испитивања; мерења спроведена за ек-

стерне кориснике; мерења која не утичу на резултат испитивања; 

међупровере опреме које се спроводе да би се одржало поверење 

у статус еталонирања опреме.

Уколико акредитовано тело за оцењивање усаглашености кори-

сти сопствене ресурсе за еталонирање своје опреме, при чему су и 

те активности акредитоване, односно када се еталонирање опре-

Интерно еталонирање
милица јовчић, александра николић
акредитационо тело србије

Еталонирање је кључни поступак у остваривању следивости мерења и одређује поузданост и квалитет резултата мерења добијеног 
помоћу еталонираног мерила. Интерно еталонирање је један од прихватљивих начина остваривања следивости. Захтеви за интерно 
еталонирање су јасно дефинисани, а тела за оцењивање усаглашености, која се определе за овакав начин остваривања следивости, 
треба да их примењују на одговарајући начин.
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ме спроводи у другој организационој целини исте организације 

са истим највишим руководтвом и системом менаџмента, тада се 

не ради о интерном еталонирању.

Захтеви за тела за оцењивање усаглашености која спроводе 
интерно еталонирање

Уколико тело за оцењивање усаглашености остварује следивост 

интерним еталонирањем, иста се морају спроводити у складу са 

захтевима референтног стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 и са 

правилима акредитационог тела србије.

Минимум захтева, које мора да испуни тело за оцењивање 
усаглашености, односи се на:

обучено особље које спроводи активности интерног 

еталонирања и које је одговорно за резултате спроведених ак-

тивности. особље мора бити обучено, компетентно и овлашћено 

за спровођење комплетне активности интерног еталонирања 

и вредновање добијених резултата. морају се јасно утврдити 

циљеви везани за обуке особља. Послови, везани за интерно 

еталонирање, морају бити препознати у опису посла особља. 

морају се водити записи о техничкој компетентности особља 

укљученог у интeрно еталонирање.

одговарајуће услове смештаја и околине који треба да омогуће 

коректно спровођење интерног еталонирања.

Поседовање документованих процедура интерног еталонирања, 

јер је неопходно за сваку врсту еталонирања обезбедити 

коришћење прикладних метода. методе, које се користе за интер-

но еталонирање, морају бити верификоване и/или валидоване. 

Поступак еталонирања, руковање опремом и припрема узорака 

(где је применљиво) морају бити на одговарајући начин докумен-

товани.

одговарајућу процедуру за прорачун мерне несигурности. мерна 

несигурност треба да обухвати све утицајне компоненте и треба 

да	буде	израчуната	за	сваку	врсту	еталонирања.	Записи	о	прора-

чуну мерне несигурности се морају водити и чувати за сваку врсту 

еталонирања.

Поседовање референтних еталона, мерне опреме и сертификова-
них референтних материјала за које мора бити обезбеђена адек-

ватна следивост и који морају имати одговарајућу мерну несигур-

ност. еталонирање се мора понављати у одговарајућим интерва-

лима тако да се обезбеди поузданост у вредности које остварују 

референтни еталони.

обезбеђење поверења у квалитет резултата интерног 
еталонирања како интерном контролом са унапред дефини-

саним критеријумима прихватљивости, тако и екстерном - 

учешћем у одговарајућим Пт активностима у складу са Прави-
лима о учешћу у међулабораторијским поређењима и програ-
мима за испитивање оспособљености, атс-Па02.

одговарајући начин извештавања о резултатима интерног 
еталонирања (уверење о еталонирању, записник о еталонирању, 

извештај, налепница и сл.) у складу са захтевима стандар-

да SRPS ISO/IEC 17025:2006. резултати се могу приказати и 

поједностављено, али на такав начин да буду задовољени сви 

захтеви	стандарда	SRPS	ISO/IEC	17025:2006.	Записи	о	обављеним	

интерним еталонирањима морају се чувати у одређеном времен-

ском периоду. исправа о усаглашености, која се формира за потре-

бе интерног еталонирања, не садржи симбол акредитације. 

Успостављање система менаџмента на начин који 

препознаје интерно еталонирање. 

Оцењивање тела за оцењивање усаглашености која спрово-

де интерно еталонирање

тела за оцењивање усаглашености, која се определе да следивост 

мерења остварују интерним еталонирањем, тражене активности 

морају назначити у Пријави за акредитацију на начин захтеван 

истом. У поступку оцењивања, које спроводи акредитационо 

тело србије, учествоваће технички оцењивач и/или експерт ком-

петентан за тражену област интерног еталонирања оцењујући 

испуњеност свих захтева референтних докумената који се односе 

на еталонирање.

Разлика између интерног и екстерног еталонирања

тело за оцењивање усаглашености, које поседује одговарајуће 

ресурсе (компетентно особље, адекватну опрему) за спровођење 

интерног еталонирања, може се определити за овакав начин 

остваривања прихватљиве следивости мерења. У том случају, 

тело за оцењивање усаглашености може имати користи од интер-

ног еталонирања у ситуацијама када се опрема еталонира у крат-

ким временским интервалима, када је потребно еталонирати већи 

број јединица опреме, када је због природе испитивања/мерења 

потребна брза релевантна информација о статусу еталонирања. 

међутим, пре коначне одлуке о интерном еталонирању потребно 

је извршити детаљну анализу исплативости везану за активности 

интерног еталонирања. Успостављање система менаџмента, који 

укључује и активности интерног еталонирања, по правилу увећава 

трошкове (нарочито у ситуацијама када тело за оцењивање уса-

глашености и не поседује обучено особље, адекватне просторије, 

еталониране референтне еталоне или сертификоване рефе-

рентне материјале) и повећава ресурсе за обављање наведених 

активности. Велики број еталонирања захтева посебне услове 

околине, просторије са контролисаном температуром и друге ус-

лове који захтевају додатна улагања. обезбеђење поверења у ква-

литет реазултата таквих еталонирања, било да је реч о интерној 

контроли или о учешћу у адекватној Пт активности, захтева нове 

трошкове. осим тога, поједини корисници акредитованих тела 

за оцењивање усаглашености захтевају доказ о еталонирању 

опреме из кога ће јасно бити видљиво да је опрема са којим се 

радило конкретно испитивање/мерење еталонирана од стране 

акредитоване лабораторије (нпр. уверење о еталонирању опре-

ме са симболом акредитације), што им тела за оцењивање уса-

глашености, која се определе за интерно еталонирање, не могу 

ставити на увид. оцењивање тела за оцењивање усаглашености, 

која спроводе интерно еталонирање, захтева тим за оцењивање 

компетентан и за ове активности, што значи и проширење тима за 

члана/чланове тима компетентног/е за конкретну област интер-

ног еталонирања. 

иако је интерно еталонирање један од прихватљивих начина да 

се докаже следивост резултата мерења, екстерно еталонирање је 

и даље најчешћи и најпоузданији начин доказивања следивости.
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Промена документације: нови документ АТС-а

Одржан Конгрес метролога 2013

ново упутство атс-УП26, критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за 
сертификацију производа у области органске производње је ступило на снагу 23. августа 2013. године. овим документом 
се утврђују критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања тела за оцењивање усаглашености, која спроводе 
сертификацију производа у области органске производње у складу са прописима којима је регулисана органска 
производња у републици србији, и/или сертификацију у области органске производње у складу са референтним 
документима и мерама контроле који су еквивалентни са регулативом еУ. 

У организацији дирекције за мере и драгоцене метале 
(ДМДМ),	 Завода	 за	метрологију	Црне	 Горе	и	Друштва	ме-
тролога oдржан је конгрес метролога 2013 са посебним ос-
вртом на тему „нови правци развоја метрологије”. конгрес 
метролога је одржан у хотелу „језеро”, борско језеро, у бору 
од 16. до 19. октобра 2013. године.

традиционално, конгрес метролога има за циљ размену 
информација, научних и стручних сазнања и побољшање 
квалитета у свим областима метрологије.

рад конгреса одвијао се кроз пленарну седницу, радионице 
и секције.

2013. године обележено је 140 година законске метрологије 
у србији. народна скупштина кнежевине србијe 1. децем-
бра	1873.	године	изгласала	је	први	Закон	о	метарским	ме-
рама (заснован на прамерама метра и килограма) чиме је 
постављен камен темељац законске метрологије у србији. 
овај конгрес је подржао овај јубилеј својим мотом „од пра-
мера до нових дефиниција мерних јединица”.

рад конгреса почео је пленарном седницом на којој је 
проф. др Младен Боршић	 из	 Загреба	 презентовао	 рад	
o новостима у метрологији и испитивању „What is new in 
metrology	and	 testing?”,	а	Горан Вукославовић	из	Завода	
за метрологију црне горе  изложио презентацију о раду и 
могућностима	овог	Завода.

скуп је, у име дмдм-а из београда, поздравила директор-
ка, мр Вида Живковић, и у свом излагању се осврнула на 
значај метрологије и нове правце развоја метрологије.

директор института за мјеритељство босне и Херцего-
вине, мр Зијад Џемић,	 осврнуо	 се	 на	„Значај	 европских	
програма за развој истраживачког мјеритељства за регију 
југоисточне европе”.

на радионици у оквиру конгреса, која је била посвећена 

испитивању оспособљености (рт шемама), модератор је 

био представник акредитационог тела србије (атс). Учес-

ницима су представљена измењена Правила о учешћу 

у међулабораторијским поређењима и програмима за 

испитивање оспособљености атс Па02 од 28.02.2013. го-

дине са посебним освртом на израду Плана учешћа у Пт 

активностима за један циклус акредитације. Учесницима 

је објашњено да ће атс, поред Пт шема организованих од 

стране дмдм-а, сматрати прихватљивим и задовољавајуће 

резултате учешћа у билатералном поређењу са национал-

ним метролошким институтом под условом да исти за дату 

област има објављену могућност мерења и еталонирања 

(смс) у BIPM бази кључних поређења. такође, учесници су 

упознати са реализацијом националних и међународних 

Пт шема од стране акредитованих лабораторија за 

еталонирање за претходне две године из којих се могло 

закључити да је повећано учешће у 2012. години у односу 

на претходну годину у оба случаја. након бројних питања 

од стране учесника, издвојиле су се две важне активности 

које би помогле акредитованим лабораторијама у даљем 

раду:

•	 потреба	 да	 се	 кроз	 радионице	 едукују	 акредито-

ване лабораторије, а у вези вредновања резултата 

међулабораторијских поређења,

•	 достављање	 информација	 од	 стране	 ДМДМ-а	 за	 које	

области, тј. мерила, није могуће спровести испитивање 

оспособљености (Пт шему).

