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Нове акредитације у месецу децембру 2013. годиНе, јаНуару, фебруару и марту 2014. годиНе

атс поздравља нове чланове
породице акредитованих тела за 
оцењивање усаглашености

током децембра 2013. године, јануара, фебруара и марта 2014. године Акредитационо тело србије донело је одлуке о 
додели акредитације за следеће лабораторије за испитивање и еталонирање, медицинске лабораторије, контролна 
и сертификациона тела, као и низ одлука о одржавању, обнови, проширењу обима акредитације, укидању, преносу 
акредитације и смањењу обима акредитације.

децембар 2013. годиНе

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

•	 Друштво	за	услуге	у	области	заштите	ТЕХПРО	доо,	
Лабораторија за испитивање теХПро, београд

и контролним телима

•	 ДОО	Термоинжењеринг	Панчево,

•	 ITC	KONTROL	d.o.o.,	Нови	Београд,

•	 TERMOENERGETIK	PLUS	d.o.o.	Београд-Крњача.

Акредитација је укинута лабораторији за испитивање:

•		 Пољопривредна	стручна	служба	АГРОЗАВОД	ДОО	Вршац.

јаНуар 2014. годиНе

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

•	еко-Институт за безбедност и здравље на раду д.о.о., нови сад

и контролним телима:

•		 јкП	Зеленило-Београд,	Служба	за	атестирање	и	контролу,	Београд

•			 Универзитет	у	Новом	Саду,	Факултет	техничких	наука,	Де-
партман за механизацију и конструкционо машинство, 
Лабораторија за моторна возила, нови сад.

Акредитација је укинута контролном телу:

•		 TSC	METER	DOO	BEOGRAD	Београд.

фебруар 2014. годиНе

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:
•	 ИДВОРСКИ	ЛАБОРАТОРИЈЕ	–	Друштво	за	испитивање,	

контролисање и сертификацију д.о.о. београд,
•   „Хидрозавод дтд“ Ад за студије, истраживање, 

пројектовање и инжењеринг Лабораторија, нови сад,

медицинској лабораторији:
•			 „AQUALAB	plus“	д.о.о.,	Огранак	Aqualab1-Лабораторија	за	

биохемијска	и	хематолошка	испитивања,	Београд-Земун

и контролном телу:
•	 Professional	Control	Group	doo	Београд.
Акредитација је укинута:
лабораторији за испитивање
•			 SWAT	DOO	BEOGRAD,	Београд,	Земун,	лабораторији	за	

испитивање
лабораторији за еталонирање
•		 SWAT	DOO	Београд,	Лабораторија	за	еталонирање,	Београд

и контролним телима
•		 ROTA	CONTROL	D.O.O	Beograd,	Београд
•  теЛеЛИнк доо, београд
•  МАно-тест д.о.о., београд.

март 2014. годиНе

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:
•  Железара смедерево д.о.о., обезбеђење квалитета, сектор 
лабораторије,	Смедерево	–	Радинац

•			Привредно	друштво	са	ограниченом	одговорношћу	за	
развој електро уређаја и система, ремонт енергетске опре-
ме,	уштеду	енергије	и	градњу	Минел	Динамо	Београд	–	
Барајево,	Испитна	станица	Београд	–	Барајево

контролним телима:
•			Електротехнички	институт	ДЕЦ	д.о.о.,	за	мерења	и	
испитивања,	Зрењанин

•   јавно комунално предузеће „букуља“ Аранђеловац

и сертификационом телу за системе менаџмента:

•		Витез	Сертификација	ДОО,	Сертификација	и	надзор	система	
менаџмента, нови београд.
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 АТС потписао уговор о лиценци 
за коришћење комбинованог 
ILAC MRA знака

одржана 20. седница 
управног одбора атс-а

Управни одбор је усвојио већи број финансијских доку-
мената и то: Извештај о попису основних средстава и сит-
ног инвентара, Извештај о попису потраживања, обавеза 
и	новчаних	средстава	АТС-а,	Извештај	комисије	за	отпис	
потраживања и расходовање основних средстава и сит-
ног инвентара и Финансијски извештај Акредитационог 
тела србије за 2013. годину.

Управни одбор је усвојио и Извештај о раду Акредитаци-
оног тела србије за 2013. годину и одао признање в.д. ди-
ректору и свим запосленима Атс-а за изванредне резул-
тате, који су постигнути током 2013. године са тако малим 
бројем	запослених,	а	нарочито	за	резултате	колегијалног	
оцењивања	 које	 су	 спровели	 чланови	 тима	 Европске	
организације за акредитацију.

Седница управног одбора АТС-а

овим путем обавештавамо сва наша акредитована тела за 
оцењивање усаглашености да је Атс 3. фебруара 2014. 
године потписао са Међународном организацијом за 
акредитацију	 лабораторија	 (ILAC)	 Уговор о лиценци за 
коришћење	комбинованог	ILAC	MRA	знака и да ће од сада 
сертификати о акредитацији, који се издају акредитованим 
лабораторијама (лабораторије за испитивање, лабораторије 
за	 еталонирање	 и	 медицинске	 лабораторије),	 садржати	
комбиновани	ILAC	MRA	знак	као	потврду	да	је	АТС	потписао	
мултилатерални	споразум	са	ILAC-ом	(ILAC	MRA)	за	наведе-
ни обим.

Ускоро	 се	 очекује	 измена	 поменутог	 уговора,	 који	 ће	
укључити	и	контролна	тела,	а	након	чега	ће	сва	акредита-
циона	тела,	потписници	ILAC	MRA	споразума	за	ову	област,	
потписати нови уговор о лиценци за коришћење комбино-
ваног	ILAC	MRA	знака	како	би	и	сертификати	о	акредитацији,	
који се издају акредитованим контролним телима, могли да 
садрже	поменути	комбиновани	ILAC	MRA	знак.

напомињемо да и заинтересована тоУ могу, уколико то 
желе, да потпишу са Атс-ом Уговор о праву коришћења 
комбинованог	 ILAC	MRA	 знака како би исти користили на 
извештајима о испитивању, сертификатима о еталонирању, 
меморандуму, понудама за посао, интернет страници и дру-
гим документима.

Након	што	 је	 Акредитационо	 тело	 Србије	 (АТС)	 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 ок-
виру	ЕА	(EA	MLA),	на	састанку	Савета	за	мултилатералне	споразуме	ЕА	(EA	MAC),	који	је	одржан	9.	и	10.	априла	2014.	године	
у	Варшави,	Пољска,	донета је одлука о одржавању обима већ потписаног мултилатералног споразума између АТС-а 
и ЕА за: лабораторије за испитивање, укључујући и медицинске лабораторије, лабораторије за еталонирање, кон-
тролна тела и сертификациона тела за сертификацију производа, као и о проширењу мултилатералног споразума 
за: сертификациона тела за сертификацију система менаџмента и сертификацију особа.

генерална скупштина еА ће, током 33. заседања (27. и 28. мај 2014. године),	и	формално	усвојити	одлуку	EA	MAC	комите-
та	када	ће	АТС	потписати	нови	EA	MLA	споразум	који	ће	сада	обухватити	области	оцењивања	усаглашености:	испитивања,	
еталонирања, контролисања, сертификације производа, сертификације система менаџмента и сертификације особа.
За	више	информација	посетите:	
 http://www.ats.rs/sr/vest/ea-mac-doneo-odluku-o-odrzavanju-i-o-prosirenju-obima-ea-mla-sporazuma

У просторијама Акредитационог тела 
Србије	(АТС)	је	24. фебруара 2014. године 
одржана 20. седница Управног одбора Атс-а

EA MAC донео одлуку о одржавању и
о проширењу обима EA MLA споразума
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9. јуна 2014. године обележава се Међународни дан акредитације на глобал-
ном	 нивоу,	 као	 датум	 који	 су	 заједнички	 установили	 Међународни	 форум	 за	
акредитацију	(International	Accreditation	Forum	-	IAF)	и	Међународна	организација	
за	акредитацију	лабораторија	(International	Laboratory	Accreditation	Cooperation	-	
ILAC),	како	би	јавност	била	боље	информисана	о	значају	акредитације.

овогодишњом темом Међународног дана акредитације „Акредитација нам 
омогућава	 безбедно	 снабдевање	 енергијом“	 се	 наглашава	 значај	 улоге	
акредитације, као и потреба за смањењем емисије гасова и потреба за увођењем 
мера	у	области	енергетске	ефикасности.	Ове	године	се	истиче	потреба	да	владе	
и	приватни	сектор	изнађу	начина	да	обезбеде	веће	количине	енергије	за	већи	
број људи, а да у исто време дође до смањења емисије гасова стаклене баште и 
загађења.

као и претходних година, овај дан ће се славити широм света како би се указало 
на	значај	акредитације.	Акредитационо	тело	Србије	ће,	тим	поводом,	одржати	у	
сава центру семинар 2. јуна 2014. године за акредитована тела за оцењивање 
усаглашености	(ТОУ)	када	ће	уједно	представити	и	актуелне	теме	из	области	тех-

ничких	захтева	значајних	за	рад	ТОУ	у	области	оцењивања	усаглашености	и	акредитације.

све детаљније информације потражите на https://ilac.org, a	брошуру,	израђену	у	част	прославе	Међународног	дана	
акредитације 2014, можете преузети на:  https://www.ilac.org/documents/WAD-2014/WAD-Brochure2014-Screen.pdf

Такође,	можете	да	погледате	и	пратећи	промотивни	филм	(са	преводом	на	српски	језик	«Captions/Serbian»)	на	следећој	
адреси:  http://www.youtube.com/user/IAFandILAC

Међународни дан акредитације 2014
АкрЕДиТАцијА НАм омогућАвА бЕзбЕДНо 
СНАбДЕвАњЕ ЕНЕргијом

 МЕђунАроднА конвЕнцијА
о квАлиТЕТу JUSK ICQ 2014
„квалитетом ка европским и 
светским интеграцијама“

Акредитационо	 тело	 Србије	 (АТС)	 и	 Дирекција	 за	
мере	и	драгоцене	метале	(ДМДМ)	организују,	у	окви-
ру	Међународне	конвенције	о	квалитету	-	JUSK	ICQ	
2014 (www.jusk.org)	шесту	специјалну	конференцију	
„национални систем акредитације - стање и будући 
развој” и пету специјалну конференцију „национал-
ни метролошки систем - стање и будући развој” које 
ће се одржати у среду, 4. јуна 2014. године на Ма-
шинском факултету у београду, краљице Марије 16, 
у термину од 9:00 до 13:00. 
 http://www.jusk.org

 Семинар о мерној неСигурноСти
У	ОРГАНИЗАЦИЈИ	ДРУшТВА	
МетроЛогА

7. мај 2014. године	•	Београд 
Грађевински факултет
Булевар краља Александра 73

Молимо	све	заинтересоване	за	учешће	на	семинару	да	попуњен	
формулар проследе Председнику или секретару друштва ме-
тролога на један од следећих мејлова: delcev@grf.bg.ac.rs или 
joksimov@sbb.rs.

За	више	информација	посетите:
 http://drustvometrologa.org/2014seminar

•  Програмом је предвиђено да семинар траје од 10 до 16 
часова	и	предвиђена	су	три	дела.

•		 У првом делу су теоријска предавања о мерној 
несигурности,	типовима	и	начинима	рачунања.

•		 Други	део	је	предвиђен	за	практични	део	-	рачунање	мерне	
несигурности на конкретном примеру.

•		 Завршни	трећи	део	је	полагање	тестова.

• рок за пријаву је 15.04.2014. године.
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у току је велика ревизија стандарда ISO 9001, сходно плану који је усвојио технички комитет 
међународне организације за стандардизацију (ISO), TC 176, који је надлежан за стандарде 
за системе менаџмента квалитетом. од јуна месеца, када се појавила CD (Committee draft) 
верзија, у целом свету се воде расправе о томе да ли је измена била потребна, да ли је 
оправдана и шта нам она доноси. без обзира на све коментаре, који круже о оправданости 
измене стандарда ISO 9001, важно је да се има у виду да ниједна измена није могућа ако се 
о њој не изјасни 2/3 чланица ISO-а, односно националних организација за стандардизацију, 
међу којима је и институтут за стандардизацију србије (исс).

изјашњавање о нацрту текста стандарда ISO CD 9001 је завршен 10. септембра 2013. годи-
не. већина националних организација је прихватила текст стандарда уз примедбе чиме је 
стандард стекао легитимитет да може да иде у следећу фазу (DIS). На нацрт стандарда (CD) 
достављено је око 3000 примедби од стране националних тела за стандардизацију.

На заседању TC 176, које је одржано од 04.11. до 11.11.2013. године у Порту, Португалија, 
разматране су предложене примедбе и донети су закључци о томе које примедбе ће бити 
прихваћене и како да се примедбе и предлози уврсте у нацрт стандарда (DIS) која треба да 
се појави у априлу месецу.

ДвАДЕСЕТ кључНих измЕНА
у петом издању стандарда ISO 9001:2015
на основу нацрта комитета (CD)

Анализом	текста	нацрта	стандарда	ISO	CD	9001:2015	издвојено	
је	20	кључних	измена.	У	ових	20	кључних	измена	не	налази	се	
измена структуре стандарда која је урађена у складу са Анек-
сом	SL.	ИСС	је	усвојио	и	објавио	превод	заједничког	текста	за	
све будуће стандарде за системе менаџмента, познат као Анекс 
SL,	 у	 оквиру	 документа:	 Интерна	 правила	 стандардизације	
–	 Део	 3	 Уобличавање	 српских	 стандарда	 и	 сродних	 докуме-
ната, прилог г. Прилогом г, који је нормативан, обавезују се 
све	комисије	у	ИСС-у	да	користе	заједнички	текст,	 термине	и	
дефиниције када преводе стандарде за системе менаџмента. 
назив овог документа је Структура, идентичан кључни 
текст, заједнички термини и кључне дефиниције у стан-
дардима за системе менаџмента.

документ се може бесплатно преузети са интернет 
презентације Исс-а на следећој адреси:
 http://www.iss.rs/images/upload/IPS/ips_3_trece_izdanje.pdf

Двадесет кључних измена означено је 
бројевима од 2.1 до 2.20.

2.1 разумевање организације и њеног 
 контекста

ради се о потпуно новом захтеву који се примењује на све 
стандарде	 за	 системе	 менаџмента	 на	 основу	 Анекса	 SL.	 Зах-
тева се од организација да утврде екстерна и интерна питања 
која имају или могу имати утицај на пословање организације. 
екстерна питања, која треба да се узму у обзир, односе се на 
правно, технолошко, конкурентско, културно, друштвено и 
економско окружење, без обзира да ли је регионално, нацио-
нално или међународно. сврха овог захтева је да организација 

јасно	специфицира	чиме	се	бави,	у	којем	окружењу	послује,	ко	
су корисници, како се са њима послује, како је регулисана де-
латност	којом	се	организација	бави.	Очекује	се	од	организација	
да,	у	складу	са	сложеношћу	процеса	и	производа/услуга,	које	
обезбеђују	 својим	 корисницима,	 успостави	 тачно	 онакав	 си-
стем какав јој је потребан и који може да јој омогући ефикасно 
одвијање	процеса	(fit	for	purpose).	

