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АКРЕДИТАЦИЈА  

 Правилник о условима за обављање 

послова оверавања мерила (Сл. Гласник 

РС бр. 89/2010 и 56/2012)   

    члан 2 

 Привредни субјект и друго правно лице које 

подноси захтев за утврђивање испуњености 

услова за обављање послова оверавања мерила-

водомери мора да има акт о акредитацији 

прибављен у поступку акредитације... 

  



SRPS ISO/IEC 17020:2012 

  

SRPS ISO/IEC 17020:2012 
Оцењивање усаглашености-  

Захтеви за рад различитих типова тела 
која обављају контролисање 

 

мерила- водомери 
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4. ОПШТИ ЗАХТЕВИ 

 

 4.1 Непристрасност и независност 

  

 4.2 Поверљивост 
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5. ЗАХТЕВИ ЗА СТРУКТУРУ 

 

 5.1 Административни захтеви 

  

 5.2 Организација и руковођење 
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6. ЗАХТЕВИ ЗА РЕСУРСЕ 

 

 6.1 Особље 

 

 6.2 Постројења и опрема 

 

 6.3 Подуговарање 
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7. ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕС 
 7.1 Методе и процедуре контролисања 

 7.2 Поступање са предметима и узорцима 

 7.3 Записи о контролисању 

 7.4 Извештаји о контролисању и сертификати о 

 контролисању 

 7.5 Приговори и жалбе 

 7.6 Процес са приговорима и жалбама 
 

 

. 
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8. ЗАХТЕВИ СМ 
 8.1 Опције 

 8.2 Документација СМ 

 8.3 Управљање документима 

 8.4 Управљање записима 

 8.5 Преиспитивање које врши руководство 

 8.6 Интерне провере 

 8.7 Корективне мере 

 8.8 Превентивне мере  
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АТС-ПА01 Правила акредитације 

Т.11.1 ОБАВЕЗЕ ТОУ 
  

 Контролно тело, пре пријаве за акредитацију мора имати 

реализовано најмање једно контролисање водомера.  

 Код акредитације КТ у области мерила-водомера код којих је 

акредитација предуслов за овлашћивање, акредитација може бити 

додељена и уз осведочење у рад тела за оцењивање усаглашености 

у симулираним условима. Овлашћено акредитовано тело за 

оцењивање усаглашености је у обавези да обавести АТС о свом 

првом оцењивању усаглашености ради осведочења АТС-а у рад 

у реалним условима. Уколико осведочење не буде омогућено до 

првог редовног надзорног оцењивања, АТС ће смањити, 

односно укинути додељену акредитацију. 
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ИСКУСТВА СА ОЦЕЊИВАЊА 

Примери неусаглашености са оцењивања: 
- КТ није идентификовало могуће ризике по непристрасност 

као ни начине поступања у случају постојања истих 

- КТ нема полису осигурања за послове контролисања 

- Ротаметри на Уређају за испитивање водомера немају 

јединствену идентификацију, а ради се о опреми која има 

значајан утицај на резултате контролисања 

- Опрема или део опреме нема валидна Уверења о 

еталонирању 

-  Периоди еталонирања нису адекватно утврђени сходно 

употреби исте 
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ИСКУСТВА СА ОЦЕЊИВАЊА 

- Интерни документ Упутство о контролисању водомера не 

садржи поступак израчунавања грешке водомера када се 

користи  мерна посуда, која је еталонирана, а одсуство 

таквог упутства може да угрози ефективност процеса 

контролисања 

- КТ нема доказа да је последњу реализовану интерну 

проверу спровела особа која поседује знање у области 

предметног контролисања и захтеве стандарда SRPS 

ISO/IEC 17020:2012 

-  Контролно тело није вршило праћење перформанси свих 

контролора и другог особља које је укључено у активности 

контролисања  

11 



ИСКУСТВА СА ОЦЕЊИВАЊА 
- Процедуром о решавању приговора и жалби дефинисано 

је да приговоре решава ТР, док жалбе решава комисија у 

којој је између осталих члан и ТР, што може да утиче на 

непристрасност у одлучивању и резултује 

дискриминаторском мером уколико је ТР предмет 

приговора или жалбе 

- КТ у оквиру ДСМ није документовало начин 

идентификације излазних исправа о усаглашености 

- Контролно тело није обавило преиспитивање система 

менаџмента након примене захтева стандарда SRPS 

ISO/IEC 17020:2012 

- Контролно тело није спровело интерну проверу према 

захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012 
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www.ats.rs 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ 

 

Акредитационо тело Србије 

www.ats.rs  

 

marijana.bacevac@ats.rs  
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