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

http://www.ats.rs/sr/vest/novi-dokument-ats-za-sertifikaciju-proizvoda-u-oblasti-organske-proizvodnje

учесници Конгреса метролога 2013 Душанка Сантовац, АТС учесници Конгреса метролога 2013 Душанка Сантовац, АТС 
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Обавештење о прелазном периоду примене Правилника о вагама 
са неаутоматским функционисањем и Правилника о мерилима

Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем 
(„службени гласник рс”, број 17/13) ступио је на снагу 1. марта 
2013. године. дирекција за мере и драгоцене метале (дмдм) 
је у складу са тим издала обавештење о прелазном периоду 
Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем.
Чланом 14. Правилника о вагама са неаутоматским 
функционисањем прописано је да даном ступања на снагу 
овог Правилника престају да важе следећи прописи:
1) Правилник о метролошким условима за мерила масе – 

ваге са неаутоматским функционисањем класе тачности 
(I),	(II),	(III),	(IIII)	(„Службени	лист	СФРЈ”,	број	4/87);

2) метролошко упутство за преглед вага са неаутоматским 
функционисањем класе тачности (I) и (II) („гласник 
СЗМДМ”,	број	2/81);

3) метролошко упутство за преглед мерила масе – ваге са 
неаутоматским функционисањем максималног мерења 
преко	9000	kg	(„Гласник	СЗМДМ”,	број	3/83);

4) метролошко упутство за преглед елетромеханичких 
мерила масе са неаутоматским функционисањем класе 
тачности (III) и (IIII) са рачунаром или без рачунара 
(„Гласник	СЗМДМ”,	број	2/85).

Чланом 15. став 2. Правилника о вагама са неаутоматским 
функционисањем прописано је да се вага, која је пројектована, 
израђена и чија је усаглашеност оцењена у складу са захтевима 
из прописа из члана 14. овог Правилника, може ставити на 
тржиште и/или употребу најкасније до 1. јануара 2016. године.
дакле, до 1. јануара 2016. године може се:

- изабрати примена Правилника о вагама са неаутоматским 
функционисањем или правилника из члана 14. Правилника 
о вагама са неаутоматским функционисањем;

- на тржиште и/или употребу ставити ваге које су 
пројектоване, израђене и чија је усаглашеност оцењена у 
складу са захтевима из прописа из члана 14. Правилника о 
вагама са неаутоматским функционисањем;

- вршити оверавање мерила у складу са уверењем о 
одобрењу типа која су донета до дана ступања на снагу 
Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем 
на основу прописа из члана 14. Правилника о вагама са 
неаутоматским функционисањем.

h t t p : / / w w w. d m d m . r s / P D F / O b a v e s t e n j e _ o _ p r e l a z n i m _ i _

zavrsnim_odredbama_Pravilnika_o_vagama_sa_neautomatskim_

funkcionisanjem.pdf

Правилник о мерилима („службени гласник рс”, број 63/13) 
ступио је на снагу 27. јула 2013. године. дмдм је у складу са 
тим издала обавештење о прелазном периоду Правилника о 
мерилима.
Чланом 18. Правилника о мерилима прописано је да ступањем 
на снагу овог Правилника престају да важе прописи, којима 
су прописани метролошки захтеви и поступак утврђивања 
испуњености тих захтева за она мерила која су обухваћена 
Правилником о мерилима, и то:
1) Правилник о метролошким условима за водомере 

(,,Службени	лист	СФРЈ”,	број	51/86);
2) Правилник о метролошким условима за мерила која 

коригују запремину протеклог гаса (,,службени лист 
СФРЈ”,	бр.	9/85	и	8/86);

3) Правилник о метролошким условима за проточна мерила 
за запремину гаса (,,службени лист срј”, број 45/98);

4) Правилник о метролошким условима за статичка бројила 
активне електричне енергије класе тачности 0,2Ѕ и 0,5Ѕ 
(,,Службени	лист	СФРЈ”,	број	28/89);

5) Правилник о метролошким условима за статичка бројила 
активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 
(,,Службени	лист	СФРЈ”,	број	9/92);

6) Правилник о метролошким условима за индукциона 
бројила	 за	 електричну	 енергију	 („Службени	 лист	 СФРЈ”,	
број 54/89);

7) Правилник о метролошким условима за мерила топлотне 
енергије (,,службени лист срј”, број 9/01);

8) Правилник о метролошким условима за проточна мерила 
запремине за разне течности која се налазе у мерном 
склопу	(,,Службени	лист	СФРЈ”,	број	9/85);

9) Правилник о метролошким условима за проточна мерила 
запремине за разне течности са непосредним мерењем 
запремине	(,,Службени	лист	СФРЈ”,	број	11/85);
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10) Правилник о метролошким условима за справе за 
мерење	течних	горива	(,,Службени	лист	СФРЈ”,	бр.	48/85	и	
20/86);

11) Правилник о метролошким условима за проточна мерила 

запремине течности са посредним начином мерења 

(,,Службени	лист	СФРЈ”,	број	7/92);

12) Правилник о метролошким условима за ваге са 

аутоматским	 функционисањем	 (,,Службени	 лист	 СФРЈ”,	

број 1/84);

13) Правилник о метролошким условима за мерила масе 

– аутоматске ваге са сабирањем дисконтинуираних 

резултата	мерења	(,,Службени	лист	СФРЈ”,	број	59/87);

14) Правилник о метролошким условима за мерила масе – 

аутоматске ваге на транспортној траци класе тачности 1 

и	2	(,,Службени	лист	СФРЈ”,	број	64/89);

15) Правилник о метролошким условима за мерила масе – 

ваге	за	мерење	возила	у	покрету	(,,Службени	лист	СФРЈ”,	

број 33/84);

16) Правилник о метролошким условима за таксаметре 

(,,Службени	лист	СФРЈ”,	број	9/85);

17) Правилник о метролошким условима за мерила дужине 

опште	намене	(,,Службени	лист	СФРЈ”,	бр.	18/88	и	26/90);

18) Правилник о метролошким условима за машине за 

мерење	дужине	жице	и	кабла	(,,Службени	лист	СФРЈ”,	број	

51/86);

19) Правилник о метролошким условима за анализаторе 

гасова који раде на принципу инфрацрвене 

спектрофотометрије	 (,,Службени	 лист	 СФРЈ”,	 бр.	 48/85	 и	

83/87);

20) метролошко упутство за преглед водомера („гласник 

СЗМДМ”,	број	2/90);

21) метролошко упутство за преглед коректора („гласник 

СЗМДМ”,	број	4/87);

22) метролошко упутство за преглед гасомера („гласник 

СЗМДМ”,	број	2/00);

23) метролошко упутство за преглед статичких бројила 

електричне	енергије	(„Гласник	ЗМДМ”,	број	1/07);

24) метролошко упутство за преглед индукционих бројила 

електричне	енергије	(„Гласник	СЗМДМ”,	број	1/83);

25) метролошко упутство за преглед мерила топлотне 

енергије	(„Гласник	СЗМДМ”,	број	1/01);

26) метролошко упутство за преглед проточних мерила 

запремине која се налазе у мерном склопу, на месту 

коришћења помоћу радних еталон посуда („гласник 

СЗМДМ”,	број	2/94);

27) метролошко упутство за преглед справа за мерење 

течних	горива	(„Гласник	СЗМДМ”,	број	4/84);

28) метролошко упуство за преглед мерила масе – вага са 

аутоматским	 функционисањем	 („Гласник	 СЗМДМ”,	 број	

2/94);

29) метролошко упуство за преглед мерила масе – аутоматске 

ваге на транспортној траци, класе тачности 1 и 2. („гласник 

СЗМДМ”,	број	2/90);

30) метролошко упутство за преглед мерила масе – ваге за 

мерење	возила	у	покрету	(„Гласник	СЗМДМ”,	број	4/86);

31) метролошко упутство за преглед таксаметара („гласник 

СЗМДМ”,	број	1/86);

32) метролошко упутство за преглед мерних летава које 

служе	за	мерење	нивоа	течних	горива	(„Гласник	СЗМДМ”,	

број 1/83);

33) метролошко упутство за преглед машина за мерење 

дужине	жице	и	кабла	(„Гласник	СЗМДМ”,	број	1/86);

34) метролошко упутство за преглед анализатора гасова 

(„Гласник	СЗМДМ”,	број	4/89).

Чланом 19. став 2. Правилника о мерилима прописано је да се 

мерило, које је пројектовано, израђено и чија је усаглашеност 

оцењена у складу са захтевима из прописа из члана 18. 

овог Правилника, може ставити на тржиште и/или употребу 

најкасније до 1. јануара 2017. године.

дакле, до 1. јануара 2017. године може се:

- изабрати примена Правилника о мерилима или правилника 

из члана 18. Правилника о мерилима;

- на тржиште и/или употребу ставити мерила која су 

пројектована, израђена и чија је усаглашеност оцењена у 

складу са захтевима из прописа из члана 18. Правилника о 

мерилима;

- оверавање мерила вршити у складу са уверењем о 

одобрењу типа која су донета до дана ступања на снагу 

Правилника о мерилима на основу прописа из члана 18. 

Правилника о мерилима.

http://www.dmdm.rs/PDF/Obavestenje_o_prelaznim_i_zavrsnim_

odredbama_Pravilnika_o_merilima.pdf
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Приликом израде овог Правилника, осим наведене директиве 
еУ, узета су у обзир и решења из референтних прописа еУ у об-
ласти техничког законодавства, а нарочито из одлуке европског 
парламента и савета о заједничком оквиру за трговање произ-
водима (768/2008/ес). 

доношењем Правилника о мерилима, уз Правилник о вагама 
са неаутоматским функционисањем („службени гласник рс”, 
број 17/13) и Правилник о претходно упакованим производима 
(„службени гласник рс”, број 43/13), у правни систем републике 
србије су пренете све директиве еУ из области метрологије.

Правилником се ближе прописују захтеви за десет врста мери-
ла, и то: 

- водомере (MI-001), 
- гасомере и уређаје за конверзију запремине (MI-002), 
- бројила активне електричне енергије (MI-003), 
- мерила топлотне енергије (MI-004), 
- мерне системе за непрекидно и динамичко мерење количи-

на течности које нису вода (MI-005),
- ваге са аутоматским функционисањем (MI-006),
- таксиметре (MI-007),
- материјализоване мере (MI-008), 
- мерила димензија (MI-009) и анализаторе издувних гасова 

(MI-0010). 

такође, прописани су и поступци оцењивања усаглашености, 
означавање, исправе о усаглашености и друга документација 
која прати та мерила, као и услови које мора да испуни имено-
вано тело које спроводи поступак оцењивања усаглашености. 

Правилник садржи и национални додатак који није дeо ди-
рективе, а којим је прописано редовно и ванредно оверавање 
мерила. имајући у виду да се овај додатак односи на употре-
бу мерила, у складу са европским правилима, он се сматра 
дозвољеним и примењиваће се како до ступања на снагу спора-
зума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских 
производа између европске уније и републике србије, односно 
до дана приступања републике србије европској унији, тако и 
након тога.  