2.2 разумевање потреба и очекивања
  заинтересованих страна
Вишегодишња	дилема	 око	 значења	и	 разлике	 између	 енгле-
ских	термина	„interested	party“	и	„stakeholder“	 је	најзад	реше-
на.	 Наиме,	 у	 целокупној	 серији	 стандарда	 ISO	 9000	 користе	
се оба наведена термина, некад и у истом стандарду. додат-
на компликација настаје приликом превода ових термина на 
националне	језике,	због	тога	што	се	истом	речју	преводе	оба	
термина.	Таква	ситуација	је	и	приликом	превода	ове	две	речи	
на српски језик. оба термина се преводе као „заинтересова-
на	страна“.	Најзад,	 ISO	је	у	стандарду	ISO	CD	9001:2015	назна-
чио	 да	 се	 ради	 о	 терминима	 који	 имају	 исто	 значење,	 да	 су	
међусобно заменљиви и да се даје предност коришћењу тер-
мина	„interested	 party“.	 Стандард	 ISO	 9001:2008	 је	 првенстве-
но	 усмерен	 на	 разумевање	 захтева	 и	 очекивања	 корисника.	
Тренутно,	 ситуација	 је	 таква	да	 су	 само	организације,	 чији	 је	
систем менаџмента на вишем нивоу зрелости, узимале у об-
зир	и	очекивања	других	 заинтересованих	страна.	Узимање	у	
обзир	свих	заинтересованих	страна	значајна	 је	измена	у	зах-
тевима које ће организације морати да испуне. како би овај 
задатак урадиле комплетно, од организација се захтева да у 
првом кораку идентификују своје заинтересоване стране и да 
утврде који су њихови захтеви, као и да одржавају ажурним 
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ове информације. као минимум, организација мора да обу-
хвати:	 директне	 кориснике,	 крајње	 кориснике,	 испоручиоце,	
дистрибутере,	 малопродају,	 организације	 укључене	 у	 ланац	
снабдевања и регулаторна тела.

2.3 менаџмент процесима
У	новој	верзији	стандарда	даје	се	већи	значај	менаџменту	про-
цесима. концепт, на којем се заснива систем менаџмента једне 
организације, је:

1. да се идентификују процеси који су потребни за систем 
менаџмента квалитетом

2. да	се	управља	тим	процесима	коришћењем	PDCA	циклуса

3. да се стално прате ризици који могу да доведу до пробле-
ма у одвијању процеса и да се превентивно делује.

Генерички	приказ	управљања	једним	процесом	приказан	је	на	
слици 1.

Уз	већ	постојеће	захтеве,	који	постоје	у	стандарду	ISO	9001:2008,	
додати су нови захтеви као што су обавеза организације да:

•	 утврди	 ризике	 по	 усаглашеност	 производа	 и	 услуга	 и	
задовољство	корисника	ако	су	испоручени	ненамерава-
ни производи и услуге или ако је међусобно деловање 
између процеса неефективно;

•	 утврди	 критеријуме,	 методе	мерења	 и	 индикаторе	 пер-
форманси за процесе;

•		 утврди	потребне	ресурсе	за	одвијање	процеса	и	обезбе-
ди расположивост ресурса;

•		 додели	одговорности	и	овлашћења	за	процесе.

Нарочито	значајна	измена	је	обавеза	да	се	именује	одговорна 
особа за процес.	У	садашњој	верзији	стандарда	ISO	9001:2008	
таква	обавеза	не	постоји.	Самим	тим	проверавачи	сертифика-
ционих	тела	(преко	треће	стране)	нису	имали	права	да	то	тра-
же	 приликом	 сертификационих/надзорних	 провера	 за	 QMS.	
По правилу, у организацијама, које нису имале именоване тзв. 
„власнике процеса“ (без обзира на термин који ће се у овом 
случају	користити),	уочавани	су	недостаци	у	менаџменту	про-
цесима.

Такође,	 значајно	 побољшање	 у	 новој	 верзији	 стандарда	 је	

обавеза да се за сваки процес утврде индикатори перформан-

си процеса које је организација у обавези да мери и прати. 

досадашња пракса код организација, које примењују систем 

менаџмента квалитетом, је била да прати неколико индикато-

ра само за одабране процесе и само у сврху сертификације. 

Индикатори	су	се	искључиво	везивали	за	процесе	реализације	

производа	(набавка,	производња	и	продаја).

2.4 Лидерство
највише руководство организације се обавезује да покаже ли-

дерство и посвећеност у вези са: 

•	 системом	менаџмента	квалитетом	и	

•	 потребама	и	очекивањем	заинтересованих	страна.

У	 оквиру	 ове	 тачке	 стандарда	 значајно	 су	 повећани	 захте-

ви који се односе на највише руководство. новом верзијом 

стандарда захтева се да највише руководство преузме укупну 

одговорност за систем менаџмента квалитетом и да обезбе-

ди интегрисање захтева у пословне процесе организације. 

ретко која организација, која је до сада примењивала захтеве 

стандарда	ISO	9001,	није	правила	паралелне	системе	–	систем	

руковођења организацијом и систем менаџмента квалитетом. 

самим тим, систем менаџмента квалитетом је био померен у 

други	или	трећи	план.	Циљеви	руководства	су	били	другачији	

од циљева квалитета, који су се, по правилу, односили на спо-

редна питања једне организације.

2.5 Представник руководства
не постоји захтев да организација именује представника руко-

водства за квалитет. Постоји захтев да се додели одговорност 

и овлашћење за обезбеђење да систем менаџмента квалите-

том буде усаглашен са захтевима стандарда, без навођења на-

зива	функције	 те	особе,	 као	што	 је	до	 сада	био	случај.	Може	

се	 закључити	 да	 то	 овлашћење	 руководство	 може	 пренети	

на једну или више особа, али да оно и даље задржава крајњу 

одговорност	за	систем	менаџмента	квалитетом.	На	овај	начин	

повећава се улога највишег руководства организације.

како ће се реализовати процес? 

Документован	(и
ли	недокум

ентован)	се
т	активнос

ти	за	

стандарди
зовање	начина	н

а	који	се	ре
ализује	пр

оцес

улАЗни ЕлЕМЕнТи 
специфицирани захтеви 
(укључујући	ресурсе)

Праћење и мерење 
•	перформанси	процеса 
•	квалитета	производа	/	услуга 
•	задовољства	корисника 
•	успостављеног	система 
•	ризика

иЗлАЗни ЕлЕМЕнТи 
испуњени захтеви 
(резултат	процеса)

Жељени	„ПРОИЗВОД/УСЛУГА”

реализација процесаА

C

D

 P

кориСници 
(интерни	и	екстерни)

нежељени „отПАд”

Побољшавање процеса

Скуп међусобно повезаних или 
међусобно делујућих активности 

и методе управљања
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2.6 ризик
оцењивање ризика постаје захтев стандарда за системе 
менаџмента. У претходне две верзије постојао је предлог 
да „оцењивање ризика“ буде захтев стандарда за систе-
ме	 менаџмента	 квалитетом,	 али	 је	 у	 кључним	 фазама	 пред	
сâмо	 усвајање	 стандарда	 избачено.	 Према	 нацрту	 нове	
верзије стандарда, организација је у обавези да утврди ри-
зике и могућности које треба решити: да обезбеди да систем 
менаџмента квалитетом буде такав да може да постигне своје 
намераване	 резултате,	 спречи	 или	 смањи	 нежељене	 ефекте	
и достигне стално побољшање. циљ процене ризика је: да 
систем менаџмента квалитетом постиже жељене циљеве, да 
су	 производи	 и	 услуге	 усаглашени,	 да	 се	 спрече	 нежељени	
утицаји и да се оствари побољшавање система, производа 
и процеса. организација треба да предузме мере како би се 
бавила ризицима. ове мере представљају замену за тзв. пре-
вентивне	мере	које	постоје	у	стандарду	ISO	9001:2008.	Значи,	у	
новој	верзији	стандарда	не	постоје	више	ПРЕВЕНТИВНЕ	МЕРЕ.	
За	оцењивање	ризика	у	новој	верзији	стандарда	се	не	позива	
на одређену, прописану методу. свака организација може да 
користи коју год методу жели за оцену ризика. током распра-
ва,	 које	 се	 воде	везано	 за	нацрт	нове	верзије	 стандарда,	 че-
сто се постављају питања зашто стандард не упућује на стан-
дард	 ISO	 31000	 који	 се	 бави	ризицима.	Након	оцене	ризика,	
организација је у обавези да дефинише и спроведе мере да се 
ризици доведу на прихватљив ниво.

2.7 Планирање измена
сви, који се баве системом менаџмента квалитетом, знају 
да су измене у организацији (организационе, процесне, 
технолошке,	 персоналне,	 информатичке	 и	 остале)	 један	 од	
најзначајнијих	ризика	за	одрживост	система	менаџмента	ква-
литетом.	 У	 стандарду	 ISO	 9001:2008	 се,	 у	 оквиру	 тачке	 5.4.2,	
налазио захтев за највише руководство да „одржава цело-
витост система менаџмента квалитетом када се планирају 
и	 примењују	 измене“.	 Организације	 често	 овај	 захтев	 нису	
разумеле и поистовећивале су га са изменама докумената 
система	 менаџмента.	 Нацртом	 стандарда	 ISO	 CD	 9001:2015	
захтев,	који	се	односи	на	измене,	 је	значајно	проширен,	тако	
да „организација мора да планира и спроводи измене на си-
стематичан	 и	 доследан	 начин,	 уз	 идентификацију	 ризика,	
могућности и последица”.

2.8 опрема за праћење и мерење
Захтев,	 који	се	односи	на	опрему	за	праћење	и	мерење,	 је	 у	
новој	верзији	стандарда	пребачен	из	дела,	који	се	односи	на	
реализацију производа, у део који се односи на подршку, од-
носно на ресурсе. Можда му је ту право место. Али захтеви, 
који	 се	 односе	 на	 процесе	 мерења,	 су	 потпуно	 избачени	 из	
ове	 тачке	 тако	да	 се	она	 само	односи	на	опрему	 за	мерење.	
Такође,	предложени	назив	тачке	је	„уређаји	за	мерење“,	одно-
сно предложено је да се врати термин који се користио у стан-
дарду	ISO	9001:2000.	Обавезе	организација,	које	се	односе	на	
опрему	за	праћење	и	мерење,	су,	према	нацрту	стандарда	ISO	
CD	9001:2015,	само	да	утврди	да	ли	су	„уређаји	за	мерење	по-
годни за намену“. обавеза да организација еталонира опре-
му	за	мерење	је	пребачено	у	напомену	тако	да	еталонирање	
више не представља захтев. Многе земље света, као и србија, 

су имале велике примедбе на овако дефинисан текст нацрта 
стандарда.	Закључак	са	заседања	из	Порта	је	да	се	тачка	стан-
дарда, којом се прописују обавезе организације, везано за 
опрему за праћење и мерење, поново напише. 

2.9 знање
ово је потпуно нови захтев стандарда. обавеза организације 
ће бити да прво утврди које јој је знање потребно за обављање 
својих	процеса	и	да	одржава,	штити	и	учини	доступним	знање.	
На	састанку	у	Порту	одлучено	је	да	се	измени	назив	овог	зах-
тева	стандарда	у	„Знање	организације“	и	да	се	дода	још	једна	
тачка	која	ће	носити	назив	„Људи”	(people).

2.10 Документоване информације
У	складу	са	Анексом	SL	термин	„документоване	процедуре“	и	
„записи“ замењен је термином „документоване информације“. 
У табели бр. 1 приказан је број докумената који се захтева стан-
дардима	ISO	9001:2008	и	ISO	CD	9001:2015.

табела 1. 

Закључак	 је	 да	 је	 број	 обавезних	 докумената	 нешто	 мањи.	
Међутим,	важно	је	да	се	уочи	да	не	постоји	захтев	за	докумен-
тованим процедурама.

2.11 Функционисање
осим измене назива, овај захтев стандарда у многоме одго-
вара	захтевима	тачке	7	Реализација производа	стандарда	ISO	
9001:2008 уз неколико измена. као што је већ наведено, зах-
теви, који су се односили на опрему за праћење и мерење, 
су	пребачени	у	део	који	 се	односи	на	ресурсе	 (видети	 тачку	
2.8).	Постојала	је	велика	дилема	који	је	превод	енглеске	речи	
„operation“	 на	 српски	 језик	 најприхватљивији	 (операције,	
функционисање,	рад,	обављање	посла,	итд.).	Коначно,	прево-
дом	Анекса	SL	на	српски	језик	ова	је	дилемма	решена	па	је	на-
зив	ове	тачке:	Функционисање.

У	оквиру	ове	тачке	захтева	се	да	организација	управља	својим	
процесима	 које	 за	 њу	 обавља	 екстерна	 организација	 –	 тзв.	
„outsource”	у	тренутно	важећем	стандарду	ISO	9001:2008.	У	ок-
виру	тачака	8.1	и	8.3	стандард	се	бави	планирањем	(Планирање	
и управљање функционисањем и оперативно планирање 
процеса).	Из	самог	наслова	тачака	закључује	се	да	се	ради	о	
сличним	темама.	Због	великог	броја	примедби	на	овако	кон-
ципиран	предлог	текста,	на	заседању	ISO-а	одлучено	је	да	се	
он преиспита и преформулише.

2.12 квалитет производа и услуга
Захтеви	 за	 квалитет	 производа	 у	 новој	 верзији	 стандардa	 се	
значајно	повећавају.	Разлог	лежи	у	томе	да	су	у	протеклом	пе-
риоду	примећени	случајеви	постојања	озбиљних	проблема	са	
квалитетом	 испоручених	 производа	 и/или	 пружених	 услуга	
иако	 је	 организација	 применила	 стандард	 ISO	 9001	 и	 серти-
фикована	 је	по	њему.	Захтеви	за	квалитет	прожимају	се	кроз	

ISO
9001:2008

ISO CD 
9001:2015

Пословник 1 0

Документоване процедуре 6 0

Записи (документоване информације) 23 25



 www.ats.rs│9

цео	текст	стандарда,	почев	од	контекста	организације,	лидер-
ства, планирања, подршке, функционисања, вредновања до 
побољшавања.	Захтев,	 који	се	односио	на	мерење	квалитета	
производа	 и	 услуге	 (захтев	 8.2.4	 у	 стандарду	 ISO	 9001:2008),	
пребачен	је	у	тачку	8.7	Пуштање	производа	и	услуга.

2.13 Набавка 
Осим	измене	назива	тачке,	која	се	односи	на	набавку	и	гласи	
„Управљање	 производима	 и	 услугама	 које	 су	 испоручене	 од	
екстерних извора“, овим захтевом стандарда обухваћене су све 
врсте	набавке,	укључујући	и	набавке	услуга,	као	и	„outsource”.	У	
оквиру документованих информација, које описују производ и 
услугу која се набавља, налазе се, по први пут, као критеријуми 
захтеви за систем менаџмента квалитетом који се односе на ис-
поручиоца.	Термин	„outsource“	је	потпуно	избачен.

2.14 Процес развоја
сложени захтеви за управљање процесом пројектовања и 
развоја,	који	се	налазе	у	стандарду	ISO	9001:2008,	су	значајно	
поједностављени.	 У	 стандарду	 ISO	 9001:2008	 постојала	 је	
обавеза планирања пројектовања и развоја, преиспитивање 
фаза, верификација и валидација, као и 5 обавезних запи-
са. овако стриктних захтева у новој верзији стандарда нема. 
није предвиђен ниједан запис, односно ниједна документо-
вана информација. Међутим, уведен је један нови захтев, који 
се назива „трансфер развоја“, који је свакако био потребан и 
раније,	 а	 који	 за	 резултат	 треба	 да	 има	 дефинисање	 начина	
преласка производа из фазе развоја у фазу функционисања 
(производње).	На	текст	овог	захтева	стандарда	је	било	много	
примедби од стране националних тела за стандардизацију па 
ће он бити преформулисан.

2.15 валидација процеса 
И	даље	се	води	полемика	да	ли	 је	и	у	којим	случајевима	по-
требна валидација процеса производње производа или 
пружања услуге. неће више постојати посебан захтев стандар-
да	за	валидацију	процеса	(као	што	је	био	7.5.2	у	стандарду	ISO	
9001:2008),	већ	ће	се	он	наћи	у	оквиру	тачке	којом	се	описује	
процес производње и пружање услуга. 

2.16 имовина корисника или екстерних ис-
поручиоца
Захтев,	који	се	односио	на	имовину	која	припада	корисницима,	
је	проширен	на	имовину	која	припада	екстерним	испоручио-

цима.	Већина	организација,	која	је	у	својој	пракси	имала	такве	
ситуације, није правила разлику између имовина корисника и 
испоручиоца.	

2.17 Активности након испоруке
Ово	је	нови	захтев	стандарда.	Постојао	је	сличан	захтев	још	у	
првој	верзији	стандарда	ISO	9001:1987.	Ово	представља	корис-
но побољшање текста стандарда. Узимање у обзир паритета 
продаје	је	веома	значајно	са	аспекта	одговорности	за	усагла-
шеност производа. 