У	складу	са	Директивом	2004/22/ЕЗ,	која	је	директива	тзв.	Новог	
приступа из области техничког законодавства еУ, овим Правил-
ником, прописана су битно нова решења у области мерила. тако 
су, као и за друге производе, који су на нивоу еУ уређени ди-
рективама тзв. новог приступа, Правилником прописани битни 
и посебни захтеви, а један од начина да се они испуне је при-
мена српских стандарда којима се преузимају хармонизовани 
(европски) стандарди из ове области, уведени су нови субјекти 
који спроводе, односно учествују у оцењивању усаглашености 
мерила и нове врсте исправа о усаглашености. 

Правилником је уведена претпоставка о усаглашености мерила 
са прописаним захтевима, односно за мерило, које је израђено 
у складу са одговарајућим српским стандардом или делом 
српског стандарда којима су преузети одговарајући хармони-
зовани стандарди, или је усаглашено са одговарајућим норма-
тивним документима и/или деловима нормативних докумената, 
сматра се да испуњава битне захтеве из прилога 1 и посебне 
захтеве из прилога који се на њега односи. списак српских стан-

Правилник о мерилима
Представљамо:

(„Службени гласник РС”, број 63/13)

Правилник о мерилима је објављен 19. јула 2013. године у „Службеном гласнику РС”, број 63/13, а ступио је на снагу 27. јула 2013. 
године. Правни основ за доношење Правилника о мерилима (у даљем тексту: Правилник) садржан је у члану 15. став 2. Закона о 
метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10). 
Овај правилник је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2004/22/ЕЗ (Measuring Instruments Directive - MID) 
Европског парламента и Савета од 31. марта 2004. године о мерилима. Наиме, у складу са преузетим обавезама Републике Србије 
из Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП), а према Националном програму интеграције Републике Србије у Европску 
унију (НПИ), извршено је транспоновање наведене директиве Европске уније (ЕУ) у национално законодавство, чиме је домаће 
законодавство у области мерила, на која се ова директива односи, усклађено са правним тековинама ЕУ. Обавезе из ССП-а се нарочито 
односе на део који се односи на слободан проток роба и, у том смислу, неопходност хармонизације техничког законодавства Републике 
Србије са техничким законодавством ЕУ у циљу уклањања техничких препрека за трговину као једног од кључних елемената за 
обезбеђивање слободног протока роба и стварања јединственог тржишта. Поред поменутог, битан разлог за доношење овог 
Правилника је и стварање услова за подизање конкурентности домаћих произвођача мерила.

Снежана Матић, Жељко Лалић
Министарство привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета 
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дарда и нормативних докумената се саставља и објављује 
у складу са законом којим се уређују технички захтеви за 

производе и оцењивање усаглашености и прописом доне-
тим на основу тог закона. 

специфичност ове европске директиве огледа се у томе што 
претпоставку о усаглашености мерила са прописаним захте-
вима не обезбеђује само примена српских стандарда којима се 
преузимају хармонизовани (европски) стандарди, већ и при-
мена  нормативних докумената које је усвојила међународна 
организација за законску метрологију. 

Правилник се примењује на 10 врста мерила којa се користе у 
функцији мерења за потребе јавног интереса, јавног здравља, 
јавне безбедности, јавног реда, заштите животне средине, зашти-
те потрошача, прописивања пореза и царина, као и правичне 
трговине.

структура Правилника одговара структури директиве о мерили-
ма и има 20 чланова у којима су, што је уобичајено за директиве 
„новог приступа”, наведене одредбе које се односе на свих 10 
врста мерила и 26 прилога који се односе на захтеве за поједине 
врсте мерила, поступке оцењивања усаглашености, као и захте-
ве које морају да испуне именована тела. 

мерило се може ставити на тржиште и/или употребу ако је у 
једном од прописаних поступака оцењивања усаглашености 
утврђено да испуњава прописане захтеве, и то битне захтеве из 
Прилога 1 - битни захтеви и захтеве из одговарајућег прилога 
који се односи на то мерило. 

треба напоменути да су у погледу електромагнетских сметњи, 
одредбама правилника прописани захтеви, који се односе на 
имуност мерила на електромагнетске сметње, док су захтеви у 
погледу емисије електромагнетских сметњи уређени Правилни-
ком о електромагнетској компатибилности („службени гласник 
рс”, број 13/10).

Усаглашеност мерила са прописаним захтевима се, по из-
бору произвођача, оцењује применом једног од поступака 
оцењивања усаглашености наведених у прилозима 17 (MI-001) 
до 26 (MI-010) за одређено мерило. 

модули, од којих се састоје поступци оцењивања усаглашености, 
могу	бити	А,	А2,	Б,	Ц,	Ц2,	Д,	Д1,	E,	E1,	Ф,	Ф1,	Г,	Х	и	Х1,	а	описани	
(прописани) су у прилозима од 2 до 15.

Поступак може да обухвати поједини модул или одређене 
комбинације тих модула, као што је приказано на слици 1, у за-
висности да ли документација обухвата пројектовање, метро-
лошке захтеве, обезбеђивање квалитета и производњу мерила. 

Произвођач, за посебна мерила или групе мерила, сачињава 
техничку документацију. техничка документација треба на 
јасан начин да прикаже пројектовање, производњу и начин 
рада мерила, тако да омогући оцењивање његове усаглаше-
ности са одговарајућим захтевима Правилника. У техничкој 
документацији произвођач даје и предлог за место постављања 
жигова, знака усаглашености и допунске метролошке ознаке.

Поступке оцењивања усаглашености спроводи дирекција за 
мере и драгоцене метале (у даљем тексту: дирекција), односно 
тело за оцењивање усаглашености које испуњава услове из При-
лога 16 и које је именовано у складу са законом којим се уређује 
метрологија. овом одредбом Правилника уведена је могућност 
да, поред дирекције послове оцењивања усаглашености ових 10 
врста мерила обављају и привредни субјекти или друга правна 
лица која испуњавају прописане услове.

на мерило, које је усаглашено са захтевима Правилника, пре 
стављања на тржиште и/или у употребу, ставља се српски знак 
усаглашености и допунска метролошка ознака.

допунска метролошка ознака се састоји од великог слова „м” и 
последње две цифре године њеног стављања на мерило и уок-
вирена је правоугаоником. 

Уколико је именовано тело учествовало у поступку оцењивања 
усаглашености у складу са прописима којима је уређен облик и 
садржај српског знака усаглашености,  знак усаглашености сад-
ржи јединствени број тог именованог тела.

Знак	усаглашености	и	допунска	метролошка	ознака	морају	бити	
неизбрисиви, а јединствени број одговарајућег именованог тела 
мора бити неизбрисив или самоуништавајући ако се уклони. 

све ознаке морају бити јасно видљиве и лако приступачне.

српски знак усаглашености и метролошка ознака су приказани 
на слици 2.

од дана ступања на снагу споразума о оцењивању усаглашености и 
прихватању индустријских производа између европске уније и репу-
блике србије или од дана приступања републике србије европској 
унији означавање усаглашености мерила, на које се примењује овај 
Правилник, обављаће се стављањем „се” знака усаглашености при 
чему означавање има облик и садржај као на слици 3.

Слика 1. Поступци оцењивања усаглашености мерила

MI-001 B+D,	 B+F, H1

MI-002 B+D,	 B+F, H1

MI-003 B+D,	 B+F, H1

MI-004 B+D,	 B+F, H1

MI-005 B+D,	 B+F, G H1

MI-006 B+D,							 B+E, B+F, D1, F1, G H1

B+D,	 B+E, B+F, G H1

B+D,	 B+F, G H1

MI-007 B+D,	 B+F, H1

MI-008 B+D,	 B+F, D1, F1, G H H1

A2, B+D,	 B+E,  D1, E1 F1, H

MI-009 B+D,	 B+E,  B+F, D1, E1 F1, G H H1

MI-010 B+D,	 B+F, H1

0526M XX
Слика 3. Означавање мерила у Европској унији

знак усаглашености метролошка ознака број пријављеног тела
(notified body)

M XX
Слика 2. Српски знак усаглашености и метролошка ознака
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Знак	усаглашености	и	допунску	метролошку	ознаку	на	мерило	
ставља произвођач или његов заступник, односно овлашћени 
увозник, ако произвођач или његов заступник није регистрован 
на територији републике србије. ове ознаке се могу ставити на 
мерило и током поступка производње ако за то постоје оправ-
дани разлози.

Уколико је у поступку оцењивања усаглашености учествовало 
именовано тело, које је у складу са законом којим су уређени 
технички прописи, пријављено одговарајућој међународној 
организацији (европској комисији), иза знака усаглашености и 
допунске метролошке ознаке ставља се јединствени број тог 
пријављеног	именованог	тела	(notified	body).

У случају да је мерило предмет и других прописа, којима се 
уређују друга питања, а којима се такође прописује стављање 
знака усаглашености, стављени знак усаглашености означава 
да је то мерило усаглашено и са захтевима тих других прописа 
(нпр. захтеви за електромагнетску компатибилност у погледу 
емисије, као и захтеви за електричну опрему намењену за упо-
требу у оквиру одређених граница напона). 

мерила, која испуњавају захтеве из овог Правилника и која су 
правилно означена, стављају се на тржиште и/или у употребу 
слободно, без ограничења.

међутим, држава задржава право да може ограничити или за-
бранити испоруку и/или употребу мерила, које је стављено на 
тржиште и које је правилно означено, а које припада моделу 
за који се утврди да сва или нека мерила тог модела, када су 
правилно монтирана и када се користе у складу са упутством 
произвођача, не задовољавају битне захтеве у погледу метро-
лошких својстава из овог Правилника. 

имајући у виду да, због различитог нивоа капацитета домаћих 
произвођача у техничко-технолошком и кадровском смислу, 
поједини домаћи произвођачи мерила могу одмах да примене 
одредбе Правилника, док је другима потребно одређено време 
да се прилагоде новим захтевима и начинима оцењивања уса-
глашености са тим захтевима, прелазним и завршним одредба-
ма Правилника прописан је прелазни период до 1. јануара 2017. 
године током којег ће бити могућа тзв „двојна примена”.  

У периоду до 1. јануара 2017. године:
•	 произвођач	може	да	изабере	да	ли	ће	применити	Правилник	

о мерилима или прописа из члана 18. Правилника о мерили-
ма (досадашњи правилници којима су уређени метролошки 
захтеви за мерила, као и метролошка упутства за преглед тих 
мерила),

•	 на	тржиште	и/или	у	употребу	могу	се	ставити	и	мерила	
која су пројектована, израђена и чија је усаглашеност 
оцењена у складу са захтевима из прописа из члана 18. 
Правилника о мерилима,

•	 оверавање	мерила	врши	се	у	складу	са	уверењем	о	одобрењу	
типа (у којима се наводе метролошка упутства из члана 18. 
Правилника о мерилима). 

Ако је произвођач изабрао да примени прописе из члана 
18. Правилника о мерилима, онда:
•	 подноси	захтев	ДМДМ-у	за	испитивање	типа	мерила	како	би	

прибавио уверење о одoбрењу типа,
•	 уверење	о	одобрењу	типа	издаје	се	са	роком	важења	до	1.	

јануара 2017. године.

Ако је произвођач изабрао да примени Правилник о мери-
лима, онда:
•	 мерило	пројектује	и	производи	у	складу	са	битним	и	посеб-

ним захтевима из Правилника о мерилима,
•	 бира	један	од	прописаних	поступака	оцењивања	усаглаше-

ности и обраћа се именованом телу, односно дмдм-у, ради 
спровођења тог поступка,

•	 прибавља,	односно	издаје	исправу	о	усаглашености,	у	скла-
ду са поступком оцењивања усаглашености (модулом) који је 
изабрао, 

•	 рок	важења	исправа	о	усаглашености	није	везан	за	1.	јануар	
2017. године.

Имајући	 у	 виду	 да	 је	 Законом	 о	 метрологији	 прописано	 да	
министар, надлежан за послове метрологије, може у админи-
стративном поступку признати важење иностраних исправа 
о усаглашености мерила уколико су издате под условима који 
обезбеђују испуњеност захтева, који су у републици србији 
прописани за та мерила, може се констатовати да је ступањем 
на снагу Правилника о мерилима олакшан овај административ-
ни поступак за „европске” сертификате о испитивању, односно 

одобрењу типа, јер:
•	 нови	 правилник	 има	 идентичне	 захтеве	 као	 и	 европска	

директива, како за мерила, тако и за тела за оцењивање 
усаглашености чиме је значајно олакшано утврђивање 
испуњености услова за признавање европских исправа о 
усаглашености и знакова усаглашености (се и м),

•	 није	 неопходно	 да	 подносилац	 захтева	 доставља	 превод	
европског прописа, на основу којег је издата исправа о уса-
глашености чије се признавање тражи, што значајно умањује 
његове трошкове у овом поступку.
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ISO спровео анкету о броју издатих 
сертификата у 2012. години 

У поређењу са 2011. годином, резултати из 2012. године 

указују на један позитиван тренд када је реч о свим системима 

менаџмента (за 7 стандарда који су били обухваћени анкетом). 

Посебно треба нагласити повећање броја сертификата када 

је реч о стандарду ISO 22000 (20 % у односу на 2011. годину) и 

стандарду ISO 50001 (332 % у односу на 2011. годину). број сер-

тификата у области управљања квалитетом, информационим 

технологијама и медицинским уређајима је такође порастао.

када је реч о броју сертификата за стандард ISO 9001, у европи 

се уочава повећање броја за 3%. такође се уочава постепени 

пораст издатих сертификата за стандарде ISO/IEC 27001 и ISO 

14001.

табеларни приказ пораста броја сертификата по областима:

Услед интензивног привредног развоја и повећања индустријске 

производње кина се сврстава међу првих 10 за шест од укупно 

седам стандарда, који су обухваћени овом анкетом, и ту се беле-

жи највећи број издатих сертификата када је реч о стандардима 

ISO	9001,	ISO	14001,	ISO	22000	и	ISO/TS	16949.	Међутим,	Јапан	је	

у предности када је реч о информационим технологијама (ISO/

IEC 27001) са око 35% више издатих сертификата што осликава 

значај информационих технологија у овој земљи.

Уопштено говорећи, ова анкета показује податке који осликавају 

развој глобалне економије. У области азија-Пацифик постоји 

потреба за сертификацијом, а то је случај и на тржиштима 

са јефтинијом радном снагом (као што је индија) будући да је 

она средство за повећање и осигурање квалитета на светском 

тржишту. У 191 земљи издато је укупно 1 504 213 сертификата 

при чему се посебно истиче значај стандарда у области система 

менаџмента.

ISO 9001:2008 Системи менаџмента квалитетом - захтеви

стандардом ISO 9001:2008 дефинисани су захтеви за управљање 

квалитетом. овај стандард се користи у ланцима снабдевања 

како би се обезбедило да испоручиоци могу да задовоље зах-

теве за квалитет и како би се повећало задовољство корисника 

када је реч о квалитету услуга које пружају испоручиоци.

ISO 14001:2004 Системи управљања заштитом животне сре-
дине - Захтеви са упутством за примену

стандардом ISO 14001:2004 дефинисани су захтеви за 

управљање заштитом животне средине које примењују 

предузећа која не желе да својим активностима проузрокују 

загађење животне средине.

Међународна организација за стандардизацију (ISO) има тренутно 163 члана 
(национални институти за стандардизацију) из развијених земаља и земаља у 
развоју из свих региона света. Укупно 19.971 ISO стандарда користи се као практично 
средство у раду предузећа, влада и читавог друштва помоћу којег они могу да се 
носе са највећим изазовима савременог света. Стандарди ISO 9001, ISO 14001 и ISO 
27001 су најпознатији стандарди који се уједно најчешће и користе. ISO сваке године 
спроводи анкету о броју издатих сертификата за системе менаџмента за сваку 
земљу, али се узимају у обзир само сертификати које су издала сертификациона тела 
акредитована од стране чланица Међународног форума за акредитацију (IAF - www.
iaf.nu). Такође, идеја је била да се добију подаци о броју издатих сертификата, а не о 
броју организација којима су ови сертификати издати.

стандард број сертификата 
у 2012. години

број сертификата 
у 2011. години

Пораст изражен 
у %

ISO 9001 1 101 272 1 079 647 2 %

ISO 14001 285 844 261 957 9 %

ISO 50001 1 981 459 332 %

ISO 27001 19 577 17 355 13 %

ISO 22000 23 231 19 351 20 %

ISO/TS	16949 50 071 47 512 5 %

ISO 13485 22 237 19 849 12 %

УКУПНО 1 504 213 1 446 130 4 %

табела 1

2012

285 844 сертификата издата у 167 земаља – пораст од 
9 % (+ 23 887)

три земље, које предњаче у броју издатих сертификата 
у 2012. години, су – кина, Шпанија и италија. 

2012

1 101 272 сертификата издато у 184 земље и економије 
– пораст од 2 % (+21 625) у односу на 2011. годину

три земље, које предњаче у броју издатих сертификата 
у 2012. години, су – Шпанија, кина и румунија.
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ISO/TS 16949:2009 Системи менаџмента квалитетом - Посеб-
ни захтеви за примену ISO 9001:2008 за произвођаче ауто-
мобила и резервних делова

Стандардом	ISO/TS	16949:2009	дефинишу	се	захтеви	за	примену	
стандарда ISO 9001:2008 у аутомобилском сектору. 

ISO 13485:2003 Медицински уређаји - Системи менаџмента 
квалитетом - Захтеви за сврхе регулативе

стандардом ISO 13485:2003 дефинишу се захтеви за управљање 
квалитетом у области медицинских уређаја. 

ISO/IEC 27001:2005 Информационе технологије - Тех-
нике безбедности - Системи менаџмента безбедношћу 
информација - Захтеви

стандардом ISO/IEC 27001:2005 дефинишу се захтеви за 
управљање безбедношћу информација. 

ISO 22000:2005 Системи менаџмента безбедношћу хране - 
Захтеви за сваку организацију у ланцу хране

стандардом ISO 22000:2005 дефинишу се захтеви за управљање 
безбедношћу храном. 

ISO 50001:2011 Системи менаџмента енергијом – Захтеви са 
упутством за коришћење

стандардом ISO 50001:2011 дефинишу се захтеви за управљање 
енергијом. 

кад је реч о 7 горе поменутих стандарда, на које се ова ан-
кета односила, закључак је да су се највише примењивали 
следећи стандарди:

•	 ISO	9001:2008	

•	 ISO	14001:2004	

•	 ISO/TS	16949:2009	

•	 ISO	13485:2003	

•	 ISO/IEC	27001:2005	

•	 ISO	22000:2005	

•	 ISO	50001:2011	

За	више	информација	посетите

http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm

Заједничко саопштење 
IAF-ILAC-ISO

2012

50 071 сертификат издат у 83 земље и економије – по-
раст од 5 % (+2 559) у односу на 2011. годину

три земље, које предњаче у броју издатих сертификата 
у 2012. години, су – кина, индија и република кореја.

2012

22 237 сертификата издатих у 97 земаља и економија – 
пораст од 12 % (+2 388) у односу на 2011. годину

три земље, које предњаче у броју издатих сертификата 
у 2012. години, су – италија, немачка и сад.

2012

19 577 сертификата издатих у 103 земље и економије – 
пораст од 13 % (+2 222) у односу на 2011. годину

три земље, које предњаче у броју издатих сертификата 
у 2012. години, су – румунија, јапан и кина.

2012

23 231 сертификат издат у 142 земље и економије – по-
раст од 20 % (+3 880) у односу на 2011. годину

три земље, које предњаче у броју издатих сертификата 
у 2012. години, су – кина, румунија и јапан.

2012

1 981 сертификат издат у 60 земаља и економија – по-
раст од 332 % (+1 522) у односу на 2011. годину

три земље, које предњаче у броју издатих сертификата 
у 2012. години, су – немачка, данска и италија.

међународни форум за акредитацију, међународна 
организација за акредитацију лабораторија и међународна 
организација за стандардизацију (IAF-ILAC-ISO) су, на зах-
тев	 ILAC-овог	 Комитета	 за	 контролна	 тела	 (ILAC	 Inspection	
Committee), издали заједничко саопштење о захтевима 
стандарда ISO 9001 и захтевима система менаџмента, који 
су инкорпорирани у стандард ISO/IEC 17020,  како би било 
објашњено да контролна тела, која су акредитована према 
стандарду ISO/IEC 17020:2012, задовољавају и захтеве везане 
за систем менаџмента:

„када контролно тело испуњава захтеве стандарда ISO/IEC 
17020:2012, то значи да контролно тело заводољава и захте-
ве који се односе на техничку комптентност и захтеве, који се 
односе на систем менаџмента, што је неопходно за доследну 
испоруку	валидних	резултата	контролисања.	Захтеви	система	
менаџмента, који су дати у стандарду ISO/IEC 17020:2012 (тач-
ка 8), не само да су написани језиком, који је у складу са актив-
ностима контролних тела, него су и у складу са одговарајућим 
захтевима стандарда ISO 9001.“

За	више	информација	посетите	
https://www.ilac.org/documents/2013
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32. заседањe Генералне скупштине ЕА 

током 32. заседања генералне скупштине (EA Gа) донето је 19 
резолуција од којих су најзначајније:

•	 ЕА	 GА	 је	 ратификовала	 резултате	 електронског	 гласања	 за	
усвајање	процедура:	EA-6/02	EA	Guidelines	on	the	Use	of	EN	45	
011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834; EA-4/02 
Evaluation	 of	 the	 Uncertainty	 of	 Measurement	 In	 Calibration	 и	
EA-1/06	EA	Multilateral	Agreement	Criteria	for	signing	Policy	and	
procedures	for	development;