2.18 управљање изменама
У новој верзији стандарда се два пута појављују захтеви који 
се	 односе	 на	 измене	 (у	 оквиру	 тачке	 8.6.6	 Управљање	 изме-
нама	и	у	оквиру	тачке	6.3	Планирање	измена).	Када	се	ради	о	
Управљању изменама, од организација се захтева да се измене 
спроводе	плански	и	систематично.	Спајање	ове	две	тачке	би	
свакако допринело побољшавању квалитета текста стандар-
да.	На	текст	ових	тачака	стандарда	је	било	много	примедби	од	
стране националних тела за стандардизацију па ће оне бити 
преформулисане и спојене.

2.19 вредновање перформанси
Ово	је	потпуно	нови	захтев	стандарда	који	укључује	задовољство	
корисника, анализу и вредновање података, интерне провере и 
преиспитивање	од	стране	руководства.	Запажа	се	да	недостаје	
„праћење	 перформанси	 производа“	 које	 је	 сада	 пребачено	 у	
тачку	„Функционисање“,	подтачка	„8.7	Пуштање	роба	и	услуга“.	
такође, поставља се питање зашто није постављен захтев да се 
вреднују оцењени ризици и мере за управљање ризицима када 
се толико пажње посвећује ризицима.

2.20 Стална побољшавања
Према	 Анексу	 SL	 назив	 тачке	 10	 је	 „Стално	 побољшавање“.	
ISO	 је	 спровео	 гласање	 међу	 националним	 организацијама	
за стандардизацију са питањем да се термин „стално 
побољшавање“	измени	у	„побољшавање“.	Већина	земаља,	чла-
ница	ISO-а,	се	определила	за	овај	предлог.	Да	би	се	ова	одлука	
спровела,	мора	да	се	измени	Анекс	SL.

разлог за измену је у томе што у неким браншама организације, 
које дуг временски период спроводе систем менаџмента ква-
литетом, не могу да нађу могућности за стално побољшавање 
у сваком идентификованом процесу.

Из	свега	наведеног	се	може	закључити	да	
нова	 верзија	 стандарда	 ISO	 9001	 доноси	
много новина. биће потребно да се све за-
интересоване стране прилагоде и припре-
ме за транзицију. транзициони период ће 
трајати 3 године што ће оставити довољно 
времена за прилагођавање. са великим 
ишчекивањем	 се	 очекује	 појављивање	
ISO	 DIS	 9001:2015	 током	 априла.	 Нацио-
нална комисија србије се припремила да 
DIS	верзију	преведе	на	српски	језик	у	што	
краћем року како би она била доступна и 
корисницима у србији.
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Ова	 техничка	 спецификација	 употпуњује	 стандард	 ISO/IEC	
17021 будући да се у њој појашњавају захтеви за компетен-
тност	 особља	 укљученог	 у	 процес	 сертификације	 који	 су	
утврђени	 у	 ISO/IEC	 17021:2011,	 тачка	 7	 и	 Прилог	 А.	 Намера	
је	 да	 сви	 проверавачи	 QMS-а	 и	 друго	 особље,	 укључено	 у	
функције сертификације, имају основне компетентности, опи-
сане	у	SRPS	 ISO/IEC	17021,	као	и	специфична	знања	о	QMS-у	
описана	у	овој	техничкој	спецификацији.

Техничка	 спецификација	 је	 у	 обавезној	 примени	 од	 2. маја 
2015. године па су сва сертификациона тела у обавези да зах-
теве ове спецификације примене у свом систему менаџмента.

AТС	је	планирао	и	у	наредном	периоду	ће	предузети	све	ак-
тивности (измене докумената система менаџмента, обука 
оцењивача	и	особа	које	учествују	у	поступку	одлучивања)	у	
циљу усаглашавања поступка оцењивања сертификационих 
тела	према	захтевима	техничке	спецификације.

АТС	ће	оцењивање	примене	захтева	техничке	спецификације	
започети	 1. октобра 2014. године	 у	 току	 почетних	
оцењивања/редовних	 надзорних	 оцењивања/поновних	
оцењивања сертификационих тела. неиспуњење захтева тех-
ничке	спецификације	повлачи	за	собом	одговарајуће	мере	у	
складу са Правилима акредитације.

Напомињемо	да	 се	 ISO/IEC	 17021	 састоји	 од	 следећих	дело-
ва,	 под	општим	називом	Оцењивање	 усаглашености	—	Зах-

теви за тела која обављају проверу и сертификацију система 
менаџмента: 

•	 део	 2:	 Захтеви	 за	 компетентност	 за	 проверавање	 и	
сертификацију система менаџмента животном средином 
(техничка	спецификација)	

•	 део	 3:	 Захтеви	 за	 компетентност	 за	 проверавање	 и	
сертификацију	система	менаџмента	квалитетом	(технич-
ка	спецификација).	

такође је 30.09.2013. године објављен:

•	 део	 4:	 Захтеви	 за	 компетентност	 за	 проверавање	 и	
сертификацију за менаџмент одрживошћу догађаја (тех-
ничка	спецификација).	

следећи делови су у припреми:

•	 део	 5:	 Захтеви	 за	 компетентност	 за	 проверавање	 и	
сертификацију	за	систем	менаџмента	имовином	(технич-
ка	спецификација).	

•	 део	 6:	 Захтеви	 за	 компетентност	 за	 проверавање	 и	
сертификацију за систем менаџмента континуитетом 
пословања	(техничка	спецификација).	

•	 део	 7:	 Захтеви	 за	 компетентност	 за	 проверавање	 и	
сертификацију за систем менаџмента безбедношћу 
саобраћаја	(техничка	спецификација).	

Планирано	је	да	следећа	ревизија	ISO/IEC	17021:2011	постане	
стандард	ISO/IEC	17021-1.

SRPS	ISO	TS	17021-3:2014	Оцењивање	усаглашености	- 
Захтеви	за	тела	која	обављају	проверу	и	сертификацију	
система	менаџмента	–	Део	3:	Захтеви	за	компетентност	за	
проверавање и сертификацију система менаџмента квалитетом 

 ново издање упутства АТС-УП02 Надзор и поновно оцењивање ступило је на снагу 24. јануара 2014. године.

 ново издање Пријаве за акредитацију АТС-ПР11-001 и нови додаци Пријави за акредитацију су ступили на снагу 18. фебруара 
2014. године. сада за сваку врсту акредитације постоји посебан додатак Пријави за акредитацију, односно за сваку врсту 
акредитације	постоји	посебан	додатак	Пријави	за	акредитацију	у	случају	проширења	обима	акредитације.	Последично	је	на	
интернет порталу Атс-а измењена страница  „Подношење пријаве за акредитацију“ у складу са новом структуром Пријаве за 
акредитацију.

 ново издање упутства АТС-УП18 Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију 
особа ступило је на снагу 24. фебруара 2014. године.

 ново упутство АТС-УП34, Акредитација форензичких лабораторија је ступило на снагу 25. фебруара 2014. године. Њиме 
се	ближе	 утврђују	 захтеви	 које,	 у	 поступку	 акредитације	према	SRPS	 ISO/IEC	17025:2006,	Општи	 захтеви	 за	 компетентност	
лабораторија	за	испитивање	и	лабораторија	за	еталонирање,	треба	да	испуни	форензичка	лабораторија,	као	и	активности	
Акредитационог	 тела	Србије	 (АТС)	 које	 се	односе	на	 специфичности	у	поступку	oцењивања	ових	лабораторија.	 Такође	се	
наводе	 и	 обим	 активности,	 технике	 које	 се	 користе	 у	 форензичким	 испитивањима,	 а	 документ	 је	 намењен	форензичким	
лабораторијама	и	оцењивачима	АТС-а	за	потребе	акредитације	форензичких	лабораторија.

Промена документације: нови документи Атс-а
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SRPS	ISO	TS	17021-3:2014	Оцењивање	усаглашености	- 
Захтеви	за	тела	која	обављају	проверу	и	сертификацију	
система	менаџмента	–	Део	3:	Захтеви	за	компетентност	за	
проверавање и сертификацију система менаџмента квалитетом 

нови правци развоја у оквиру нашег
удружења акредитованих Тоу и рад удружења
Тоу из Хрватске и Македоније

нови правци развоја у оквиру нашег
удружења акредитованих Тоу и рад удружења
Тоу из Хрватске и Македоније

мр Сњежана Пупавац,
председница удружења акредитованих тоу

•  Реците нам нешто о досадашњим активностима Удружења 
акредитованих тела за оцењивање усаглашености

од како је 27. јуна 2013. године у оквиру Привредне коморе 
Србије	(ПКС)	формирано	Удружење акредитованих тела за оце-
њивање усаглашености	 (ТОУ)	 предузет	 је	 велики	 број	 актив-
ности везаних за дефинисање смерница програма и оснивање 
групација	 као	 облика	 непосредног	 повезивања	 чланова	
Удружења.

одбор Удружења акредитованих тела за оцењивање усагла-
шености одржао је до сада две седнице на којима су изабрани 
председник и заменик председника, а усвојен је и Правилник о 
раду Удружења. Поред тога усвојен је и План рада за 2014. го-
дину који дефинише одређене стратешке активности и који се, 
пре свега, базира на афирмацији и промоцији Удружења како би 
се остварила што боља сарадња са привредом, државним орга-
нима и институцијама инфраструктуре квалитета, Акредитацио-
ним	телом	Србије	(АТС),	Институтом	за	стандардизацију	Србије	

(ИСС)	и	Дирекцијом	за	мере	и	драгоцене	метале	(ДМДМ).	Главни	
фокус	сарадње	са	државним	органима	је	да	чланови	Удружења	
учествују	у	припреми	и	усаглашавању	националних	прописа	са	
директивама,	техничким	прописима	и	стандардима	ЕУ.	

•  Која су Ваша очекивања када је реч о активностима које је 
потребно спровести у блиској будућности?

Очекујемо	 и	 радимо	 на	 томе	 да	 се	 формирањем	 нове	 Вла-
де њени представници упознају са деловањем Удружења 
како бисмо подстакли сарадњу како у доношењу тако и у 
заједничком	тумачењу	и	примени	прописа.	Поред	 тога	у	пла-
ну је организовање обука и едукација према потребама и 
иницијативама акредитованих тела, а у сарадњи са Атс-ом, како 
би обуке, које се спроводе, биле усаглашене са захтевима и пра-
вилима акредитације и дале поуздане одговоре на питања акре-
дитованих	тела.	Ово	заправо	значи	да	ћемо	заједнички	да	поку-
шамо да остваримо што ефикаснију сарадњу, поједностављење 
и	 убрзање	 процедура	 уједначавања	 критеријума.	 У	 прилог	

током разговора са мр сњежаном Пупавац, председницом удружења акредито-
ваних тела за оцењивање усаглашености, председницом управног одбора атс-а 
и директорком лабораторије еко-Лаб доо Падинска скела – у реструктурирању, 
смо добили важне информације о тренутним и будућим тенденцијама у оквиру 
удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености. 

у циљу што боље сарадње између лабораторија из земаља региона и турске прошле године је у Хрватској од-
ржана регионална радионица посвећена оцењивању усаглашености у оквиру регионалног IPA 2011 пројекта 
„инфраструктура квалитета у земљама западног балкана и турској“. радионица је сачињавала други тематски 
дан 9. међународне конференције „комПетеНтНост Лабораторија 2013“ коју је организовало Хрватско 
удружење лабораторија, CROLAB, уз подршку поменутог пројекта. овој регионалној радионици су прису-
ствовали представници националних акредитационих тела, националних метролошких института и надлеж-
них министарстава, као и представници удружења тела за оцењивање усаглашености из земаља корисника 
IPA 2011 пројекта из региона (албанија, босна и Херцеговина, косово (уН 1244), македонија, србија, Хрват-
ска, црна гора) и турске. 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. 
ово је био повод да разговарамо са председницом нашег удружења акредитованих тела за оцењивање уса-
глашености, мр Сњежаном Пупавац, као и са председницама ових удружења у Хрватској и македонији 
(CROLAB и макЛаб), dr. sc. Штефицом церјан Стефановић и мр магдаленом Трајковском Трпевском, 
како бисмо сазнали нове правце развоја у области промоције квалитета и остваривања што бољег положаја 
лабораторија у овим земљама.

ПрЕдСТАвљАМо
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др. сц. Штефица церјан Стефановић,
председница CROLAB-а

•  Како и када је дошло до оснивања Удруге хрватских 
лабораторија (CROLAB)?

CROLAB	 као	 Удруга	 хрватских	 лабораторија	 (www.crolab.hr)	 је	
основан	 16.06.2003.	 године	 у	 Загребу,	 ХИС,	 Бериславићева	 6,	
гдје му је и данас адреса. Уред се налази у центру за трансфер 
технологија Фсб-а, Фране Луцића 6. 

Код	оснивања	прихваћен	 је	 Статут	 CROLAB-a	 у	 којем	 је	 дефи-
нирана	дјелатност,	мисија	и	циљеви	рада.	Циљ	рада	CROLAB-a	
је развој хрватских лабораторија као инфраструктуре развоја 
производње и господарства у оквиру захтјевног отвореног 
тржишта,	кориштењем	заједничких	потенцијала	и	синергијских	
учинака	 удруживања.	 Тијеком	 десет	 година	 CROLAB	 је	 дао	
значајан	допринос	на	промицању	квалитете	као	значајног	фак-
тора развоја господарства и побољшавању услуга у свакоднев-
ном животу.

• Реците нам нешто о структури и члановима Удружења

Сто	деведест	седам	чланова	CROLAB-а	чине	аналитички	 (Клуб	
аналитичких	 лабораторија,	 КАЛ),	 умјерни	 (Клуб	 умјерних	
лабораторија,	 КУЛ)	 и	 испитни	 (Клуб	 испитиних	 лабораторија,	
КИЛ)	 лабораторији.	 Уско	 везани	 уз	 рад	 лабораторија	 су	

инспекцијска и цертификацијска тијела (клуб инспекцијских и 
цертификацијских	тијела,	КИЦ).	Тако	 је	заокружена	дјелатност	
лабораторија путем кАЛ-а, кИЛ-а, кУЛ-а и кИц-а. сваки 
лабораториј	 има	 специфичну	 дјелатност,	 а	 већина	 је	 акреди-
тираних.	 Запосленици	у	 лабораторијима	и	 тијелима	 за	оцјену	
сугласности	су	високо	квалифицирани	стручњаци	своје	струке,	
а	често	и	доктори	знаности.	То	су	особе	велике	одговорности,	
високог	стручног	и	знанственог	статуса.	Лабораторији	су	јавне	
и приватне установе, факултетске или институтске установе, 
знанствене и производне дјелатности. то је преко 2000 запо-
сленика великог знања, добри познаваоци и кемије, физике, ма-
тематике и информатике. Уз то свакодневно се сусрећу с новим 
директивама које требају и упознати и примјенити.

како би лабораторији боље и брже ријешавали проблеме 
везану	 уз	 своју	 дјелатност,	 CROLAB	 је	 склопио	 партнерске	
уговоре	 с	 ХГК	 (Хрватка	 господарска	 комора),	 ХАА	 (Хрватска	
акредитацијска	агенција),	ХЗН	(Хрватски	завод	за	норме),	ХМИ	
(Хрватски	мјеритељски	институт),	ДМЗ	 (Државни	мјеритељски	
завод),	 те	 АЗО	 (Агенција	 за	 заштиту	 околиша).	 Тако	 се	 путем	
конзултација,	округлих	столова	и	ISO	FORUM	CROATICUM	брже	
ријешавају проблеми струке. добра сурадња с Министарсвом 

томе	говори	и	чињеница	да	смо	у	сарадњи	са	АТС-ом,	ДМДМ-
ом,	и	ПКС-ом	организовали	сертификовани	курс	TrainMiC	за	об-
уку	акредитованих	ТОУ	у	марту	месецу,	а	следећи	се	очекује	у	
септембру месецу. са надлежним министарствима је у поступ-
ку решавање бржег преласка границе за узорке који се кори-
сте за међународно међулабораторијско поређење будући 
да се дешавало да поједине лабораторије, иако су планирале 
поређење и платиле узорке, нису успеле да их добију или су 
их	добиле	 касно	 због	 чега	нису	могле	да	 заврше	испитивање	
у предвиђеном року. све ово оптерећује акредитована тоУ 
и то не само финансијски, већ и због тога што не могу да до-
кажу своју компетентност у одржавању метода испитивања 
у	 планираном	 року	 па	 морају	 да	 чекају	 и	 до	 годину	 дана	 на	
исту	 или	 сличну	шему	 испитивања.	 Из	 овог	 разлога	 ТОУ	 су	 и	
додатно финансијски оптерећена, јер не могу такве методе да 
имплементирају у свој обим рада.