•	 ЕА	GА	је	усвојила	извештај	EA	Quality	Manager-а	Бисерке	Бајзак	
брезак (Хаа) која је, између осталог, обавестила еа Gа о текућим 
активностима у вези спајања еа и еа MAC секретаријата (рок 
април 2014. године), као и о резултатима интерних прове-
ра и плановима за наредне, изменама докумената система 
менаџмента које су у току (ревизија документа еа -0/00), као и о 
затварању неусаглашености из претходних интерних провера 
и резултатима и плановима за наредна преиспитивања;

•	 ЕА	GА	је	донела	одлуку	да	се	ЕА	пријави	IAF-у	за	проширење	
статуса потписника MLA споразума као регионалне групе за 
нову област - сертификација особа у складу са стандардом ISO/
IEC17024 и да затражи да колегијално оцењивање за ову област 
буде укључено у наредно колегијално оцењивање еа од стра-
не тима IAF-a/ILAC-а;

•	 ЕА	GА	је	донела	одлуку	да	се	ЕА	пријави	IAF-у	за	проширење	
статуса потписника MLA споразума као регионалне групе за 
нове подобласти за FSMS, ISMS и систем менаџмента у обла-
сти медицинских средстава у оквиру главне области (ниво 3) - 
сертификација система менаџмента у складу са стандардом ISO/
IEC 17021. еа сматра да је потребно наставити дискусије у IAF-у 
са циљем промене структуре IAF MLA споразума како не би 
више постојале подобласти MLA споразума и како би на тај на-

чин систем колегијалних оцењивања постао функционалан са 
циљем да обезбеди одговарајући број осведочења умањујући 
напоре регионалних група и њених чланова. резултати актив-
ности колегијалних оцењивања еа за одговарајуће области 
биће сакупљени како би били предочени оцењивачком тиму 
ILAC-а/IAF-а са крајњим циљем да се повећа поверење у систем 
оцењивања да би се показало да подобласти MLA споразума 
заиста нису неопходне. Претпоставка је да ово проширење 
неће ни бити неопходно након што области IAF MLA споразума 
буду ревидиране у складу са тренутно предложеним стратеш-
ким планом ове организације;

•	 ЕА	GА	је	донела	одлуку	да	задужи	Извршни	комитет	(EA	EX),	у	
складу са документом еа -1/20 а 2012, да прегледа и усклади 
буџет за 2014. годину који је одобрен у мају 2013. године, као и 
да измени Програм рада за 2014. годину и План еа 2014-2017 
узимајући у обзир  посебне активности и оперативне задатке 
ЕА	 у	 оквиру	 Оквирног	 споразума	 о	 партнерству	 (Framework	
Partnership	Agreement)	EA	и	Европске	комисије,	а	затим	да	исте	
представи еа за усвајање, што може бити учињено и електрон-
ском поштом ако буде неопходно;

•	 ЕА	GА	је	донела	одлуку,	на	препоруку	Извршног	комитета,	да	
одобри ревидиране износе чланарина еа за 2014. годину, као 
и да одобри нову формулу за обрачунавање чланарина која ће 
се први пут применити у 2015. години;

•	 ЕА	 GА	 је	 донела	 одлуку,	 на	 препоруку	 Хоризонталног	 коми-
тета	(EA	HHC),	да	повуче	документ	ЕА-1/18	А:2011	–	Policy	and	
Procedure	for	Expansion	of	the	Scope	of	the	EA	MLA,	јер	је	усвојен	
ревидирани	 документ	 	 ЕА-1/06	 А	 АB:	 2013	 -	 ЕА	 Multilateral	
Agreement:	Criteria	for	Signing	–	Policy	у	којем	је	сада	интегриса-
на садржина еа-1/18;

•	 ЕА	GА	је	донела	одлуку	да	Хоризонтални	комитет	(EA	HHC)	за-
почне рад на изради новог документа еа који ће се односити на 
надзорна оцењивања;

•	 ЕА	GА	је	донела	одлуку	да	Комитет	за	лабораторије	(EA	LC)	за-
почне израду документа еа који ће се односити на испитивање 
уз	пацијента	(Point	of	Care	Testing	(POCT)),	као	и	документа	који	
ће се односити на примену мишљења и тумачења, како су де-
финисана у стандарду  ISO/IEC 17025, приликом акредитације 
лабораторија;

•	 ЕА	GА	је	донела	одлуку	да	усвоји	ревидиран	Програм	рада	Ко-
митета за сертификациона тела за 2014. годину, као и да одобри 
ревидиране пројектне задатке комитета из октобра 2013. годи-
не;

•	 ЕА	 GА	 је	 донела	 одлуку,	 на	 препоруку	 Извршног	 комите-

Током 32. заседања Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (EA GА), која је одржана у периоду од 20. до 21. новембра 
у Ослу, Норвешка, у организацији Норвешког акредитационог тела (NA), донета је одлука, на препоруку Извршног комитета, да се одобре 
ревидирани износи чланарина ЕА за 2014. годину, као и да се одобри нова формула за обрачунавање чланарина која ће се први пут 
применити у 2015. години. Такође је одлучено да је потребно изменити Програм рада за 2014. годину и План ЕА 2014-2017, као и да ће 
се ЕА пријавити IAF-у за проширење статуса потписника MLA  сспоразума као регионалне групе за нову област, односно нове подобласти.
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та и радне групе за GHG, да прелазак са стандарда EN ISO 

14065:2012 (ISO 14065:2007) на стандард EN ISO 14065:2013 буде 

административан. такође се наглашава да се, према саопштењу 

европске комисије 2013/C 258/05 (листа хармонизованих стан-

дарда), претпоставка о усаглашености са претходном верзијом 

завршила 31.10.2013. године; 

•	 ЕА	GА	је	донела	одлуку	да	Комитет	за	сертификациона	тела	за-

почне	ревизију	документа	ЕА-6/02	М	2013:	EA	Guidelines	on	the	

Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834 

у циљу усклађивања са стандардом ISO/IEC 17065, као и 

да повуче важећу верзију документа еа-6/02 оног дана 

када се заврши период преласка са стандарда EN 45011 на 

ISO/IEC 17065 (16.09.2015.);

•	 ЕА	GА	је	донела	одлуку,	на	препоруку	Комитета	за	сертифика-

циона тела, да усвоји следећа IAF документа као обавезујућа за 

све	чланице	ЕА:	IAF	MD5:2013,	IAF	MD10:2013	и	IAF	MD12:2013,	

као	и	да	усвоји	информативни	документ	IAF	ID5:2013.

Утврђен Предлог плана доношења српских 
стандарда и сродних докумената за 2014. годину

Усвојен стандард SRPS ISO/IEC 17067:2013

Управни одбор института за стандардизацију србије (исс) је, на 57. седници одржаној 11. октобра 2013. године, утврдио 
Предлог плана доношења српских стандарда и сродних докумената за 2014. годину (1563/22-30-01/2013 од 11.10.2013. го-
дине).

У складу са чланом 35. став 2. статута института за стандардизацију србије („службени гласник републике србије”, бр. 6/11), 
предложени годишњи план доношења српских стандарда и сродних докумената објављује се на интернет страници инсти-
тута. У вези с тим, Предлог плана доношења српских стандарда и сродних докумената за 2014. годину може се погледати 
на вебсајту исс-а

За	више	информација	посетите	http://www.iss.rs/news/news_90.html.

Комисија	 за	 стандарде	KS	CASCO	у	ИСС-у	 је	 усвојила	 стандард	SRPS	 ISO/IEC	17067	оцењивање	усаглашености	–	Основе	
сертификације производа и смернице за шеме сертификације производа. стандард представља превод међународног 
стандарда	 ISO/IEC	 17067:2013	 Conformity	 assessment	—	 Fundamentals	 of	 product	 certification	 and	 guidelines	 for	 product	
certification schemes. он је компатибилан са стандардом ISO/IEC 17065 који специфицира захтеве за тела за сертификацију 
производа.

овај међународни стандард описује основе сертификације производа и даје смернице за шеме сертификације произво-
да. идентификују се уобичајене технике оцењивања које се користе као основа за сертификацију производа као што су 
испитивање производа, контролисање и проверавање.

намењен је онима који су укључени у сертификацију производа, посебно онима који су постали или онима који разматрају 
да постану власници шеме сертификације производа. 

овај међународни стандард пружа само упутство и не садржи захтеве.

Прво издање стандарда ISO/IEC 17067 укида и замењује стандард ISO/IEC Guide 67:2004 који је технички ревидиран.

За	више	информација	посетите	http://www.kvalitet.org.rs/ostalo/usvojen-standard-srps-iso-iec-17067-2013
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ILAC објавио нове брошуре
ILAC објавио брошуру којом се објашњава улога 
акредитације у трговини

Поменута брошура (Accreditation: 
Facilitating	world	trade)	се	може	преузети	
на следећој адреси:

https://www.ilac.org/documents/iaf_ilac_
tradebrochure.pdf

У овој брошури је објашњен значај 
глобалне трговине што значи да по-
трошачи више не могу да буду огра-
ничени само на домаће производе. 
Приходи од глобалне трговине мере 

се се милијардама долара и сваке године се забележи пораст. 
акредитација је инструмент који омогућава слободно кретање 
роба, услуга и капитала и на тај начин обезбеђује не само здравље 
људи, већ и позитивно утиче на привреду свих земаља.

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

Eurachem организује радионицу на тему Квалитет у ана-
литичким мерењима 

Eurachem има част да најави 
да ће се међународна радио-
ница „квалитет у аналитич-

ким мерењима“ одржати у лисабону, Португал, у периоду од 19. 
до 21. маја 2014. године. током радионице ће бити обрађене теме, 
које се тичу аналитичког процеса, како би се обезбедила следи-
вост мерења и несигурност мерења, тумачење резултата на ос-
нову објективних доказа и достављање резултата испитивања 
клијентима. Ово ће бити прилика да Eurachem прослави 25 
година свог постојања! 

Вебсајт:  http://www.fc.ul.pt/conferencia/eurachem-2014

Пријава:  подаци о пријављивању ће бити објављени на вебсајту 
радионице.

Теме које ће бити обрађене:

    Протоколи за мерења

    оцењивање усаглашености производа

    Процес валидације/верификације

    несигурност мерења

    следивост мерења

    испитивање оспособљености

    обука

Објављен Правилник о изменама и допунама правил-
ника о врсти, облику и начину стављања државних жи-
гова који се употребљавају при оверавању мерила

Правилник о изменама и допунама правилника о врсти, облику 
и начину стављања државних жигова који се употребљавају при 
оверавању мерила („службени гласник републике србије”, број 
77/13) објављен је 2. септембра 2013. године, а ступио је на снагу 
10. септембра 2013. године.