•  Шта је по Вама потребно урадити како би Удружење што 
ефикасније радило?

да би Удружење ефикасније радило, неопходно је што пре ор-
ганизовати рад по групацијама и покренути иницијативу за 
њихово формирање.  до сада је од стране групе контролних ла-

бораторија покренута и потписана иницијатива за формирање 
Групације	 за	 метрологију.	 С	 обзиром	 на	 специфичност	 делат-
ности акредитованих тоУ, која се баве пословима у области 
метрологије,	 јасно	 је	 да	 ће	 се	 потребе	 и	 интереси	 чланова	 на	
најбољи	начин	остварити	кроз	рад	у	Групацији.	Одбор	Удружења	
очекује	још	иницијатива	за	формирање	групација	које	ће	темат-
ски сагледавати и остваривати напредак у својој области рада. 
одбор ће подржавати и управљати сваком иницијативом и ус-
меравати	 је	на	најефикаснији	начин	на	добробит	сваког	члана	
Удружења и свих заинтересованих страна.

на крају је потребно истаћи да захваљујући томе што Удружење 
делује	 у	 оквиру	 ПКС-а,	 где	 постоји	 16	 удружења	 из	 различи-
тих	привредних	области	 са	 140	 групација,	 чланице	Удружења	
добијају	 могућност	 за	 хоризонтално	 повезивање	 са	 чланица-
ма	других	удружења	из	различитих	 сектора	привреде	у	циљу	
активног	 учешћа	 у	 креирању	 секторских	 политика	 када	 је	 у	
питању квалитет и оцењивање усаглашености. још једна од 
предности	чланства	у	Удружењу	је	и	укључивање	у	чланство	у	
међународним	 удружењима	 и	 организацијама	 у	 циљу	 јачања	
поверења и унапређења квалитета услуга, поузданости и ком-
петентности.

Удружења акредитованих тоУ у Хрватској и Македонији спроводе велики број активности 
у	 циљу	 промоције	 квалитета	 и	 едукације	 својих	 чланица,	 а	 остварују	 и	 значајну	 сарадњу	 са	
својим	акредитационим	телима	и	истакнутим	експертима	у	областима	од	значаја	за	рад	и	развој	
лабораторија. 

Dr. sc. Штефицa церјан стефановић, као председница удруге хрватских лабораторија 
(CROLAB), је потпуно посвећена идеји вредновања рада лабораторија и активно 
учествује у раду овог удружења које је остварило запажене успехе у току првих 
десет година постојања. 

ПрЕдСТАвљАМо
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мр магдалена Трајковска Трпевска, председница мАкЛАб-а

господарства, Министарством пољопривреде и Министар-
ством заштите околиша омогућује директан одговор на многе 
проблеме	код	укључивања	лабораторија	у	ЕУ.

Промјернила се улога лабораторија, као и потребна знања. 
Лабораторији су логистика трговине и међународне економије. 
без компетентног лабораторија, нема поузданог производа и 
тржишта. све што се купује или продаје се испитује, мјери и цер-
тифицира, а о квалитети анализе и њезиној вјеродостојности 
ће	 одлучити	 лабораторија.	 Лабораториј	 треба	 постати	 сре-
диште економске и финанцијске политике господарства било 
као увозника или извозника. Потребна су додатна знања: пуна 
имплементација директива, тржишна инспекција, иновације, 
рециклирање, мониторинг околиша и фондови еУ.

• Које све активности обавља CROLAB и како те активности 
доприносе бољој промоцији квалитета и бољем положају 
лабораторија у хрватској?

сматрам да су лабораторији основа развитка господарства, 
јер све се мјери, анализира и испитује. квалитета произво-
да је и цијена тог производа. тако је потребно непрестано 
надопуњавање својега знања и успостављање једног правог 
мултидисцилинарног приступа раду. добро познавање но-
вих директива, добро познавање тржишта и велика брзина 
одлучивања.	 То	 све	 захтјева	 врхунске	 инструменте,	 високих	
цијена,	 што	 повисује	 цијену	 анализа.	 То	 CROLAB	 покушава	
остварити путем пет активности:

1.	Организација	школовања	и	едукацијa	–	CROLAB	је	одржао	147	
семинара	са	848	полазника.	Предавачи	на	семинарима	су	врсни	
познаваоци струке, тако да се теоретска знања надопуњују 
примјерима из праксе. теме су уско везане уз рад лабораторија 
и	напосле	нову	легислативу.	Учесници	семинара	су	стручњаци	
у	управама,	лабораторијима,	трговачким	друштвима,	приватним	
и јавним тврткама, те тијелима државне управе. долазе нам по-
лазници из црне горе, Македоније и босне и Херцеговине. тако 
је	доказана	и	међународна	репутација	CROLAB-a.	

2.	 CROLAB	 је	 члан	 релевантних	 еуропских	 удруга	 кроз	 које	
остварује	 своју	 умреженост	 и	 сурадњу	 унутар	 Еуропе:	 члан	
EUROLAB-а,	 EURACHEM-а	 и	 ILAC-а.	 Чланови	 CROLAB-а	 активно	

раде	у	тијелима	EUROLAB-а	на	промицању	квалитете.

3.	 CROLAB	 организира	 сваке	 године	 знанствено	 стручну	
конференцију увијек названу коМПетентност ЛАборАторИјА. 
Ове	 године	 се	 припрема	 десета	 конференција	 LABORATORY	
COMPETENCE	2014	AND	CONFORMITY	ASSESSMENT	WORKSHOP	
која	ће	се	одржати	од	15.10.	до	18.10.2014.	године	у	шибенику.	
Посебна	су	вриједност	КЊИГЕ	РАДОВА	И	КЊИГЕ	САЖЕТАКА	ве-
зане	уз	знанствену	и	стручну	разину	радова	на	конференцији.	
Лабораторији, њихова дјелатност и проблеми ће бити 
средишњи дио конференције. сурадња с тијелима државне 
управе, министарствима, факултетима и институтима ће бити 
презентирана усменим излагањима, округлим столовима и 
постерским	 излагањима.	 Пленарни	 предавачи	 су	 еминентни	
стручњаци	(домаћи,	из	ЕУ	и	регије).	Предсједник	ПО	је	dr.sc.	Да-
вор	Звиздић.	Детаљи	конференције	су	дани	на	www.crolab.hr.

4.	 Промоција	 квалитете	 путем	 10	 бројева	 гласила	 CROLAB-а.	
Гласило	излази	до	два	пута	 годишње,	а	 тежи	да	постане	ACTA	
METROGICA.	 Међународни	 рецензенти	 оцјењују	 радове	 у	 ча-
сопису,	 који	 су	 знанствени,	 стручни	 или	 прегледни.	 Часопис	
објављује и рекламе везане уз нове инструменте, публикације и 
иновације.	Издавачка	дјелатност	је	везана	уз	цитирана	гласила,	
а	посебна	су	вриједност	КЊИГЕ	РАДОВА	И	САЖЕТАКА	са	 свих	
осам конференција.

5.	 Велики	 друштвени	 допринос	 CROLAB-a	 је	 сурадња	 и	 пар-
тнерски уговори с Хгк, ХАА, ХМИ, Хдк, Хгк и тијелима државне 
управе.	Својим	савјетима	CROLAB	 је	 учествовао	у	оснивању	и	
организирању МАкЛАб-а, удруге лабораторија Македоније.

CROLAB	 добром	 едукацијом	 и	 партнерским	 односима	 са	
тијелима државне управе помаже лабораторију на важним 
питањима акредитације, као и едукацирање лабораторија 
о могућностима финанцијске подршке и међународним 
пројектима.

Управни	Одбор	CROLAB-а	сматра	да	овако	сумиране	и	наведе-
не	десетогодишње	активности	CROLAB-а	на	едукацији,	ширењу	
и промицању квалитете међународне репутације заслужују 
позорност	 јавности.	 То	 је	 потврдила	 захвала	 ХЗН-а	 за	 добру	
сурадњу, Повеља за едукацију Хдк и Повеља Хгк.
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 • Када сте увидели потребу да оснујете једно овакво 
удружење у македонији?

Идеја о формирању Македонског удружења лабораторија (МА-
КЛАБ)	настала	је	из	потребе	за	удруживањем	и	консолидацијом	
лабораторија за испитивање и еталонирање у Македонији у 
циљу	унапређења	међусобне	сарадње,	јачања	конкурентности	
и компетентности лабораторија на македонском тржишту при-
меном	 заједничких	 потенцијала,	 као	 и	 унапређења	 квалитета	
лабораторија. 

Такође	 смо	 увидели	 потребу	 за	 постојањем	 заједничке	
асоцијације која ће пружити могућности за развој организова-
ног наступа пред европским институцијама и телима те врсте, 
као	и	потребу	сарадње	са	научним	и	образовним	институцијама,	
државним	 службама	 и	 осталим	 трговачким	 друштвима	 која	
обављају лабораторијску праксу.

Македонско удружење лабораторија је основано 2011. године 
и	до	сада	у	њему	учествује	75	чланица	од	којих	40	колективних	
(лабораторије	за	испитивање	и	еталонирање	из	различитих	об-
ласти: заштита животне средине, прехрамбена индустрија, ме-
дицинске лабораторије, лабораторије из области металургије, 
универзитетске	лабораторије),	а	од	прошле	године	је	и	неколи-
ко	контролних	тела	примљено	у	чланство	МАКЛАБ-а.

У остваривању својих циљева удружење МАкЛАб спроводи ак-
тивну	комуникацију	са	својим	чланством	и	преко	своје	интернет	
стране	(www.maklab.org.mk)	и	информише	о	свим	догађањима	
која су релевантна за рад лабораторија и контролних тела у 
држави и региону.

• Да ли сарађујете са акредитационим телом своје земље?

један од главних циљева МАкЛАб-а јесте сарадња са ИАрМ-ом, 
као	и	заједнички	наступ	свих	чланица	МАКЛАБ-а	пред	ИАРМ-ом.	

од свог оснивања до данас МАкЛАб остварује интензивну 
сарадњу са ИАрМ-ом и тиме потврђује остварење једног од 
својих најважнијих циљева у правцу промоције акредитације у 
Македонији као показатељу квалитета и компетентности маке-
донских лабараторија и као предуслову за равноправан наступ 
на европском и светском тржишту заједно са осталим европ-
ским лабораторијама.

Желим да истакнем да МАкЛАб исто тако остварује успеш-
ну	 сарадњу	 са	 сличним	 асоцијацијама,	 организацијама	 и	
лабораторијама	из	региона	и	шире	као	што	су	CROLAB	–	Репу-
блика	 Хрватска,	TURKLAB	 –	 Турска,	 POLLAB	 –Пољска	 и	 др.	 Од	
априла	2013.	године	МАКЛАБ	је	чланица	и	Европске	федерације	
лабораторија	–	EUROLAB.	

•  Какве све обуке нудите својим члановима и да ли можете 
да видите напредак у овој области од 2011. године када је 
удружење основано?

организација обука, семинара и конференција је један од 
значајних	циљева	МАКЛАБ-а.	Од	свог	оснивања	МАКЛАБ	је	ор-
ганизовао већи број обука које су углавном биле везане за при-
мену	стандарда	ISO/IEC	17025	у	лабораторијама	за	испитивање	
и еталонирање, управљање документацијом у складу са стан-
дардом	 ISO/IEC	 17020	 у	 контролним	 телима,	 компетентност	
особља у медицинским лабораторијама у складу са стандар-
дом	 ISO	15189,	одређивање	мерне	несигурности	 за	резултате	
испитивања	 и	 еталонирања	 и	 слично.	 На	 обукама	МАКЛАБ-а,	
организованим у протеклом периоду, присуствовало је пре-
ко150	 учесника	 из	 различитих	 компанија	 и	 институција,	 а	
спроведене процене показују да су обуке и те како потребне 
и да су од велике помоћи у циљу повећања компетентности 
лабораторија и контролних тела.

мр магдалена Трајковска Трпевска, 
председница макЛаб-а

да бисмо показали колико је важна сарадња између удружења акредитова-
них тоу и националног акредитационог тела разговарали смо са мр магдале-
ном трајковском трпевском, председницом макЛаб-а, која нам је указала и на 
значај сарадње са другим сличним удружењима, али и чланства у међународним 
организацијама у овој области.

ПрЕдСТАвљАМо

надамо се да ће и Удружење акредитованих тоУ из републике србије успешно реализовати све планиране активности како би 
промоција	акредитације	и	квалитета	у	Србији	била	у	складу	са	светским	тенденцијама	и	како	бисмо	сви	заједно	учили	једни	од	
других и остваривали преко потребну сарадњу. највише користи од оваквог вида удруживања ће, свакако, осетити не само наша 
привреда,	већ	и	потрошачи.
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тема овогодишњег светског дана метрологије, 
„Мерења и глобални енергетски изазов“, указује на 
проблем са снабдевањем енергијом са којим ће се све 
земље	 света	 суочавати	 у	 предстојећим	 деценијама.	
Потражња за енергијом све више расте, посебно у 
земљама у развоју, а са друге стране је императив да 
се смањи емисија гасова са ефектом стаклене баште. 
Такође	 је	 уочена	 потреба	 за	 обновљивим	 изворима	
енергије. 

да би било могуће пребродити овај изазов, потреб-
но	 је	 унапредити	 мерење	 читавог	 низа	 параметара	
како на пример у области индустријске производње 
и електродистрибуције, тако и код куповине или 
продаје енергије.

Многа мерила су предмет обавезне контроле (закон-
ска	метрологија)	као	што	је	то	случај	са	вагама	које	се	
свакодневно користе приликом мерења тежине про-
извода, инструментима који мере ниво загађења у 
животној средини или инструментима којима се мери 
количина	 утрошене	 енергије.	 Стога	 је	 Међународна	
организација	 за	 законску	 метрологију	 (International	
Organization	 of	 Legal	 Metrology,	 OIML)	 дефиниса-
ла препоруке које имају за циљ усаглашавање и 
хармонизацију захтева за ову врсту мерила у целом 
свету.

национални метролошки институти широм света 
стално унапређују метрологију као науку и спроводе 
валидацију нових техника мерења без обзира на ниво 
прецизности	 који	 се	 захтева.	 Они	 такође	 учествују	 у	
поређењима, која организује Међународни биро за 
тегове	и	мере,	чиме	се	обезбеђује	поузданост	резул-
тата мерења широм света.

на овај дан се слави допринос свих људи који, у име 
свих нас, раде током целе године у међувладиним и 
националним организацијама.

све детаљније информације о овом догађају можете 
пронаћи на следећој адреси: 
 http://www.worldmetrologyday.org/

20. мај – Светски дан метрологије

мерења и глобални енергетски изазов
светски дан метрологије прославља се 20. маја када је 1875. године потписана метарска конвенција. кнежевина 
србија је приступила метарској конвенцији 21. септембра 1879. године. Приступањем метарској конвенцији, 
кнежевина србија је преузела обавезу да уведе међународни систем јединица (SI), да оствари националне 
еталоне у складу са дефиницијама, које утврђује генерална конференција за тегове и мере (CGPM), као врхов-
ни управни орган конвенције, као и да периодично пореди српскe еталоне са међународним еталонима које 
чува међународни биро за тегове и мере (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM). дирекција за мере 
и драгоцене метале (дмдм), као наш национални метролошки институт, и данас спроводи обавезе преузете 
приступањем метарској конвенцији.
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Учешће	на	конкурсу	за	доделу	Националне	награде	за	послов-
ну изврсност „оскар квалитета“ за 2013. годину је омогућило  
дирекцији да преиспита и потврди функционисање целокуп-
ног система менаџмента дирекције и утврди колико је близу 
пословне изврсности и које су могућности за побољшање. 
Природа активности, које дирекција спроводи у оквиру 
своје	 надлежности,	 омогућава	 примену	 различитих	 система	
менаџмента. 

Први кораци и искуства дирекције са системом менаџмента 
квалитетом бележе се крајем деведесетих година прошлог 
века када је дирекција успоставила систем у складу са захте-
вима	стандарда	SRPS	ISO	9001	који	је	обухватио	углавном	про-
цесе из области законске метрологије. Искуство на примени 
овог система олакшало је дирекцији успостављање система 
менаџмента	у	складу	са	стандардом	SRPS	ISO/IEC	17025	који	је,	
као	 национална	 метролошка	 институција	 и	 потписница	 CIPM	
Аранжмана о узајамном признавању, дирекција у обавези да 
примени како би обезбедила међународно признање наших 
националних еталона, резултата мерења и еталонирања, као и 
уверења о еталонирању која издаје дирекција. 

У	 циљу	 квалитетнијег	 обављања	 кључних	 активности	 и	
ефикаснијег управљања сопственим процесима дирекција је 

успоставила и сертификовала интегрисани систем менаџмента 

који	обухвата	менаџмент	квалитетом	(SRPS	ISO	9001),	менаџмент	

заштитом	животне	 средине	 (SRPS	 ISO	14001)	 и	менаџмент	 за-

штитом	здравља	и	безбедности	на	раду	(SRPS	OHSAS	18001).

Примена модела изврсности је од велике користи за проверу 

и унапређење перформанси пословног система дирекције. 

Посебно	се	истиче	веома	корисно	искуство	које	 је	Дирекција	

стекла у примени технике самооцењивања. дирекција је де-

финисала пројекат којим је прихватила овај приступ. Прва 

фаза пројекта је обухватила обуку одређеног броја запосле-

них	одговорних	за	специфичне	процесе	у	Дирекцији,	у	другој	

фази	је	самооцењивање	спроведено	у	складу	са	FQCE	моделом	

изврсности и његовим критеријумима. оцењивање је резул-

тирало листом предности, као и могућношћу за унапређење 

на основу које је припремљен план одговарајућих активно-

сти. овакав приступ је мотивисао и подстакао носиоце про-

цеса	и	све	запослене	да	се	активно	укључе	у	примену	модела	

изврсности и побољшање перформанси система.  Могућности 

за унапређења откривена су и током припреме за награду 

(нпр. унапређена је интерна комуникација унутар дирекције 

и успостављен систем анализе индикатора перформанси, 

планирање	на	основу	анализе	ризика	и	др.).	

дМдМ добитник „оскара квалитета“  
за 2013. годину

дирекција за мере и драгоцене метале (дмдм) је, као апсолутни победник у 
категорији јавног сектора, добитник Националне награде за пословну изврсност 
„оскар квалитета“ за 2013. годину коју додељује фондација за културу квалитета и 
изврсност (FQCE) у сарадњи са Привредном комором србије (Пкс) и уз подршку ми-
нистарства привреде (мП). од изузетне је важности што је FQCE, поред категорија 
награде за велика предузећа (преко 250 запослених), за мала и средња предузећа 
(до 250 запослених) и за организације ван територије републике србије, препозна-
ла значај и у категорију награда уврстила и оскар квалитета за јавни сектор. модел 
пословне изврсности у србији, „оскар квалитета“, у великој мери је усклађен са мо-
делом европске награде за квалитет (EFQM). стога се разматрају искуства и оства-
рени резултати компанија, добитника националне награде за пословну изврсност 
– „оскар квалитета“.

јавни сектор, као специфичан сектор, није тржишно оријентисан као што је то случај са категоријама великих, малих и 
средњих предузећа, али има обавезу да свим заинтересованим странама пружи поуздане и квалитетне услуге, које су често 
предуслов за њихово успешно пословање, освајање тржишта, односно за подизање конкуретности, заштиту потрошача, фер 
и безбедну трговину, као и за општу безбедност, безбедност здравља, заштиту животне средине и одрживи развој. 
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на основу модела дефинисани су нови индикатори перфор-
манси.	 Начин	 управљања	 процесима	 омогућава	 систематско	
праћење индикатора перформанси за све процесе, мерење 
ефективности процеса у дефинисаним временским интервали-
ма на свим нивоима управљања, као и индикаторе перформан-
си на нивоу целе дирекције.

ево још неких примера:

•	 Дирекција	 је	 у	 претходном	 периоду	 применом	 нових	
технологија унапредила и побољшала постојеће методе 
мерења и аутоматизовала одређене процесе мерења и на 
тај	 начин	 повећала	 ефективност,	 проширила	 могућности	
мерења и еталонирања, а смањењем мерне несигурности 
побољшала квалитет резултата.

•	 Осавремењена	је	интерна	комуникациона	мрежа	увођењем	
приступа	интернету	велике	брзине	применом	оптичких	вла-
кана,	 а	подручне	организационе	 јединице,	лоциране	у	дру-
гим градовима, су повезане у јединствену интерну мрежу 
(интранет)	Дирекције.

•	 Развијена	је	е-услуга	преко	портала	електронске	управе	Ре-
публике	Србије.	Преко	портала,	а	и	званичне	интернет	стра-
не, заинтересована лица могу упутити захтев за услуге које 
пружа дирекција као што су еталонирање или одобрење 
типа мерила.

У области метрологије стратешко опредељење је да дМдМ буде 
препознатљива, водећа и међународно призната национална 
метролошка институција у региону, која обезбеђује све потребне 
метролошке	 услуге	 у	 Републици	Србији	 и	 учествује	 у	 развојним	
и иновативним пројектима у свим областима мерења којима се 
унапређује друштвени живот, привреда и одрживи развој.

ради остварења општих циљева система инфраструктуре ква-
литета, у области метрологије утврђени су следећи посебни 
циљеви:

1. Унапређивање карактеристика постојећих и развој нових на-
ционалних еталона у складу са потребама свих заинтересова-
них страна у републици србији

2. обезбеђивање следивости преко националних еталона ре-
публике србије до међународних еталона SI јединица свим 
заинтересованим странама

3.	 Унапређивање	 истраживачких	 капацитета	 у	 области	
метрологије као и могућности еталонирања и мерења, која 
су	призната	на	међународном	нивоу,	активним	учешћем	у	ев-
ропским	метролошким	истраживачким	и	иновационим	про-
грамима 

4. Успостављање и надзор над радом носиоца националних ета-
лона	за	специфичне	области	мерења	за	које	не	постоје	нацио-
нални еталони, а у складу са потребама у републици србији 

5. Усклађивање српског законодавства у области метрологије 
са законодавством и праксом у еУ

6.	 Јачање	 капацитета	 Дирекције	 за	 обављање	 послова	
оцењивања усаглашености мерила са прописаним захтевима 
у својству именованог и будућег нотификованог тела ради 
обезбеђивања	приступа	европском	тржишту	произвођачима	
мерила у републици србији

7. доследна примена надзора над мерилима и контрола прет-
ходно	упакованих	производа	у	циљу	заштите	потрошача	која	
се заснива на европским принципима. 

Полазећи	 од	 ових	 циљева	 и	 имајући	 у	 виду	 њихов	 значај	 за	
придруживање србије еУ, дирекција за мере и драгоцене ме-
тале	је	крајем	претходне	године	исказала	намеру	да	се	укључи	
у	EMPIR	пројекте	(European	Metrology	Programme	for	Innovation	
and	Research	–	EMPIR)	 који	 су	део	истраживачких	програма	ЕУ	
(HORIZON	2020),	а	финансирају	се	заједнички	из	средстава	Про-
грама	 за	 заједничко	 истраживање	 (Joint	 Research	 Programme,	
JRC)	Европске	комисије	и	средстава	Националних	метролошких	
института	држава	учесница	овог	програма.	

Укључивање	Дирекције	за	мере	и	драгоцене	метале	у	Европске	
метролошке програме за истраживања и иновације омогућује 
изградњу капацитета дирекције, као националног метролошког 
института	Србије,	и	других	истраживачких	института	у	Србији,	
кроз	добро	обучене	и	 креативне	метрологе	и	истраживаче	 са	
стеченим	 вештинама	 за	 рад	 са	 најсавременијим	 техникама	 и	
технологијама, иновацијама у привреди које се базирају на 
развоју мерила и мерења, која су подршка развоју и повећању 
конкурентности	наше	привреде	на	тржишту,	а	нарочито	за	об-
ласти као што су индустрија, енергетика, здравство, безбедност 
хране, заштита животне средине и климатске промене, развој и 
примена стандарда и сл.

Увођење категорије јавног сектора је од веома велике кори-
сти и представља допринос у подизању нивоа пословности у 
функционисању државних органа, као и у успостављању већег 
поверења	у	рад	тих	органа,	и	зато	се	првенствено	препоручује	
институцијама,	које	 је	основала	Влада,	да	размотре	и	примене	
модел пословне изврсности као добар алат у својој пословној 
пракси,	 као	и	да	 узму	учешћа	у	 такмичењима.	Награда	 је	 тако	
потврда дирекцији да је добро радила, а и наметнула је обаве-
зу	 да	 настави	 да	 се	 унапређује	 и	 учини	 пословну	 изврсност	 у	
Дирекцији	одрживом.	Ова	награда	је	такође	значајна,	јер	допри-
носи подизању нивоа поверења у квалитет и поузданост услуга, 
које пружа својим корисницима, као и да у дирекцији првен-
ствено виде партнера, а не само институцију која спроводи за-
конске обавезе. 

Oбјављене могућности мерења и еталонирања ДмДм-а из области акустике

Међународни	биро	за	тегове	и	мере	(BIPM)	је	објавио	могућности	мерења	и	еталонирања	(CMCs)	Дирекције	за	мере	и	драго-
цене	метале	(ДМДМ)	из	техничке	области	акустика,	ултразвук	и	вибрације	(AUV),	подобласт	звук	у	ваздуху.

27.	фебруара	2014.	године	BIPM	је	признао	могућности	мерења	и	еталонирања	(CMCs)	за	12	услуга	еталонирања	које	ДМДМ	
спроводи,	а	односе	се	на	еталонирање	лабораторијских	еталон	микрофона	(LS1P	и	LS2P)	примарном	реципрочном	методом	
еталонирања.

Листа	могућности	еталонирања	ДМДМ-а	је	доступна	на	сајту	BIPM-а	на	следећој	адреси:	
 http://kcdb.bipm.org/AppendixC/country_list_search.asp?page=1&pge=1&CountSelected=RS&type=AUV.

Текст	преузет	из	часописа	Квалитет	&	изврсност,	број	1-2,	2014.	година
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наставак сарадње између ЕА и Ек

Европска	 организација	 за	 акредитацију	 (ЕА)	 тренутно	 ради	
на реализацији неколико пројеката у сарадњи са европском 
комисијом	(ЕК).	Сви	пројекти	имају	за	циљ	постизање	веће	ко-
ристи, коју имамо од акредитације, као и обавезну интеграцију 
одговарајућих захтева у прописе европске уније.

ЕА	 је	 већ	 сарађивала	 са	 Генералним	 директоратом	 EK	 за	
пољопривреду	и	рурални	развој	(EC	DG	Agriculture	and	Rural	
Development,	 DG	 AGRI)	 како	 би	 се	 завршио	 рад	 на	 изради	
документа EA-3/12: EA Policy for the Accreditation of Organic 
Production Certification који је усвојен у јуну 2013. године. од 
2013.	године	Генерални	директорат	EK	за	пољопривреду	и	ру-
рални	развој	шаље	позиве	ЕА	да	учествује	у	раду	Саветодав-
не	групе	за	органску	производњу	(Advisory	Group	on	Organic	
Farming,	 AGOF)	 како	 би	 дискутовали	 о	 изменама	 уредби	 ЕК	
које уређују област органске производње и како би еА дала 
стручно	мишљење	о	питањима	везаним	за	акредитацију	које	
би било увршћено у прописе еУ у овој области.

ЕА	 је,	 заједно	 са	 Генералним	 директоратом	 EK	 за	 климатске	
промене	 (EC	 DG	 Climate	 Action,	 DG	 CLIMA),	 учествовала	 у	
писању	Уредбе	(ЕУ)	бр.	600/2012	о	верификацији	извештаја	о	
емисији гасова стаклене баште и акредитацији верификатора 
у	складу	са	Директивом	бр.	2003/87/EК	Европског	парламента	
и	Савета.	Стога	је	ЕА	формирала	привремену	Радну	групу	(EU	
ETS	Network	Group)	у	оквиру	Комитета	ЕА	за	сертификациона	
тела која ће имати за задатак да о овим питањима обавештава 
национална акредитациона тела која 
акредитују верификаторе на основу 
стандарда	EN	 ISO	14065	и	Уредбе	бр.	
600/2012.

обим еА МЛА споразума ће од сада 
укључивати	 и	 акредитацију	 верифи-
катора	 (EU	ETS	verification),	 а	исти	ће	
до краја 2014. године потписати сва 
акредитациона	тела,	чланице	ЕА,	која	
у свом обиму буду имала ову актив-
ност. такође ће бити успостављена 
база података о акредитованим ве-
рификаторима на основу споразума 
који је потписан са генералним ди-
ректоратом	EK	за	климатске	промене	
у августу 2013. године.

Након	 успешне	 сарадње	 са	 Генералним	директоратом	 EK	 за	
здравље	и	заштиту	потрошача	(EC	DG	Health	and	Consumers,	
DG	 SANCO)	 ЕА	 је	 добила	 дозволу	 да	 учествује	 на	 тендеру	
за пројекат који ће се фокусирати на третман рака дојке 
(European	Breast	Cancer	Screening	project)	који	води	Заједнички	
центар	за	истраживање	ЕК	(EC	Joint	Research	Centre,	JRC).	Циљ	
пројекта је увођење система квалитета у области превенције 
и	лечења	рака	дојке	који	ће	обухватити	примарну,	секундарну	
и терцијерну заштиту, тј. ниво лабораторија, домова здравља 
и клиника, као и све фазе кроз које пролазе пацијенти, као 
скрининг, дијагнозу, третман, преживљавање-подршку-
палијативно збрињавање и управљање опоравком. У том 
смислу су израђене брошуре под називом: 

EC initiative on Breast Cancer: QA scheme & Guidelines

ЕC initiative supporting quality in breast cancer care

ЕА	 остварује	 сарадњу	 и	 са	 Генералним	 директоратом	 EK	 за	
предузећа	 и	 индустрију	 (EC	 DG	 Enterprise	 and	 Industry,	 DG	
ENTR).	Потписан	 је	 уговор	на	период	од	 три	 године	 како	би	
дошло до усклађивања система акредитације еУ и русије. 
Такође	 се,	 у	 сарадњи	 са	 Генералним	 директоратом	 EK	 за	
предузећа и индустрију, ради на питању акредитације у сврху 
нотификације,	као	и	на	ревизији	документа	EA-2/17:

EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of 
conformity assessment bodies for notification purposes.

За	више	информација	посетите	интернет	презентацију	ЕА:

    http://www.european-accreditation.org/information/ea-s-sustainedcooperation-with-the-ec
 http://www.european-accreditation.org/information/national-accreditation-bodies-having-been-successfully-peer-evaluated-by-ea
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Присутне је поздравила јасна Стојановић,	в.д.	директора	АТС-а,	која	је	истакла	значај	размене	искустава	у	оквиру	рада	
овог	комитета	чијим	састанцима	присуствују	представници	готово	свих	акредитационих	тела	из	Европе.