овим Правилником су измењене ознаке на државном жигу, као и 
начин употребе државних жигова. такође, ажурирани су обрасци 
Уверења о одобрењу типа мерила и Уверења о оверавању мери-
ла и повећан број врста мерила којa се оверавају основним жи-
гом у облику налепнице и годишњим жигом са кварталима.

Објављена три правилника из области метрологије

У новембру и децембру објављена су три правилника из об-

ласти метрологије и то: Правилник о престанку важења 

одређених правилника („службени гласник рс”, број 99/2013), 

Правилник о изменама и допунама правилника о врстама ме-

рила за којa је обавезно оверавање и временски интервали 

њиховог периодичног оверавања („службени гласник рс”, број 

110/13), као и Правилник о аутоматским мерилима нивоа теч-

ности у непокретним резервоарима („службени гласник рс”, 

број 114/2013).

Правилник о престанку важења одређених правилника је 

објављен 15. новембра, а на снагу је ступио 23. новембра 2013. 

године. ступањем на снагу овог Правилника, престају да важе 

одређени правилници којима су за одређене врсте мерила 

прописани метролошки услови, односно захтеви, одређена 

метролошка упутства којима је прописан начин утврђивања 

испуњености метролошких захтева, одређени правилници 

којима су прописани услови за образовање лабораторија 

у којима се врши преглед мерила и то у погледу стручности, 

опреме и радних просторија, као и подзаконска акта којима 

је прописана класификација одређених еталона, односно ус-

лови	за	националне,	секундарне	и	радне	еталоне.	Законом	о	

метрологији („службени гласник рс”, број 30/10) и Правилни-

ком о врстама мерила за која је обавезно оверавање и времен-

ским интервалима њиховог периодичног оверавања („служ-

бени гласник рс”, број 49/10)  примењује се потпуно другачији 

правни режим законске контроле мерила, и то за мањи број 

врста мерила него што је то био случај за време важења ранијег 

Закона	о	метрологији	(„Службени	лист	СЦГ”,	број	44/05),	који	је	

био донет 2005. године те је било неопходно донети овај Пра-

вилник како би се отклонила постојећа неусаглашеност у прав-

ном систему у погледу уређивања метролошких захтева за ме-

рила и начина утврђивања испуњености тих захтева за мерила 

за која је обавезно оверавање (преглед и жигосање), захтева у 

погледу стручне оспособљености, просторија и опреме за рад 

тела која врше оверавање тих мерила, као и уређивања захте-
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Објављен правилник о начину испитивања и жигосања 
предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и 
њихових легура

Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од дра-

гоцених метала, драгоцених метала и њихових легура („служ-

бени гласник републике србије”, број 106/13) објављен је 5. 

децембрa, а на снагу је ступио 13. децембра 2013. године.

овим Правилником ближе се уређује начин испитивања 

предмета од драгоцених метала (у даљем тексту: предмети) 

који су толико мали, односно крхки да није могуће извршити 

жигосање без оштећења, предмета или делова предмета који 

ва за националне еталоне, а нарочито да би се, у том смислу, 

отклонила постојећа неусаглашеност наведених подзаконских 

аката	са	Законом	о	метрологији.

Правилник о изменама и допунама правилника о врста-

ма мерила за којa је обавезно оверавање и временски 

интервали њиховог периодичног оверавања објављен је 

13. децембра, а на снагу је ступио 21. децембра 2013. године. 

овим Правилником смањен је број мерила на које се Правил-

ник односи, односно брисана су из табеле у члану 2. мерила за 

испитивање електричне безбедности у нисконапонским дис-

трибутивним мрежама (електричне отпорности према земљи, 

електричне отпорности изолације, електричне импедансе 

петље, електричне отпорности уземљења и изједначења 

потенцијала, за проверу заштитних уређаја диференцијалне 

електричне струје) и справе за одређивање хектолитар-

ске масе житарица и уљарица, док су додати мeрни систeми 

зa кoмпримoвaна гaсoвитa гoривa зa вoзилa. истовремено, 

рок периодичног оверавања резервоара и танкера смањен 

је са десет на пет година. Mерила, која су су усаглашена са 

захтевима Правилника о мерилима („службени гласник рс”, 

број 63/13), односно Правилника о вагама са неаутоматским 

функционисањем („службени гласник рс”, број 17/13), уколи-

ко је њихова усаглашеност оцењена према поступцима из тих 

правилника и ако су означена у складу са тим правилницима, 

не подлежу првом оверавању.

Правилник о аутоматским мерилима нивоа течности у 

непокретним резервоарима објављен је 23. децембра, а на 

снагу ступа 31. децембра 2013. године. овим правилником 

ближе се прописују захтеви за аутоматска мерила нивоа теч-

ности у непокретним резервоарима, означавање аутоматских 

мерила нивоа течности у непокретним резервоарима, технич-

ка документација, начин утврђивања испуњености захтева 

за аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резер-

воарима, начин испитивања типа аутоматских мерила нивоа 

течности у непокретним резервоарима, методе мерења, као 

и начин и услови оверавања аутоматских мерила нивоа теч-

ности у непокретним резервоарима. даном ступања на снагу 

овог Правилника престаје да важи Правилник о метролошким 

условима за аутоматска мерила нивоа течности у непокретним 

резервоарима	(„Службени	лист	СФРЈ”,	број	76/90).”

се употребљавају за медицинске, стоматолошке, ветеринар-

ске, научне и техничке сврхе, као и музичких инструменaта 

или делова таквих инструмената израђених од драгоцених ме-

тала, садржина извештаја о испитивању наведених предмета, 

начин испитивања и жигосања предмета, драгоцених метала 

и њихових легура, садржина и образац захтева за испитивање, 

односно жигосање предмета, образац извештаја о резултати-

ма извршеног испитивања драгоцених метала и њихових легу-

ра, опрема за испитивање и жигосање предмета, списак пред-

мета који се жигошу и место на које се државни жиг утискује, 

услови које морају испуњавати радне просторије и опрема 

за испитивање и жигосање предмета када се испитивање 

и жигосање предмета врши у пословним просторијама 

произвођача, увозника, односно заступника.

даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи 

Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од дра-

гоцених метала („службени лист срј”, број 8/95), Правилник о 

условима за испитивање и жигосање предмета од драгоцених 

метала („службени лист срј”, број 8/95) и Упутство о начину 

одређивања степена финоће предмета од драгоцених метала 

(„Гласник	СЗМДМ”,	број	1/84).”
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Објављен Правилник о условима и начину давања 
овлашћења привредним субјектима и другим 

правним лицима за обављање послова испитивања 
и жигосања предмета од драгоцених метала, као и 
испитивања драгоцених метала и њихових легураа

Правилник о условима и начину давања овлашћења привред-

ним субјектима и другим правним лицима за обављање посло-

ва испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, као 

и испитивања драгоцених метала и њихових легура („службени 

гласник републике србије”, број 116/13) објављен је 26. децембра 

2013. године, а на снагу ће ступити 3. јануара 2014. године.

овим Правилником ближе се прописују услови и начин давања 

овлашћења привредним субјектима и другим правним лицима за 

обављање послова испитивања и жигосања предмета од драго-

цених метала и испитивања драгоцених метала и њихових легура, 

састав комисије која утврђује испуњеност тих услова, њен начин 

рада и одлучивања, вођење регистра овлашћених тела, садржина 

и образац евиденције коју води овлашћено тело, начин вођења 

те евиденције, као и друга питања од значаја за рад овлашћених 

тела.

Објављен Правилник о медицинским термометрима и Пра-
вилник о бројилима реактивне електричне енергије класе

тачности 2 и 3

Правилник о медицинским термометрима и Правилник о 

бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 

3 објављени су у „службеном гласнику републике србије”, број 

118/13, 30. децембра 2013. године, а на снагу ће ступити 7. јануара 

2014. године

Правилником о медицинским термометрима ближе се прописују 

захтеви за медицинске термометре, означавање медицинских 

термометара, начин утврђивања испуњености захтева за меди-

цинске термометре, методе мерења, начин испитивања типа, као 

и начин и услови оверавања медицинских термометара. даном 

ступања на снагу овог Правилника престају да важе Правилник 

о метролошким условима за медицинске (хумане) термометре 

(„службени лист срј”, број 34/96), Правилник о метролошким ус-

ловима за медицинске електричне термометре за мерење мак-

сималне	 температуре	људског	 тела	 („Службени	 лист	 СФРЈ”,	 број	

18/90) и Правилник о метролошким условима за медицинске 

електричне термометре за континуирано мерење температуре 

људског	тела		(„Службени	лист	СФРЈ”,	број	18/90).

Правилником о бројилима реактивне електричне енергије класе 

тачности 2 и 3 ближе се прописују захтеви за бројила реактивне 

електричне енергије класе тачности 2 и 3, њихово означавање, 

начин утврђивања испуњености захтева, начин испитивањa типа 

бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3, ме-

тоде мерења, као и начин и услови оверавања бројила реактивне 

електричне енергије класе тачности 2 и 3. даном ступања на снагу 

овог Правилника престају да важе Правилник о метролошким ус-

ловима за електронска (статичка) бројила реактивне електричне 

енергије класе тачности 2 и 3 („службени лист срј”, брoj 47/98) и 

одредбе метролошког упутства за оверавање електронских (ста-

тичких) вишефункцијских бројила електричне енергије („гласник 

ЗМДМ”,	број	1/07)	које	се	односе	на	бројила	реактивне	електричне	

енергије класе тачности 2 и 3.
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Припрема Стратегије унапређења инфраструктуре квали-
тета 2014-2020
имајући у виду да инфраструктуру квалитета чине: 
стандардизација, акредитација, метрологија и оцењивање 
усаглашености са техничким прописима и стандардима, мини-
старство привреде, надлежно за креирање и спровођење по-
литике развоја инфраструктуре квалитета, припрема дугороч-
ни развојни документ - стратегија унапређења инфраструктуре 
квалитета у републици србији за период 2014-2020.

Припрема и доношење овог дугорочног развојног документа 
обезбедиће, након потпуног усклађивања техничког законо-
давства, које је у делокругу министарства привреде, ефикас-
ну примену законодавства усклађеног са еУ, као и ефикасно 
функционисање система инфраструктуре квалитета.

Припрема стратегије се реализује уз техничку подршку немач-
ког програма развојне помоћи (GIZ ACCESS  – Програм развоја 
приватног сектора у србији) и уз сарадњу са свим заинтересо-
ваним странама, укључујући, с једне стране, институције ин-
фраструктуре квалитета (исс, атс, дмдм) и тела за оцењивање 
усаглашености, а са друге стране представнике привреде (Пкс, 
асоцијације и друга секторска удружења) као корисника услуга 
испитивања, контролисања и сертификације.