Ово	 је	 био	 први	 састанак	 CPC	 комитета	 којем	 је	 председавао	Петар	 Кронвал	 (Peter Kronvall)	 из	шведског	 акредита-
ционог	 тела	 (SWEDAC)	 који	 је	на	 тој	позицији	наследио	Вана	Андерсена	 (Vagn Andersen)	 из	Данског	акредитационог	
тела	(DANAK)	који	ће	и	даље	бити	члан	CPC	комитета	будући	да	је	његов	допринос	као	члана	Извршног	комитета	ЕА	(EA	
Executive	Committee)	непроцењив.	Током	овог	састанка	је	изабран	и	нови	заменик	председавајућег	(Knut-Thomas Sjølie),	
из	Норвешког	акредитационог	тела	(NA)	који	је	заменио	британског	колегу	(Jon Murthy)	након	2	успешна	мандата.

За	више	информација	посетите:
 http://www.european-accreditation.org/information/peter-kronvallfrom-swedac-the-swedish-nab-chaired-his-first-ea-cpc-meeting.

учесници састанка

ILAC објавио нове брошуре

A factsheet: Specifying accreditation in Regulation 
овај информативни документ садржи предлоге за избор ус-
луга акредитованих лабораторија и контролних тела којима 
се обезбеђује поузданост података и извештаја. од великог је 
значаја	за	законодавце	када	је	реч	о	изради	прописа	који	се	
односе на услуге еталонирања, испитивања и контролисања.

An ILAC and IAF handbook 
Овај	приручник	садржи	све	потребне	информације	за	пријем	
нових	чланова,	али	може	да	буде	користан	и	запосленима	у	
акредитационим телима који се по први пут сусрећу са по-
стулатима глобалног система акредитације. он садржи и 
информације	о	улози	и	структури	ILAC-а	и	IAF-а,	документима	
и	публикацијама	које	издају,	као	и	о	категоријама	чланства.	
Детаљно	су	објашњени	и	начин	рада	комитета	у	оквиру	ових	
организација	за	акредитацију,	као	и	обавезе	чланова.

The route to signing the ILAC or IAF Arrangements 
Ова	заједничка	публикација	 је	настала	пре	три	године	како	
би акредитациона тела ван признатих региона могла лакше 
да дођу до информација о томе како да постану потписни-
ци споразума ове две међународне организације. од тада 
је велики број информација требало ажурирати будући да 
је у међувремену извршена ревизија докумената и стан-
дарда,	а	и	у	међувремену	је	ILAC	постао	надлежан	за	област	
контролисња. 

ILAC је недавно објавио три брошуре, 
односно ажурирао постојеће: 

АТС поново био домаћин састанка комитета ЕА

акредитационо тело србије (атс) је било домаћин још једног 
састанка комитета европске организације за акредитацију 
(еа). овај пут је то био 25. састанак комитета за комуникације 
и публикације (Communications and Publications Committee, 
CPC) који је одржан у периоду од 5. до 6. марта 2014. године. 
састанку су присуствовала 22 представника акредитационих 
тела из целе европе.

•		биће	омогућена	боља	претрага	за	потписнике	ILAC	
MRA	споразума

•		биће	сажете	информације	о	потписницима	ILAC	MRA	
споразума на једну страну уместо на досадашње три

•		предвиђен	је	
посебан одељак 
за законодавце и 
кориснике	ILAC	
MRA	споразума.

За	више	информација	о	брошурама	и	могућностима	њиховог	преузимања	посетите:	  https://ilac.org/prom_brochure.html

Такође, ILAC ће ускоро пустити у рад нову интернет 
презентацију за коју се очекује да ће садржати 
следеће новине:
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Међународна организација за законску 
метрологију	(ОIML)	усвојила	нови	
Међународни	речник	термина	у	законској	
метрологији	(VIML)

Међународна организација за за-
конску	 метрологију	 (ОIML)	 усвојила	 
је	 нови	 Међународни	 речник	 терми-
на	 у	 законској	 метрологији	 (International	
vocabulary	 of	 terms	 in	 legal	 metrology).	

Међународни	речник	 је	објављен	као	двојезично	француско-
енглеско	издање	из	 2013.	 године.	 Речник	 је	резултат	рада	на	
усклађивању терминологије која се употребљава у области за-
конске метрологије.

Енглеска	верзија	поменутог	Речника	се	може	преузети	на	
следећој адреси:
 http://www.oiml.org/en/files/pdf_v/v001-ef13.pdf

Eurachem	објавио	друго	издање	водича
акредитација лабораторија које обављају микробиолошка 
испитивања

Овај	 Водич	 је	 настао	 као	 резултат	 сарадње	 са	 Комитетом	 за	
лабораторије	 Европске	 организације	 за	 акредитацију	 (EA	
Laboratory	 Committee)	 и	 у	њему	 лабораторије,	 које	 обављају	
микробиолошка испитивања, могу да пронађу одговарајуће 
информације	 везане	 за	 испуњење	 захтева	 стандарда	 ISO/IEC	
17025.
Водич	се	може	бесплатно	преузети	на	вебсајту	Eurachem-а	на	
следећој адреси:
 http://www.eurachem.org/index.php/component/content/article/3-

publications/guides/117-gdubiol-2013

Објављен	Правилник	о	означавању	обуће	као	
и	Правилник	о	означавању	и	обележавању	
текстилних производа
Правилник	о	означавању	обуће	и	Правилник	о	означавању	и	
обележавању текстилних производа објављени су у „службе-
ном	гласнику	Републике	Србије”,	број	01/14,	06.	01.	2014.	годи-
не, а на снагу су ступили 14. 01. 2014. године.

Правилником	 о	 означавању	 обуће	 прописују	 се	 захтеви	 за	
означавање	главних	делова	обуће	и	материјала	главних	делова	
обуће	која	је	намењена	продаји	потрошачима,	као	и	захтеви	за	
додатне писане информације које прате обућу.

Правилником	о	означавању	и	обележавању	текстилних	произ-
вода	прописују	се	захтеви	за	означавање	и	обележавање	ети-

кетом података о сировинском саставу текстилних производа, 
захтеви за употребу назива текстилних влакана при наведе-
ном	означавању	и	обележавању,	означавање	и	обележавање	
етикетом података о текстилним производима који садрже 
нетекстилне делове животињског порекла и одређивање си-
ровинског	састава	текстилних	производа	који	се	означавају	или	
обележавају у складу са овим Правилником, као и захтеви за до-
датно	означавање	и	обележавање	етикетом	података	о	поступ-
ку	и	начину	одржавања	одевних	текстилних	производа,	подата-
ка о скупљању при одржавању одевних текстилних производа, 
као	и	података	о	величини	одевних	текстилних	производа.

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

објављен Правилник о мерним системима за 
компримована гасовита горива за возила
Правилник о мерним системима за компримована гасовита го-
рива за возила објављен је у „службеном гласнику републике 
Србије”,	број	9/14,	30.	јануара	2014.	године,	а	на	снагу	је	ступио	
7. фебруара 2014. године.

овим Правилником ближе се прописују захтеви за мер-
не системе за компримована гасовита горива за возила, 
означавање	 мерних	 система,	 техничка	 документација,	 на-
чин	 утврђивања	 испуњености	 захтева,	 методе	 мерења,	 на-
чин	испитивања	типа	мерних	система,	као	и	начин	и	услови	
оверавања мерних система.
 http://www.tehnis.privreda.gov.rs
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обавештење о важењу издатих потврда о 
усаглашености за производе 
У	складу	са	чланом	10.	Правилника	о	електромагнетској	ком-
патибилности	 („Службени	гласник	РС”,	број	13/10),	чланом	11.	
Правилника	о	електричној	опреми	намењеној	за	употребу	у	ок-
виру одређених граница напона („службени гласник рс”, број 
13/10)	и	чланом	11.	Правилника	о	безбедности	машина	(„Служ-
бени	гласник	РС”,	број	13/10).

обавештавају се све заинтересоване стране, а пре свега, 
произвођачи,	увозници,	трговци	на	велико	и	мало,	именована	
тела за оцењивање усаглашености, као и органи тржишног над-
зора да за производе, за које је издата потврда о усаглаше-
ности чији је рок важења истекао, а који су у року важења 
испоручени на тржиште републике Србије, односно који се 
већ налазе у употреби или на тржишту (у складишту трго-
ваца на велико или мало или се налазе на продајним местима, 
а	 још	увек	нису	продати),	није потребно издавати, односно 
прибављати нову потврду о усаглашености.

овакав правни став, односно правно мишљење Министар-
ства привреде заснива се на наведеним одредбама Правил-
ника	 о	 електричној	 опреми	 намењеној	 за	 употребу	 у	 оквиру	
одређених граница напона, Правилника о електромагнетској 
компатибилности и Правилника о безбедности машина којима 
је прописано да се Потврде о усаглашености за производе 
издају	на	захтев	домаћег	или	страног	произвођача,	његовог	за-
ступника,	огранка	или	представништва	страног	произвођача	у	
србији или увозник производа, и то пре стављања произво-
да на тржиште републике Србије и/или употребу. 

одредбу наведених правилника да издата Потврда о усагла-
шености важи за исти тип, односно врсту производа истог 
произвођача,	 три	 године	 од	 дана	 издавања	 треба	 тумачити	
тако да се у овом року производи, са истом Потврдом усаглаше-
ности, могу несметано стављати на тржиште од стране домаћих 
произвођача,	односно	несметано	увозити.	

Међутим, за сваку нову испоруку, односно увоз истих так-
вих производа, по истеку рока важења раније издате Пот-
врде о усаглашености, мора се издати, односно прибавити 
нова Потврда о усаглашености. наиме, општа је процена да 
после	 истека	 периода	 од	 три	 године,	 произвођачи	 најчешће	
примењују	 нека	 нова	 техничко-технолошка	 решења	 у	 изра-
ди истог производа, као и да би таква решења могла бити од 

утицаја на безбедносне карактеристике производа, па је, с обзи-
ром на то, потребно поново извршити нову проверу усаглаше-
ности	производа	са	битним	захтевима	из	одговарајућег	технич-
ког прописа. 

За	више	информација	посетите:	
 http://www.tehnis.privreda.gov.rs

обавештење у вези са оверавањем бројила 
реактивне	електричне	енергије

Правилник	о	бројилима	реактивне	електричне	енергије	класе	
тачности	2	и	3	 („Службени	 гласник	РС”,	број	118/13)	 је	 ступио	
на снагу 7. јануара 2014. године. даном ступања на снагу овог 
Правилника престају да важе Правилник о метролошким усло-
вима	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 
(статичких)	 вишефункцијских	 бројила	 електричне	 енергије	
(„Гласник	ЗМДМ”,	број	1/07)	које	се	односе	на	бројила	реактивне	
електричне	енергије	класе	тачности	2	и	3.

Привредни субјекти и друга правна лица, која су решењем мини-
старства надлежног за послове метрологије, била овлашћена за 
послове	оверавања	електронских	(статичких)	бројила	реактив-
не	електричне	енергије	класе	тачности	2	и	3	(раније овлашћена 
тела)	 у	 складу	 са	 наведеним	 прописима,	 који	 су	 престали	 да	
важе, ако желе да наставе да обављају послове оверавања 
бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 
3 у складу са новим Правилником о бројилима реактивне 
електричне енергије класе тачности 2 и 3, морају да поднесу 
захтев за измену овлашћивања по овом Правилнику.
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наиме, раније овлашћена тела, као и друга заинтересована лица, 
да би обављала послове оверавања бројила реактивне елек-
тричне	 енергије	 класе	 тачности	 2	 и	 3	 по	 новом	 Правилнику	 о	
бројилима	реактивне	електричне	енергије	класе	тачности	2	и	3,	
морају да свој рад у погледу прегледа и жигосања ових бројила 
прилагоде, односно ускладе са тим Правилником, а пре свега 
потребно је обим послова прегледа и испитивања бројила реак-
тивне	електричне	енергије	класе	тачности	2	и	3,	који	је	наведен	у	
обиму акредитације, прилагодити одредбама новог правилника. 

раније овлашћена тела, која Министарству привреде, као над-
лежном министарству, поднесу захтев за измену овлашћивања 
по	 новом	 Правилнику	 о	 бројилима	 реактивне	 електричне	
енергије	 класе	 тачности	 2	 и	 3	 („Службени	 гласник	 РС”,	 број	
118/13),	могу да обављају послове оверавања бројила ре-
активне електричне енергије класе тачности 2 и 3 на осно-
ву раније издатих решења о овлашћивању све до добијања 
решења по Правилнику о бројилима реактивне електрич-
не енергије класе тачности 2 и 3. 

При томе се имало у виду да се новим Правилником о бројилима 
реактивне	електричне	енергије	класе	тачности	2	и	3	не	уводе	
нове	методе	контролисања/испитивања	за	потребе	оверавања	
бројила	реактивне	 електричне	 енергије	 класе	 тачности	 2	 и	 3,	
као и да опрема, која се у ту сврху користи, остаје иста. 

раније овлашћена тела која не поднесу захтев за измену 
овлашћивања по Правилнику о бројилима реактивне елек-
тричне	енергије	класе	тачности	2	и	3	 („Службени	гласник	РС”,	
број	118/13)	или	за	које	надлежно	министарство	утврди	да	не	
испуњавају услове из тог правилника, престају да обављају по-
слове	оверавања	бројила	реактивне	електричне	енергије	кла-
се	тачности	2	и	3.

За	више	информација	посетите:	
 http://www.tehnis.privreda.gov.rs

обавештење у вези са оверавањем 
медицинских термометара
Правилник о медицинским термометрима („службени гласник 
РС”,	број	118/13)	је	ступио	на	снагу	7.	јануара	2014.	године.	Да-
ном ступања на снагу овог правилника престали су да важе: 
Правилник	о	метролошким	условима	за	медицинске	 (хумане)	
термометре	(„Службени	лист	СРЈ”,	број	34/96),	Правилник	о	ме-
тролошким	 условима	 за	медицинске	 електричне	 термометре	
за мерење максималне температуре људског тела („службени 
лист	 СФРЈ”,	 број	 18/90)	 и	 Правилник	 о	 метролошким	 услови-
ма	 за	 медицинске	 електричне	 термометре	 за	 континуирано	
мерење температуре људског тела („службени лист сФрј”, број 
18/90).

Привредни субјекти и друга правна лица, која су решењем ми-
нистарства надлежног за послове метрологије била овлашћена 
за послове оверавања медицинских термометара (раније 
овлашћена	тела)	у	складу	са	наведеним	прописима	који	су	пре-
стали да важе, морају, ако желе да наставе да обављају послове 
оверавања медицинских термометара у складу са новим Пра-
вилником о медицинским термометрима, да поднесу захтев за 
измену овлашћивања по овом Правилнику.

Привредни субјекти и друга правна лица, која су решењем ми-
нистарства надлежног за послове метрологије била овлашћена 
за послове оверавања медицинских термометара (раније 
овлашћена тела)	 у	 складу	 са	 наведеним	 прописима	 који	 су	
престали да важе, морају, ако желе да наставе да обављају по-
слове оверавања медицинских термометара у складу са но-
вим Правилником о медицинским термометрима, да поднесу 
захтев за измену овлашћивања по овом Правилнику.

раније овлашћена тела, која Министарству привреде, као над-
лежном министарству, поднесу захтев за измену овлашћивања 
по новом Правилнику о медицинским термометрима („служ-
бени	 гласник	 РС”,	 број	 118/13),	 могу да обављају послове 
оверавања медицинских термометара на основу раније 
издатих решења о овлашћивању све до добијања решења 
по Правилнику о медицинским термометрима. 

При томе се имало у виду да се новим Правилником о меди-
цинским	термометрима	не	уводе	нове	методе	контролисања/
испитивања за потребе оверавања медицинских термометара, 
као и да опрема, која се у ту сврху користи, остаје иста. 

раније овлашћена тела, која не поднесу захтев за измену 
овлашћивања по Правилнику о медицинским термометрима 
(„Службени	гласник	РС”,	број	118/13)	или	за	које	надлежно	ми-
нистарство утврди да не испуњавају услове из тог правилника, 
престају да обављају послове оверавања медицинских термо-
метара.

За	више	информација	посетите:	
 http://www.tehnis.privreda.gov.rs
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реците нам нешто о тренутном стању и будућим тенденцијама у 
области инфраструктуре квалитета у републици србији? 

Када	 је	 реч	 о	 правном	 оквиру	 потребно	 је	 истаћи	 да	 је	
постављен хоризонтални правни оквир за слободан проток 
роба усклађен са правилима европске уније („нови пакет мера“ 
из	2008.	године)	кроз	усвајање	системских	закона	који	уређују	
доношење	 техничких	 прописа	 и	 оцењивање	 усаглашености,	
стандардизацију, акредитацију и метрологију. системски за-
кони су праћени са више од 60 подзаконских аката за њихову 
примену. 

Израдом Стратегије развоја инфраструктуре квалитета у 
Србији	 имало	 се	 за	 циљ	успостављање	дугорочног	 правца	и	
тенденције даљег развоја у овој области. Министарство при-
вреде	 је	 пре	 годину	 дана	 започело	 припреме	 за	 израду	 ове	
Стратегије	у	сарадњи	са	Немачком	невладином	организацијом	
за	 техничку	 помоћ	 (GIZ)	 у	 оквиру	 вишегодишњег	 програма	
ACCESS	(Assistance	to	the	Competitiveness	and	Compatibility	for	
the	EU	of	Serbian	SME).	Стратегија	је	припремљена	и	у	наредном	
периоду	се	очекује	јавна	расправа	о	овом	документу.	

овај стратешки документ се заснива на 4 анализе које су прет-
ходиле изради њеног текста: 

• анализа система за оцењивање усаглашености 

•  анализа структуре индустрије Србије у погледу потреба за 
услугама у области инфраструктуре квалитета 

•  анализа институција инфраструктуре квалитета – институт 

за стандардизацију Србије, Акредитационо тело Србије, 
Дирекција за мере и драгоцене метале 

•  анализа функционалности успостављеног правног оквира, 
и преисипитивање решења установљених законом о тех-
ничким захтевима за производе и оцењивање усаглаше-
ности. 

текст стратегије, са препорукама за унапређење инфраструк-
туре квалитета, биће праћен Акционим планом за спровођење 
Стратегије. 

Стратегија	је	од	изузетног	значаја	за	све	актере	инфраструкту-
ре	квалитета	у	Србији,	будући	да	је	дугорочни	циљ	Стратегије	
уравнотежен развој свих компоненти (стандардизација, 
акредитација,	метрологија,	оцењивање	усаглашености),	тј.	ста-
билан и одржив систем инфраструктуре квалитета усклађен са 
потребама и плановима развоја индустрије србије.

Поред новина у правном оквиру потребно је истаћи и новине у 
институционалном оквиру:

а) Акредитационо тело Србије (АТС)

Активности Атс-а усмерене су највише ка заокруживању спо-
разума Атс-а са европском организацијом за акредитацију 
(ЕА	 МЛА).	 Наиме,	 ове	 године	 очекује	 се	 проширење	 обима	
мултилатералног споразума са европском организацијом за 
акредитацију	 на	 још	 две	 области	 –	 сертификација	 система	
менаџмента и сертификација особа, што ће имати за последи-
цу еквивалентност комплетног система српске акредитације 

најновији изазови за сектор 
за инфраструктуру квалитета, 
Министарство привреде

систем инфраструктуре квалитета у србији постављен је на начин да ду-
горочно буде подршка привреди у процесу прилагођавања захтевима 
конкуренције јединстевног европског тржишта. стога је за министарство 
привреде, сектор за инфраструктуру квалитета, приоритет модеран и 
развијен систем инфраструктуре квалитета који је од кључног значаја за 
функционисање унутрашњег тржишта, али и предуслов за пласман без-
бедних роба и услуга, јачање заштите потрошача и унапређење конку-
рентности и извозних потенцијала србије.

република србија је у поступку приступања европској унији који се пара-
лелно одвија на неколико међусобно зависних нивоа. с једне стране, то 

је процес стабилизације и придруживања, а с друге стране су приступни преговори. На улазак једне земље у еу 
одражавају се догађаји како на националном тако и на међународном плану. На националном, то је пре свега 
снага унутрашњих реформи која може у знатној мери да допринесе и брзини преговарачког процеса.

овим поводом смо разговарали са мр јеленом Поповић, помоћником министра у министарству привреде, 
сектор за инфраструктуру квалитета, како бисмо сазнали шта су приоритети овог сектора у наредном периоду 
и које ће све активности бити предузете у циљу брже интеграције у европске и светске токове. 

Интервју са мр јеленом Поповић, помоћником министра

ТЕМА БројА
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са	евроспким.	Реализујући	овај	стратешки	циљ,	као	земља	чи-
нимо крупан корак унапред ка европским интеграцијама. Атс 
је	суочен	са	још	једним	великим	изазовом,	а	то	је	израда	шема	
акредитације у складу са новим правилницима којима су пре-
узете	европске	директиве.	Наиме,	како	би	примена	нове	технич-
ке регулативе заиста имала упориште у Атс-у, неопходно је да 
шеме акредитације буду што пре припремљене, јер је за при-
вреду	веома	значајно	да	има	на	располагању	тела	за	оцењивање	
усаглашености акредитована према новим правилницима. 

б) институт за стандардизацију Србије (иСС)

У области стандардизације, припремљене су измене и допу-
не	 Закона	 о	 стандардизацији	 ради	 усклађивања	 са	 Уредбом	
1025/2012	и	проширењем	основне	делатности	Института.	ИСС	
је до краја прошле године преузео 93,5% свих расположивих 
ЕN	 стандарда,	 укључујући	 и	 95%	 хармонизованих	 EN	 стандар-
да. највећи изазов Исс-а у наредном периоду биће превођење 
стандарда	 на	 српски	 језик,	 као	 и	 унапређење	 рада	 техничких	
комисија за стандарде. континуирано се наставља едукација 
привреде о примени српских стандарда. 

в) Дирекција за мере и драгоцене метале (ДмДм) 

  У области метрологије је, у складу са законским решењима, 
урађено следеће:

	 •		утврђене	су	јасне	улоге	свих	актера	у	систему	метрологије

	 •		успостављен	 је	 систем	 овлашћивања	 тела	 за	 оверавање 
мерила

	 •	уведен	је	нови	концепт	за	еталонирање

	 •		извршена	 је	 реорганизација	 ДМДМ-а	 -	 онемогућен	 сваки	
евентуални сукоб интереса

	 •		извршена	 је	реорганизација	 унутрашњих	организационих	
јединица	ради	усклађивања	са	новим	Законом.	

Тренутно	 се	припрема	нови	Закон	о	метрологији	 који,	 између	
осталог,	 има	 за	 циљ	 да	 ојача	 метролошки	 надзор	 и	 тако	
омогући примену свих сегмената закона и прописа из области 
метрологије. Посебно се припрема спровођење нових правил-
ника о мерилима, неаутоматским вагама и претходно упакова-
ним	производима.	У	складу	са	потписаним	CIPM	MRA,	еталони	и	
уверења о еталонирању и мерењу, издати од стране дМдМ-а, се 
узајамно	признају	широм	света.	На	овај	начин	је	у	метрологији	
успостављен систем за оцењивање усаглашености производа и 
еталонирање мерила. 

 недавно сте именовани за заменика председника за Прего-
варачку	 групу	1	 (ПГ1),	 слободно	кретање	роба,	у	преговорима	
о приступању србије еУ. да ли можете да нам кажете шта то у  
практичном	смислу	значи?

  скрининг и припрема преговора представља највећи изазов 
који	је	тренутно	пред	нама.	Решењем	Владе	именовани	су	чла-
нови	Преговарачке	групе	1	(слободно	кретање	роба)	коју	опе-
ративно	водим	као	заменик	председника	преговарачке	 групе	
и ресорни помоћник министра за инфраструктуру квалитета. 
Испред нас је веома захтеван задатак, између осталог, због 
чињенице	што	наша	преговарачка	група	садржи	представнике	
18	 институција	 које	 ће	 бити	 укључене	 у	 скрининг	 и	 прегово-
ре. то су, пре свега, сва ресорна министарства, као и поједине 
агенције (Агенција за безбедност саобраћаја, Агенција за ле-
кове,...).	Поред	спремности	за	сâм	скрининг,	 у	 смислу	стручне	
оспособљености да се одговори захтевима овог процеса, изу-
зетно	је	важно	да	се	преговарачка	група	организује	на	начин	да	
буде ефикасна и координирана. У овом моменту је за мене, као 
главног	преговарача,	то	најважније	посебно	имајући	у	виду	да	
друга министарства нису превише информисана о правилима и 
току скрининга и преговора.

оргАНизАциоНА СТрукТурА ПрЕговАрАчкЕ груПЕ

Из	 наведених	 разлога	 смо	 одлучили	 да	 Преговарачку	 групу	 1	
поделимо на 17 подгрупа које ће имати своје „известиоце“ 
на скринингу, наиме особе које су компетентне и искусне да 
могу да презентују своје потпоглавље европској комисији. као 
заменик	 председника	 преговарачке	 групе	 донећу	 решења	 о	
именовању руководиоца подгрупа (који могу бити известиоци, 
али и не морају - зависи од институције која именује известио-
ца)	који	ће	директно	одговарати	мени	као	главном	оперативном	
преговарачу	за	рад	своје	подгрупе.	У	складу	са	структуром	Пре-
говарачког	поглавља	1,	подгрупе	се	формирају	према	прегова-
рачким	потпоглављима:

 1.1.  општа и хоризонтална питања

 1.2.  Моторна возила

 1.3.  Хемијски производи и детерџенти

 1.4.  Лекови и медицинска средства

	 1.5.		Козметички	производи	и	играчке

 1.6.   Стакло,	текстил,	обућа	и	дрво	(директиве	Старог	приступа)

 1.7.  Ђубрива

	 1.8.			Безбедност	машина	и	електричне	опреме,	лична	заштитна	
опрема, Атекс и бука коју емитују машине на отвореном 
(LVD,	MD,	EMC,	LIFTS,	PPE,	ATEX,	NoiseD)

 1.9.   опрема под притиском, гасни уређаји и енергетска ефи-
касност	(PED,	SPV,	GAD,	EE)

 1.10.  експлозиви за цивилну употребу и пиротехника

 1.11.  радио и телекомуникациона терминална опрема

	 1.12.		Поморска	опрема,	жичаре	и	интероперабилност	желез-
нице

 1.13. грађевински производи

 1.14. Амбалажа и амбалажни отпад

 1.15. оружје

 1.16. културна добра

 1.17.  Мерне јединице, мерила и претходно упаковани произ-
води	(MID,	NAWI,	PPP).

ТЕМА БројА
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састав сваке подгрупе одређен је на основу листе прописа еУ 
која	се	налази	у	оквиру	преговарачког	потпоглавља.	

Подгрупу	чине:	

•	именовани	члан/известилац	–	представник	првонадлежне	
институције у Пг 1

•		представник	 другонадлежне	 институције	 (уколико	 је	 об-
ласт	покривена	надлежностима	више	институција);

•	представник	ИСС-а;

•	 представник	АТС-а;

•	представник	Привредне	коморе	Србије	(ПКС);

•	 	представник	надлежног	инспекцијског	органа,	по	потреби 
подгрупе;

•		један	или	више	представника	одговарајућих	сектора	прво-
надлежне институције (по потреби, нпр. представник 
јединице	за	програмирање	техничке	подршке	из	ЕУ	и	дру-
гих	фондова);

•	 	представници	 других	 органа	 и	 организација	 из	 влади-
ног	 и	 невладиног	 сектора,	 стручне	 јавности,	 академске	

заједнице и сл.

ПриПрЕмА зА СкриНиНг 

као основа за припрему скрининга служиће ревидирани на-
ционални	 програм	 за	 усвајање	 европских	 тековина	 (НПАА).	
Наиме,	 свако	 министарство	 је	 дужно	 да	 ажурира/ревидира	
своје потпоглавље у нПАА у текстуалном делу и да се тако, 
радећи на ревизији нПАА, припреми за скрининг. Поред тога, 
сваки надлежни орган државне управе има обавезу и да по-
пуни обрасце за анализу питања релевантних за усклађивање 
са правним актом еУ, као и преглед финансијских аспеката за 
спровођење дела нПАА из својих надлежности. Попуњене при-
логе за нППА са обрасцима и прегледима финансијских ефеката 
биће достављене Министарству привреде као координатору у 
овој области, а Министарство ће објединити прилоге свих над-
лежних органа државне управе заједно са финансијским аспек-
тима спровођења нПАА и доставити канцеларији за европске 
интеграције комплетну ревизију Поглавља 1 нПАА. Усвајање 
ревизије	НПАА	очекује	се	до	јуна	2014.	године.

обукА чЛАНовА ПрЕговАрАчкЕ груПЕ 1

У оквиру припреме за скрининг организована је и обука за 
чланове	преговарачке	групе	преко	Пројекта	подршке	процесу	
преговарања	Србије	са	ЕУ	коју	спроводи	GIZ.	До	краја	маја	ове	
године,	 одржаће	 се	 две	 дводневне	 обуке	 за	 чланове	 прегова-
рачке	 групе	 на	 тему	 искустава	Хрватске	 о	 преговорима,	 скри-
нингу,	току	и	фазама	преговарачког	процеса.

СкриНиНг у обЛАСТи СЛобоДНог крЕТАњА робА

Први	састанак	у	оквиру	скрининга	за	чланове	Преговарачке	гру-
пе 1 је тзв. експланаторни скрининг који ће се одржати од 17. до 
20. јуна 2014. године. на овом састанку ће представници европ-
ске	комисије	представити	члановима	Преговарачке	групе	1	суш-
тину правних тековина у Поглављу о слободном кретању роба, 
како	када	је	реч	о	хоризонталним	питањима,	тако	и	о	прописима	
за групе производа. Излагања комисије треба да буду смерница 
за припрему билатералног скрининга. ово ће такође бити при-
лика	за	чланове	ове	преговарачке	групе	да	постављају	питања	
која	претходно	мора	одобрити	главни	преговарач.

Билатерални састанак са представницима ек ће се одржати у 
Бриселу	од	9.	до	12.	септембра	2014.	године.	За	потребе	учешћа	
на састанку надлежна министарства и институције треба да 
припреме презентације, које ће одржати известиоци по свакој 
теми	поглавља,	односно	свакој	тачки	дневног	реда,	а	основ	за	
презентације ће представљати подаци из ревидираног нПАА. 
ово је, наиме, прилика да се представници европске комисије 
упознају,	на	један	свеобухватнији	начин,	са	напретком	Републи-
ке србије у области слободног кретања роба. 

Из наведеног произлази да је скрининг обавеза, а и прилика да 
представимо резултате и добијемо смернице који ће српској 
привреди показати јасан правац и пут ка јединственом европ-
ском	тржишту.	Све	ово	омогућиће	нам	да	дугорочно	остваримо	
циљеве као што су: стављање на тржиште безбедних производа, 
уклањање	техничких	баријера	у	трговини	и	унапређење	конку-
рентности српске привреде.

Колико	смо	далеко	одмакли	када	је	реч	о	транспоновању	дирек-

тива новог приступа у наше законодавство?

У току је процес преузимања европских директива „новог и ста-
рог приступа“. У овом моменту, према последњим извештајима 
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учесници

о спровођењу Националог програма за усвајање Европских те-
ковина, преузето је око 50% директива европске уније, с тим да 
је највећи број транспонованих директива из надлежности Ми-
нистарства	привреде.	Када	је	реч	о	директивама	Новог	присту-
па, преузето је десет директива из надлежности Министарства 
привреде (правилници којима се уређује безбедност машина, 
електричне	опреме	намењене	за	употребу	у	оквиру	одређених	
граница	напона,	лифтова,	личне	заштитне	опреме,	постројења	
која функционишу у потенцијално експлозивним атмосфера-
ма, машина које производе буку на отвореном, Правилник о 
електромагнетској компатибилности, као и правилници из об-
ласти	 метрологије	 којима	 се	 утврђују	 метролошки	 и	 технички	
захтеви за мерила, неаутоматске ваге и претходно упаковане 
производе).	Министарство	привреде	 је	 преузело	 у	правни	 си-
стем	Републике	Србије	и	две	директиве	Старог	приступа	–	и	то	
директиву о текстилу и обући. до крајa ове године министар 
привреде донеће и Правилник о кристал-стаклу и тиме ће бити 
исцрпљена	листа	директива	Новог	и	Старог	приступа	када	је	реч	
о европским директивама из надлежности Министарства при-
вреде. донети правилници су праћени листом српских стандар-
да	чијом	се	применом	обезбеђује	претпоставка	усаглашености	
са захтевима из донетих правилника. такође су припремљени 
водичи	и	упутства	за	примену	правилника	који	се	могу	пронаћи	
на	 сајту	 Министарства	 привреде.	 На	 овај	 начин	 створене	 су	
претпоставке за стављање безбедних производа на српско 
тржиште.	Наиме,	кроз	правилнике	су	преузети	технички	захтеви	
за безбедност производа који важе и на европском тржишту што 
ће омогућити нашим привредницима да лакше и више извозе 
своје производе на европско тржиште.