израда стратегије подразумева реализацију свеобухват-
них анализа постојећег стања у функционисању система ин-
фраструктуре квалитета, поређење добијених резултата са 
појединим земљама из региона и европске уније и давање пре-
порука о даљим потребним активностима са крајњим циљем 
ефикасног функционисања система инфраструктуре квалитета 
усклађеног са потребама привреде републике србије.

http://www.tehnis.privreda.gov.rs

Мишљење МП у вези са применом Уредбе о начину 
признавања иностраних исправа и знакова усаглашености 

министарство привреде, сектор за инфраструктуру квалите-
та, дало је мишљење у вези са применом појединих одредаба 
Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова 
усаглашености (‘’службени гласник рс’’, број 98/09).

У оквиру активности праћења примене прописа из делокру-
га министарства привреде, дато је мишљење о појединим 
питањима у вези са поступком и начином признавања иностра-
них исправа и знакова о усаглашености од стране надлежних 
министарстава, у складу са Законом	о	техничким	захтевима	за	
производе и оцењивање усаглашености и поменутом Уредбом.

У односу на члан 28. став 2. Закона	о	техничким	захтевима	за	
производе	 и	 оцењивању	 усаглашености,	 ЗОТЗ („службени 
гласник рс» број 36/09), потребно је истаћи да је у републици 
србији правно могуће признавање важења иностране исправе 
о усаглашености производа искључиво у случају када за произ-
вод/групу производа, за који је издата инострана исправа о уса-
глашености, постоји домаћи технички пропис који прописује 
обавезу сачињавања, односно издавања одговарајуће исправе 
о усаглашености од стране именованог или акредитованог тела 
за оцењивање усаглашености. такође, неопходно је идентифи-
ковати инострани технички пропис на основу којег је издата 
инострана исправа о усаглашености производа. то значи да 

у случајевима када нема иностраног техничког прописа, 
који садржи захтеве за прибављање исправе о усаглаше-
ности одређеног производа/групе производа издате од 
стране тела за оцењивање усаглашености, нема основа за 
признавање такве исправе. ако посебан технички пропис у 
републици србији не прописује обавезу издавања исправе о 
усаглашености за одређене производе/групе производа од 
стране именованог или акредитованог тела за оцењивање уса-
глашености, ти производи се стављају на тржиште и/или упо-
требу у републици србији слободно, без додатних ограничења, 
услова или признавања важења иностраних исправа о усагла-
шености које евентуално прате те производе.

када је реч о иностраној исправи о усаглашености, којом се 
потврђује усаглашеност производа са захтевима иностраног 
националног или регионалног (европског хармонизованог) 
стандарда, признавање такве исправе треба везивати за ино-
страни пропис који се позива на примену тог стандарда. да-
кле, само инострана исправа о усаглашености, која потврђује 
усаглашеност са националним или европским хармонизова-
ним стандардима на које се позива инострани технички про-
пис (било да је реч о хармонизованим или нехармонизованим 
стандардима и без обзира да ли је примена тих стандарда 
добровољна или обавезујућа), може бити предмет признавања 
у складу са Уредбом о начину признавања иностраних исправа 
и знакова усаглашености (Уредба).
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начин признавања исправа и знакова усаглашености из 
члана	28.	става	2.	ЗОТЗ	ближе	је	уређен	Уредбом.

одредбом члана 5. Уредбе прописано је шта захтев за 
признавање важења иностране исправе мора да садржи, док је 
одредбом члана 6. Уредбе прописано који се докази подносе уз 
захтев за признавање важења иностране исправе.

током примене Уредбе, а посебно након што је акредитационо 
тело србије (атс) потписало мултилатерални споразум (еа MLA) 
са европском организацијом за акредитацију којим је дошло 
до узајамног признавања техничке оспособљености тела за 
оцењивање усаглашености, јавило се питање поједностављења 
поступка којим надлежни министар признаје важење у репу-
блици србији иностраних исправа о усаглашености које су из-
дате од стране тела за оцењивање усаглашености пријављених 
европској комисији.

с обзиром на наведено, министарство је мишљења да, у случају 
када је поднет захтев за признавање важеће иностране испра-
ве о усаглашености производа са захтевима прописа европске 
уније (директиве, уредбе или другог прописа еУ), издате од стра-
не тела за оцењивање усаглашености пријављеног европској 
комисији од стране земаља чланица еУ и земаља потписница 
еа MLA споразума европске органазације за акредитацију, није 
потребно тражити да подносилац захтева наводи информације 
из члана 5. став 1) тач. 3), 4) 6), 7), и 8) Уредбе, нити да уз захтев 
и инострану исправу прилаже документацију и доказе из члана 
6. став 1) тач. 3-5) Уредбе.

разлози су следећи:

1) акредитационо тело србије је 2012. године потписало са 
европском организацијом за акредитацију споразум о 
међусобном признавању техничке оспособљености тела 
за оцењивање усаглашености (еа MLA споразум), што зна-
чи да је потврђена еквивалентност захтева за именовање/
акредитацију српских тела за оцењивање усаглашено-
сти у односу на захтеве за пријављена тела еУ, односно 
европској комисији

2) инострана тела за оцењивање усаглашености која 
обављају послове оцењивања усаглашености производа 
са захтевима директива еУ морају бити пријављена (ноти-
фикована) европској комисији

3) сва инострана пријављена (нотификована) тела за 
оцењивање усаглашености производа са захтевима ди-
ректива	ЕУ	се	налазе	на	списку	тзв.	„NANDO“	базе	Европ-
ске комисије и сви неопходни подаци о тим телима су до-
ступни	 на	 следећој	 интернет	 страници:	 http://ec.europa.
eu/enterprise/newapproach/nando/

4) директиве еУ и уредбе као технички прописи на осно-
ву којих се оцењује усаглашеност производа, наведе-
не у иностраној исправи о усаглашености, предмет су 
хармонизације у српском законодавству у складу са 
одредбама ссП споразума, односно националног Пла-
на интеграције републике србије у еУ, односно преузете 
су или се очекује њихово убрзано преузимање у домаћи 
правни систем тако да није потребно прибављати њихов 
превод иа српски језик приликом признавања иностра-
них исправа о усаглашености из еУ.

с обзиром на све наведено, министарство сматра да се на 
наведени начин значајно убрзава и олакшава процедура за 
признавање важења иностраних исправа о усаглашености 
које	 долазе	 из	 тела	 регистрованих	 у	„NANDO“	 бази	 Европске	
комисије с обзиром да су сви наведени докази и информације 
јавни и лако доступни ресорним министарствима и комисијама 
за признавање иностраних исправа о усаглашености. 

такође, потребно је напоменути да нема потребе тражити од 
подносиоца	захтева	да	доставља	извод	из	„NANDO“	базе	Европ-
ске комисије с обзиром да је реч о подацима који су јавно до-
ступни, као ни да није неопходно да домаћа правна лица под-
носе копију извода из регистра привредних субјеката за под-
носиоца захтева с обзиром да су и ови подаци јавно доступни.

За	више	информација	посетите:	http://www.tehnis.privreda.gov.rs/
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Имплементација система менаџмента заштитом 
животне средине и провере Eвропске уније (Eco-management 
and Audit scheme, EmAs) у републици србији  

имајући у виду растуће интересовање о перформансама 
организација када је животна средина у питању, може се рећи 
да проактиван приступ у изазовима о животној средини постаје 
обележје успешних организација, како у свету тако и код нас. 
систем менаџмента заштитом животне средине и провере 
европске уније (EMAS) је инструмент за управљање, проце-
ну, извештавање и унапређење перформанси у односу пре-
ма животној средини. систем је развијен од стране европске 
комисије, а намењен је предузећима и свим другим врстама 
организација које желе да побољшају свој учинак на животну 
средину. Привредни и услужни сектори примењују EMAS ши-
ром света. тренутно је нешто више од 4500 организација на 
око 8150 локација регистровано у систем EMAS. међу њима су 
велике мултинационалне компаније, мала и средња предузећа, 
државне институције и многи други.

организације, од којих се захтева системско побољшање 
перформанси у односу на животну средину, које се врши 
перманентно, и уз обавештавање јавности и заинтересова-
них страна, узевши у обзир и законске захтеве из области за-
штите животне средине, препознаће EMAS свакако као свој 
алат. имплементација овог система уз бројне захтеве пружа и 
могућност да се организација похвали најкредибилнијим систе-
мом менаџментa заштитом животне средине. EMAS је, од 1995. 
године, као систем био доступан компанијама, које послују у ок-
виру граница еУ, а од 2009. године доступан је и организацијама 
ван еУ.

Преко механизма EMAS GLOBAL доступно је регистровање у систем 
оних организација које послују ван територије еУ, било да им 
је у „трећим земљама“ само нека од организационих целина, 
док им је централа компаније смештена на територији неке 
од држава чланица еУ или се читава организација налази ван 

територије еУ. У том смислу, приликом регистрације у систем 
EMAS, у пракси се могу догодити три ситуације:

1. регистрација организација која послује на више локација 
у земљама чланицама еУ – такозвана „корпоративна 
регистрација	ЕУ	(EU	corporate	registration)“

2. регистрација једне организације или више корпоративно 
повезаних организација које послују ван територије еУ - 
„Регистрација	за	треће	земље	(third	country	registration)“,	и

3. регистрација организација које послују и на територији 
држава чланица еУ и ван територије еУ - „глобална 
регистрација	(global	registration)	“

република србија је препознала механизам EMAS GLOBAL и 
„регистрацију за треће земље“ као прилику за организације, 
које послују на територији србије, да постану део европ-
ске EMAS породице. имајући у виду да је законски оквир за 
успостављање EMAS-а у републици србији тренутно дефи-
нисан	 Законом	 о	 заштити	 животне	 средине	 (Чланови	 44-50),	
на основу EMAS II Уредбе 761/2001, такозваним креирањем 
српског EMAS-а, постало је јасно да се мора приступити изме-
ни постојећих одредаба закона. У прилог тврдњи говори низак 
капацитет за примену „псеудо EMAS-а“, а такође и веома слаба 
заинтересованост предузећа у србији да у овако конципира-
ном систему учествују. као доказ за овакву тврдњу може нам 
послужити и чињеница да до данас у србији немамо ниједну 
компанију са EMAS логоом. 

дакле, систем, успостављен пресликавањем одредаба ев-
ропског система у домаћу регулативу, треба да буде измењен 
тако да може да задовољи потребе организација из србије да 
у систему учествују, али и да уважи недостатак капацитета ми-
нистарства енергетике, развоја и заштите животне средине за 
тренутну, потпуну имплементацију система. 

Европска комисија је 
крајем 2009. године, 
доношењем Уредбе 
1221/2009, омогућила 
учешће у EMAS-у (Eco-
Management and Audit 
Scheme) организацијама 
које се налазе ван 
територије Европске 
уније. Сада је на Ми-
нистарству енергети-
ке, развоја и заштите 
животне средине да, 
користећи ову могућност, 
створи услове којим би 

организацијама из Србије омогућили да што лакше дођу до 
EMAS сертификата.