друга ресорна министарства немају исту динамику у проце-
су преузимања европских директива, тако да је из надлежно-
сти	 других	 министарстава	 преузето	 значајно	 мање	 директи-
ва новог и старог приступа. ради илустрације навешћу неке 
од преузетих европских директива из надлежности других 
министарстава: директива о опреми под притиском, дирек-
тива о једноставним посудама под притиском, директива о 
телекомуникацијској терминалној опреми. неједнака динами-

ка	у	процесу	хармонизације	техничке	регулативе	са	европском	
биће	један	од	значајнијих	изазова	и	задатака,	посебно	имајући	у	
виду предстојећи скрининг и преговоре са европском унијом у 
области слободног протока роба. 

донетим прописима у области инфраструктуре квалитета, 
којима су преузете европске директиве, уведен је нови кон-
цепт	 пословања	 када	 је	 реч	 о	 производњи,	 увозу	 и	 извозу	
индустријских производа:

а)	за произвођаче	је	од	изузетне	важности	чињеница	да	су	до-
били могућност да производе по стандардима којим се уво-
де нове технологије у процес производње; такође, уколико 
имају	 сопствене	 могућности	 (своје	 лабораторије),	 могу	 и	
сами да изврше оцењивање усаглашености производа пре 
његовог	пласирања	на	тржиште	(self-certification);	

б)	 за увознике	 је	 веома	 значајно	 увођење	„потврде	 о	 усагла-
шености“ као документа који треба добити од релевантног 
тела за оцењивање усаглашености већ на самој граници, 
како би се производ пласирао на српско тржиште; произ-
води, на које се примењује институт „потврда о усаглашено-
сти”,	(углавном	производи	за	општу	употребу),	подлежу	само	
провери документације која прати производ (декларација 
произвођача,	извештај	о	испитивању),	без	испитивања	самог	
производа; самим тим, последица новог концепта је да про-
изводи не подлежу дуплом испитивању и сертификацији на 
начин	да	се	прво	испитају	у	иностранству	па	се	поново	узима	
њихов	узорак	за	испитивање	у	Србији	што	значајно	олакша-
ва и појефтињује процедуру увоза и стављања производа на 
српско тржиште. 

 Иако потврда о усаглашености као институт не постоји у ди-
рективама старог и новог приступа, иста је уведена у српске 
правилнике	 као	 прелазно	 решење	 и	 мера	 (пред)тржишног	
надзора. разлог за увођење ове потврде је превасходно 
недовољно јак надзор на тржишту због непостојања довољно 
обучених	 инспектора	 који	 би	 вршили	 надзор	 над	 произво-
дима на тржишту у складу са одредбама нових правилника. 

ТЕМА БројА
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У одсуству адекватног тржишног надзора, а због ризика уво-
за небезбедних производа из трећих земаља преко еУ или 
са	 брендом	 европских	 произвођача,	 поступак	 за	 добијање	
потврде о усаглашености представља проверу безбедности 
производа већ на граници, пре царињења. Иако је потврда о 
усаглашености	својеврсна	техничка	баријера	противна	члану	
34-36 Уговора о оснивању европске уније, европска комисија 
је недавно, на првом састанку Пододбора за спровођење 
САП	–	Европска	унија-Република	Србија,	одобрила	Републици	
србији да се ова мера привремено примењује, најкасније до 
уласка	у	ЕУ.	Наиме,	привремена	примена	ове	(пред)тржишне	
мере се може прихватити само из разлога што она у овом мо-
менту представља једину „брану“ увоза небезбедних произво-
да у републику србију.

в)	за извознике (ово	је	нарочито	значајно	за	стране	инвеститоре)	
који, због примене нових, унапређених стандарда са којима 
производи морају бити усаглашени да би били усаглашени са 
захтевима	 нових	 правилника	 (претпоставка	 усаглашености),	
имају могућност да извозе квалитетније и безбедније произ-
воде. 

Спровођење/примена	нових	прописа	врши	се	и	кроз	именовање	
тела за оцењивање усаглашености по новом концепту, као и 
овлашћивање тела за оверавање мерила у метрологији. до сада 
је именовано укупно 27 тела за оцењивање усаглашености - у об-
ласти метрологије је укупан број тела овлашћених за оверавање 
мерила	(више	од	20	врста	мерила	из	законске	метрологије)	по-
растао на 75. тренутно се врше припреме и за оцењивање уса-
глашености по новодонетим правилницима којима су преузете 
директиве новог приступа у метрологији (директива о мерили-
ма	и	Директива	о	неаутоматским	вагама).	

Примена	 новог	 техничког	 законодавства	 захтева	 максимал-
но	 ангажовање	 свих	 учесника,	 од	 ресорних	 министарстава,	
институција	 инфраструктуре	 квалитета	 (ИСС,	 АТС,	 ДМДМ),	
тржишне инспекције до тела за оцењивање усаглашености како 

би привреда „осетила пун ефекат“ нових прописа и како би у про-
цесу прилагођавања новим захтевима имала адекватну подршку.

Будући	да	је	у	току	ревизија	европске	техничке	регулативе,	и	то	
како хоризонталног оквира тако и секторских директива, нови 
изазов за Министарство привреде и остала ресорна министар-
ства	 представљаће	и	 додатно	 усклађивање	 српског	 техничког	
законодавства са европским. наиме, на нивоу европске уније у 
току је измена директиве о општој безбедности производа 
која	уређује	нехармонизовано	подручје	и	која	ће	бити	усвојена	
као	Уредба	о	безбедности	потрошачког	производа.	Такође	је	у 
току и измена уредбе ЕЗ 765/2008 о тржишном надзору и 
акредитацији која ће бити усвојена као Уредба о тржишном 
надзору. новом уредбом биће преузете све одредбе из Уредбе 
765/2008,	које	уређују	надзор	над	тржиштем,	а	акредитација	ће	
бити	регулисана	другим	прописом.	што	се	тиче	секторских	ди-
ректива, 9 директива новог приступа биће ревидирано како би 
се	у	потпуности	ускладиле	са	Одлуком	ЕЗ	768/2008.	Од	укупно	9	
директива новог приступа, које подлежу ревизији, 6 директива 
је у надлежности Министарства привреде.

Из изнетог јасно произилазе нове тенденције и трендови који ће 
бити предмет нових усаглашавања и нових прилагођавања. ови 
процеси	ће	изискивати	нову	енергију	и	напор,	нарочито	у	светлу	
скрининга и преговора са еУ. 

	Која	је	Ваша	порука	нашој	привреди?

будите активни и дајте свој допринос преговорима кроз препо-
руке, идеје, сугестије, јер је овај процес у суштини ваш процес и 
служи вашим потребама! 

Прилагођавајте се благовремено новим захтевима из преузетих 
европских прописа, као и захтевима српских стандарда којима 
су преузети европски стандарди, како бисте производили и из-
возили више, боље и квалитетније! 

Једном	речју,	будите	истрајни	у	настојањима	да	постанете	рав-
ноправан	играч	на	европском	и	светском	тржишту!
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током састанка разговарало се о следећим темама:

-  политика акредитационих тела у вези подуговарања, која спроводе 
тела за оцењивање усаглашености, а са аспекта задовољења захте-
ва референтних стандарда за акредитацију;

-		политика	прекограничне	акредитације	и	примена	важеће	политике	
Европске	организације	за	акредитацију	(ЕА)	у	вези	са	овим	активно-
стима;	посебан	осврт	је	био	на	начину	оцењивања	тела	која	имају	
локације	ван	територије	матичне	земље;

-  политика акредитационих тела у вези оцењивања флексибилног 
обима акредитације, а узимајући у обзир обавезујућу смерницу еА;

-  акредитација сертификационих тела у области сертификације си-
стема менаџмента са посебним освртом на рад сертификационих 
тела	која	раде	ван	територије	матичне	земље;

-  политика акредитационих тела у вези коришћења опреме која је у 
власништву другог тела за оцењивање усаглашености: могућности 
и	начин	оцењивања;

-		акредитација	за	послове	узорковања	–	могуће	или	не?	испитивање	
или контролисање?

- пренос акредитације;

-		политика	акредитационих	тела	у	вези	квалификација	оцењивача;

-		коришћење	симбола	акредитације/знака	и	позивање	на	EA	MLA	и	
ILAC	MRA	споразуме.

Одржан	округли	сто	у	оквиру	РТВ	Пројекта
у оквиру ртв Пројекта „Промоција регионалне 
сарадње у југоисточној европи у области ин-
фраструктуре квалитета“ одржан је, 19.02.2014. 
године, у скопљу округли сто намењен дирек-
торима и руководиоцима квалитета акредита-
ционих тела. Поред представника домаћина, 
македоније, састанку су присуствовали и пред- 
ставници акредитационих тела из региона: 
албаније, косова (уН 1244), црне горе, србије, 
Хрватске, босне и Херцеговине.

учесници округлог стола
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Предавање је отворио проф. др војислав Божанић, про-
фесор Факултета организационих наука, који се том прили-
ком захвалио јасни Стојановић, в.д. директору Атс-а, што 
наставља да подржава младе генерације студената који ће 
једног дана и сами моћи да дају свој допринос у овој обла-
сти.

На	 самом	 почетку	 свог	 предавања	 јасна Стојановић је 
објаснила	 студентима	 начин	 рада	 АТС-а	 како	 би	 могли	 да	
виде	 како	 се	 практично	 примењује	 знање	 које	 су	 стекли	
током	 студија.	 На	 самом	 почетку	 предавања	 в.д.	 директо-
ра је истакла да је главни циљ акредитације безбедност 
и заштита јавног интереса, као и да је акредитација важна 
за опште здравље и безбедност, безбедност и здравље на 
раду,	 заштиту	 потрошача,	 као	 и	 за	 заштиту	 животне	 сре-
дине.	У	међународном	контексту	 то	 значи	да	акредитација	
омогућава слободан проток роба и услуга и уклањање трго-
винских	баријера	у	складу	са	чланом	6.1	Споразума	о	технич-
ким препрекама трговини светске трговинске организације. 
такође је објашњен принцип функционисања светске мреже 
акредитације	 и	 значаја	 потписаних	 мултилатералних	 спо-
разума	 међународних	 организација	 за	 акредитацију	 (ILAC	
и	 IAF),	 као	 и	 Европске	 организације	 за	 акредитацију	 (ЕА).	
Појашњено	 је	 које	 све	 ISO	 стандарде	 АТС	 користи	 у	 свом	
раду	са	посебним	освртом	на	значај	стандарда	ISO/IEC	17011	
као најважнијег стандарда за рад Атс-а. У том смислу је било 
потребно поменути да је поновно колегијално оцењивање 
Атс-а спроведено прошле године са циљем да се провери 
усклађеност успостављеног система акредитације са зах-
тевима	 стандарда	 ISO/IEC	 17011,	 одговарајућим	 захтевима	
европске	регулативе	(Уредба	(ЕЗ)	бр.	765/2008),	као	и	смер-
ницама	и	упутствима	EA,	ILAC-а	и	IAF-а.

Захваљујући	 међународном	 признању	 АТС-а	 и	 сталном	
унапређењу промоције акредитације у 2013. години је акре-
дитовано	520	тела	за	оцењивање	усаглашености	 (ТОУ)	што	
је за 39% више у односу на број акредитованих тоУ у 2009. 
години.

стратешки циљеви Атс-а у 2014. години ће и даље бити ус-
мерени	ка	успешном	одржавању	потписаних	MLA	споразума	
(ЕА	MLA/ILAC	MRA/IAF	MLA),	даљем	унапређењу	сарадње	са	
министарствима и свим заинтересованим странама, конти-
нуалном унапређењу система акредитације, компетентно-
сти	како	оцењивача	тако	и	запослених	АТС-а,	као	и	ка	даљој	
интерактивној комуникацији са тоУ и проширењу области 
акредитације.

након предавања студенти су поставили велики број 
питања јасни стојановић како би сазнали који су рокови 
за дефинисање и прихватање предлога корективних мера, 
какав је статус Атс-а у еУ, има ли потребе за поновним 
испитивањима производа када се пласирају на тржиште еУ, 
који је однос између акредитације и овлашћивања, који је 
значај	прекограничне	акредитације	и	сл.

на крају је јасна стојановић позвала студенте да редовно 
читају	интернет	страницу	АТС-а	која	им	може	бити	драгоцен	
извор	информација	приликом	израде	стручних	радова.

Атс одржао предавање за студенте Фон-а

проф. др војислав божанић 
са студентима

јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, 
одговара на питања студената

19. марта 2013. године је у просторијама факултета органи-
зационих наука (фоН), универзитета у београду, одржано 
још једно предавање за студенте четврте године (студијска 
група: управљање квалитетом) у циљу промоције значаја 
акредитације и међународног признања атс-а.
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главни и одговорни уредник
јасна стојановић, в.д. директора 
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катарина богојевић
телефон:	011/	301	47	44
факс:	011/	313	03	74
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MAJ

6. мај – 7. мај 2014.

Обука	за	примену	захтева	стандарда	ISO/IEC	
17065,	Regional	PTB	project,	Београд

7. мај 2014.

семинар о мерној несигурности, 
грађевински факултет, београд

13. мај – 14. мај 2014.

Обука	за	примену	Директиве	ЕУ	број	94/9/
ек о опреми и заштитним системима 
намењеним за употребу у потенцијално 
експлозивним	атмосферама	(оцењивачи	
АТС-а,	министарство,	ТОУ),	Bilateral	PTB	
project,	Београд

14. мај 2014.

Семинар	„Преузета	европска	директива	МD	
- Правилник и српски стандарди из области 
безбедности машина“, Исс, београд

 
 
 

20. мај 2014.

светски дан метрологије, дМдМ, београд

23. мај 2014.

SRPS	ISO	9001	-	Систем	менаџмента	
квалитетом	за	мала	и	средња	предузећа	–	
Примена, Исс, београд

26. мај 2014.

EA	Executive	Committee	Meeting,	Праг,	Чешка

27. мај – 28. мај 2014.

EA	General	Assembly	Meeting,	Праг,	Чешка

29. мај – 30. мај 2014.

Обука	за	примену	Директиве	ЕУ	број	89/686/
ЕЕЗ	о	личној	заштитној	опреми	(оцењивачи	
АТС-а,	министарство,	ТОУ),	Bilateral	PTB	
project,	Београд

30. мај 2014.

Правилник	о	означавању	и	обележавању	
текстилних производа и српски стандарди, 
Исс, београд

јУн

2. јун 2014.

традиционални годишњи семинар 
за акредитована тела за оцењивање 
усаглашености и прослава дана 
акредитације, сава центар, београд

4. јун 2014.

Међународна конвенција о квалитету - 
JUSK	ICQ	2014	(Квалитетом	ка	европским	и	
светским	интеграцијама)

17. јун – 18. јун 2014.

EACC	WG	Food,	Берлин,	Немачка

17. јун – 20. јун 2014.

састанак поводом експланаторног 
скрининга,	Преговарачка	група	1	и	
представници европске комисије, Поглавље 
о слободном кретању роба, брисел, белгија

19. јун – 20. јун 2014.

EA	Training	for	Assessors	in	Organic	
Agriculture,	Берлин,	Немачка

кАЛендАр
догАЂАјА
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