Раде Остојић, руководилац групе 
за стандарде и чистије производње, 
Министарство енергетике, развоја и 
заштите животне средине

Тема броја: 

Слика 1. Шематски приказ измена и допуна законске регу-
лативе које омогућавају имплементацију EMAS-а 
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имајући у виду да европска комисија кроз документа, 

која говоре о имплементацији EMAS-а, нигде експли-

цитно не помиње министарство „треће земље“, чак ни у 

случају републике србије, где се очигледно ради о будућем 

компетентном телу, било је неопходно позиционирати ми-

нистарство енергетике, развоја и заштите животне средине, 

тако да његова улога буде прихватљива за све заинтересова-

не стране у поступку EMAS GLOBAL регистрације. Уместо да 

се ставимо у улогу регулатора система, покушали смо да дамо 

одговор на питање шта је то што министарство може да ура-

ди како би омогућило лакшу и бржу регистрацију компанија 

из србије у систем EMAS. анализом поступка регистрације 

дошли смо до чињенице да релативно мали број земаља пру-

жа услугу регистрације кроз EMAS GLOBAL механизам. то су: 

Финска,	Немачка,	Шпанија,	Италија,	Данска,	Аустрија,	Белгија	и	

Португалија. Полазећи од чињенице да је мала вероватноћа да 

верификатори из ових земаља знају српски језик, да познају за-

конску регулативу републике србије у области заштите живот-

не средине и да су према NACE кодовима овлашћени за адек-

ватан пословни сектор, министарство је изменама и допунама 

Закона	о	заштити	животне	средине	дефинисало	себе	као	учес-

ника EMAS GLOBAL регистрације, задуженог за верификацију 

усаглашености организације која је отпочела поступак EMAS 

регистрације, са законским захтевима у области заштите жи-

вотне средине. начин, на који ће се ова верификација вршити, 

као и образац којим се организација обраћа министарству и 

потврда као документ, којим се потврђује испуњеност за-

конских захтева из области заштите животне средине, биће 

прописани посебним правилником. сви остали захтеви, које 

организација мора да задовољи у процесу EMAS регистрације, 

а тичу се односа организације према верификатору и ком-

петентном телу државе чланице, заједно са препорукама за 

спровођење, биће публиковани кроз EMAS водич. рок за из-

раду наведених докумената је август 2014. године до када се 

планира завршетак пројекта „спровођење закона у области  

контроле индустријског загађења, спречавања хемијског уде-

са и успостављања EMAS система у републици србији“.

1. Валидација и верификација организација (верификатор); 

2. Пријава за регистрацију у EMAS код компетентног тела 

државе чланице еУ (Пријава + анекси према регулативи еУ 

односно према EMAS водичу који ће бити публикован); 

3.	 Захтев	 за	 потврду	 испуњености	 законских	 захтева	 у	 об-

ласти	 ЗЖС	 (Министарство	 енергетике,	 развоја	 и	 заштите	

животне	средине)/Захтев,	Прилози;	(делатност,	сертификат	

ISO 14001, потврда о уплаћеној административној такси); 

4.	 Провера	 испуњености	 законских	 захтева	 у	 области	 ЗЖС	

(министарство енергетике, развоја и заштите животне сре-

дине и други надлежни органи); 

4.1 Прикупљени одговори и могуће неусаглашености; 

5. издавање потврде ако су сви законски захтеви задовољени; 

6. информација се шаље компетентном телу државе чланице еУ;  

7. регистрација (према еУ EMAS Уредби, односно према EMAS 

водичу који ће бити публикован); 

7.1. информација о могућности регистрације; 

8. информација другим надлежним органима; 

9. службена евиденција министарства енергетике развоја и 

заштите животне средине; 

10. информације о изменама.

овакав начин регистрације биће у употреби до момента када 

република србија постане пуноправна чланица европске 

уније. тада ће министарство, задужено за послове заштите 

животне средине, преузети у потпуности улогу компетентног 

тела, а акредитационо тело србије (атс) ће бити задужено 

за акредитовање EMAS верификатора. будући да републи-

ка србија још увек није држава чланица еУ, атс ће у овом 

тренутку моћи само да учествује у Пројекту у циљу ближег 

упознавања са применом EMAS система и припреме за развој 

шеме за акредитацију EMAS верификатора како би се припре-

мио за потпуну примену овог система у нашој земљи.  

Шанса да изменимо постојећу ситуацију, у којој немамо 

ниједну компанију регистровану у систему EMAS у србији, 

јавила се још кроз припрему пројекта „спровођење зако-

на у области контроле индустријског загађења, спречавања 

хемијског удеса и успостављања система  EMAS у републици 

србији“ када смо, као један од циљева пројекта, поставили 

припремање три компаније из србије за регистрацију у EMAS 

систему. такође, међу циљевима EMAS компоненте пројекта, 

која се бави питањем EMAS система, је и помоћ министарству 

у дефинисању законског оквира и пратећих докумената при 

успостављану EMAS система. оформљен је и тим експерата 

за припрему компанија. контактирали смо заинтересоване 

организације и представили им пројекат и пројектне активно-

сти у овој компоненти. од око 40 заинтересованих компанија 

за учешће у пројекту пријавило се 7. од пријављених 

компанија биће изабране 3 компаније из различитих сектора 

Слика 2. Учесници у EMAS GLOBAL регистрацији и њихов 
међусобни однос 
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Слика 3. Представљање пројекта у Пкс-у  

имплементацијом EMAS система на територији републи-
ке србије пружићемо прилику организацијама да покажу 
своју корпоративну друштвену одговорност, пружићемо им 

у будућности предност у „зеленим јавним набавкама“, али 
ће ипак највећу добит имати животна средина и грађани 
србије.

са што већом релевантношћу по животну средину и апсо-

лутном приврженошћу највишег руководства циљевима 

постављеним кроз пројекат.

компаније, које буду изабране да се кроз пројекат припреме за 

EMAS регистрацију, као и организације, које ће се након завр-

шетка пројекта пријављивати за регистрацију у EMAS систе-

му, обављаће активности које су приказане у дијаграму тока. 

дијаграм приказује активности свих осталих учесника у проце-

су регистрације у оквиру EMAS система.
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У	периоду	од	16.	до	17.	октобра	2013.	године	у	Београду	је	одржана	радионица	под	називом	„Exchange	of	experience	

of	lead	assessors	(ISO/IEC	17025)“	у	организацији	Акредитационог	тела	Србије	(АТС)	у	оквиру	PTB	пројекта		„Промоција	

регионалне сарадње у југоисточној европи у области инфраструктуре квалитета”.

основни циљ радионице је био размена искуства међу водећим оцењивачима у вези примене, тумачења и начи-

на оцењивања захтева стандарда ISO/IEC 17025, општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и 

лабораторија за еталонирање.

радионица је обухватила решавање следећих ситуација:

•	 припрема	тима	за	оцењивање,	одређивање	броја	оцењивач	дана	и	израда	плана	оцењивања;

•	 оцењивање	компетентности	целокупног	особља	укљученог	у	поступак	испитивања,	као	и	оцењивање	записа	о	

особљу;

•	 управљање	корективним	и	превентивним	мерама;

•	 садржај	извештаја	о	испитивању	/	уверења	о	еталонирању,	као	и	управљање	истим;

•	 коришћење	резултата	еталонирања.

радионици су, поред представника атс-а, присуствовали и представници акредитационог тијела црне горе (атцг), 

института за акредитирање босне и Херцеговине (бата), Хрватске акредитацијске агенције (наа) и акредитацио-

ног	тела	Албаније	(DA).

Одржана радионица „Exchange of experience of lead 
assessors (ISO/IEC 17025)“

http://www.ats.rs/sr/vest/odrzana-radionica-exchange-experience-lead-assessors-isoiec-17025

учесници радионицеучесници радионице
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У	периоду	од	24.	до	25.	септембра	2013.	године	одржана	је	обука	под	називом	„Revision	of	ISO/IEC	

17021:2011	and	application	in	the	regulated	area”	у	Загребу,	Хрватска,	у	организацији	регионалног	

PTB	пројекта	„Промоција	регионалне	сарадње	у	Југоисточној	Европи	у	области	инфраструктуре	

квалитета“, Хрватске акредитацијске агенције (HAA) и турског	акредитационог	тела	(TURKAK).	Об-

уци су присуствовали представници акредитационих тела србије, Хрватске, босне и Херцегови-

не, македоније, црне горе, албаније и косова (Ун 1244).

током обуке је представљено ново издање стандарда ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17021:2011 и измене 

у односу на претходно издање. такође су представљене специфичности при оцењивању серти-

фикационих тела за сертификацију система менаџмента за потребе именовања, као и значај и 

начин	примене	смернице	EA	2/17	EA	Guidelines	on	horizontal	requirements	for	the	accreditation	of	

the	conformity	assessment	bodies	for	notification	purposes.

Обука „Revision of ISO/IEC 17021:2011 and application 
in the regulated area”

http://www.ats.rs/sr/vest/obuka-revision-isoiec-170212011-and-application-regulated-area

учесници обукеучесници обуке
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календар
догађаја

Главни и одговорни уредник
јасна стојановић, в.д. 
директора акредитационог 
тела србије
уредник
катарина богојевић
телефон: 011/ 301 47 34
факс: 011/ 313 03 74
e-mail:	katarina.bogojevic@ats.rs

Издавач: акредитационо тело србије
булевар михаила Пупина 2, адресни код: 190813
Палата србије (сиВ), источно крило, одељак – мост, 1. спрат
11000 београд, србија
Припрема и штампа: Позитив мВП доо
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јанУар

27. јануар – 29. јануар 2014.

EA	Executive	Committee	Meeting,	Рим,	Италија

ФЕБРУАР

прва половина фебруара 2014.

TrainMic	семинар,	ДМДМ/АТС

током месеца фебруара 2014. 

бесплатни семинари за чланове 
комисија у складу са међународном и 
европском стандардизацијом, институт за 
стандардизацију србије, београд

март
5. март – 6. март 2014.

EA	Communications	and	Publications	
Committee Meeting, београд, србија

12. март – 13. март 2014.

EA	Laboratory	Committee	Meeting,	Валета,	
малта

18. март – 19. март 2014.

Horizontal	Harmonisation	Committee	Meeting,	
брисел, белгија

19. март – 20. март 2014.

WG	ILC	Calibration,	Шепертон,	Велика	

британија

25. март – 27. март 2014. 
Certification	Committee	Meeting,	Inspection	

Committee Meeting, осло, норвешка

током месеца марта 2014.

ISO 9001 системи менаџмента 
квалитетом – захтеви, „тумачење захтева 
стандарда и његова имплементација“ 
(семинар прилагођен малим и средњим 
предузећима), институт за стандардизацију 
србије, београд
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