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Шта је
акредитација?

АКРЕДИТАЦИЈА
услуга која користи друштву

Акредитација је потврда да акредитована тела, која обављају послове испитивања,
еталонирања, сертификације, контролисања и верификације, поседују техничку
компетентност и да поштују принцип непристрасности када оцењују усаглашеност
производа и услуга са захтевима релевантних националних и међународних стандарда.
У Европској унији послове акредитације обављају национална акредитациона тела (НАТ) која
именују владе у складу са одредбама Уредбе (ЕЗ) бр. 765/2008.


 хармонизованој области прописано је да је обавезна акредитација тела која оцењују
У
усаглашеност одређених категорија производа и услуга (нпр. производи са „CE“ знаком
као што су играчке, лифтови, затим прехрамбени производи са ознаком порекла, итд.) који
се стављају на тржиште само уколико је извршено оцењивање усаглашености у складу са
одговарајућим стандардима. Овај поступак се назива нотификација.

	У добровољној области, где не постоје посебни прописи, организације желе да се акредитују
како би уз помоћ акредитације, као непристрасне потврде њихове компетентности, до
потрошача могли да стигну безбедни и квалитетни производи и услуге.
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У ЕВРОПИ ЈЕ ОБЛАСТ АКРЕДИТАЦИЈЕ УРЕЂЕНА
УРЕДБОМ (ЕЗ) БР. 765/2008
У СВИМ ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА ЕУ ВЛАДЕ СУ
ОДГОВОРНЕ ЗА ОБЛАСТ АКРЕДИТАЦИЈЕ
АКРЕДИТАЦИЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ И У ХАРМОНИЗОВАНОЈ
ОБЛАСТИ И У ДОБРОВОЉНОЈ ОБЛАСТИ
АКРЕДИТАЦИЈА ОЛАКШАВА ТРГОВИНУ,
А ОД ЊЕ КОРИСТИ ИМАЈУ И ТРЖИШТЕ И ДРУШТВО

Европски систем акредитације
2008. године доношењем Уредбе (ЕЗ) бр. 765/2008 је успостављен правни оквир ЕУ у области
акредитације којим су дефинисани захтеви за акредитацију и тржишни надзор производа.
У оквиру овог правног оквира успоставља се хармонизован и ригорозан систем акредитације у
државама чланицама ЕУ који омогућава да један сертификат или извештај, издат под акредитацијом,
буде довољан да покаже техничку компетентност акредитованог тела.
Основни принципи акредитације, који су дати у Уредби и који су допуна захтевима стандарда ISO/
IEC 17011 и других међународних стандарда за акредитацију тела за оцењивање усаглашености,
подразумевају да:


може да постоји само једно акредитационо тело у држави



се акредитационим телима поверава вршење активности од јавног значаја

 
не сме да постоји конкуренција између националних акредитационих тела, као ни
између акредитационих тела и тела за оцењивање усаглашености


акредитација не сме да буде профитабилна



постоји заступљеност заинтересованих страна.

Члан 11 Уредбе дефинише да акредитација омогућава претпоставку о усаглашености: сертификати
и извештаји, издати под акредитацијом, су признати у свим државама чланицама ЕУ.
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Шта је
оцењивање
усаглашености?

ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ
повећава степен поверења на тржишту
Општи назив за послове испитивања, еталонирања, контролисања, сертификације и
верификације, које обављају акредитована тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), је
оцењивање усаглашености.
Национална акредитациона тела (НАТ), као непристрасна и надлежна тела, оцењују компетентност
лабораторија, контролних и сертификационих тела.
НАТ потврђују компетентност спроведеног оцењивања усаглашености и поузданост извештаја и
сертификата.
Оцењивањем усаглашености, које спроводе акредитована тела, потврђује се да су производи и
услуге усаглашени са утврђеним захтевима – стандардима и другим релевантним спецификацијама.
Структура система оцењивања усаглашености је таква да улива поверење јавности у безбедност
производа и услуга, али и повећава степен конкурентности предузећа.
У Европи је Европска комисија унапредила систем оцењивања усаглашености како би се повећао
степен поверења законодаваца, привреде и потрошача у овај систем и како би се обезбедио
слободан проток роба и услуга на тржишту и на тај начин постигао висок степен заштите здравља
људи, потрошача и животне средине.
Све друштвене групе изграђују поверење у производе и услуге који се стављају на тржиште: од
владе преко привреде, клијената и до крајњих корисника.
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Начин доношења прописа се може унапредити уколико постоји ефикасан систем који се
базира на компетентности и непристрасности, а влада, привреда и потрошачи морају у
сваком тренутку да одрже постојеће поверење у овај систем.

ЗАКОНОДАВЦИ
се ослањају на

НАЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИОНА ТЕЛА
која потврђују компетентност

лабораторија
за еталонирање
за испитивање
медицинских

провајдера за
испитивање
оспособљености

контролних
тела

сеетификационих
тела
производи
системи менаџмента
особе

тела за
верификацију

која даље нуде услуге оцењивања усаглашености
са стандардима/законским захтевима/критеријумима дефинисаним шемама

еталонирање
испитивање
медицинска
испитивања/анализе

међулабораторијска
поређења и
програми за
испитивање
оспособљености

контролисање
производа,
процеса, услуга
и инсталација/
пројектовање истих

сертификација
производа,
система, особа,
процеса
или услуга

верификација
извештаја о
емисијама гасова
стаклене баште

у корист
владе

привреде

потрошача

на тржишту
производа

услуга

Акредитација је поступак који никад не престаје и током којег се потврђује компетентност
акредитованих тела које обављају послове оцењивања усаглашености као што су:

СЕРТИФИКАЦИЈА
СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА
квалитетом, заштитом животне средине,
безбедношћу и здрављем на раду, енергијом,
храном, безбедношћу информација, информационих
технологија, одрживог развоја

СЕРТИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА,
ПРОЦЕСА И УСЛУГА
играчке, лифтови, електрични уређаји,
лична заштитна опрема, грађевински производи,
биогорива, органска храна и ознаке квалитета,
рециклирани производи, електронски потпис

СЕРТИФИКАЦИЈА ОСОБА
проверавачи, заваривачи, верификатори, контролори,
експерти, консултанти, стручњаци за информационе
технологије,
здравствену заштиту, обуку и едукацију

КОНТРОЛИСАЊЕ
производа, услуга, процеса, инсталација,
зграда, путева,
железнице, прикључних и моторних возила

ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА
хемијска, биолошка, физичка, противпожарна,
механичка, воде, ваздуха, хране, електричне и
електронске опреме, софтвера, ДНК, отисака прстију,
антидопинг и здравље животиња

МЕДИЦИНСКА ИСПИТИВАЊА
микробиолошка, хистолошка, онколошка,
хематолошка, генетска, имунобиолошка,
бактериолошка, вирусолошка, ендокринолошка,
репродуктивна биологија

ЕТАЛОНИРАЊЕ
брзиномера, вага,
спектрометара, хронометара, уређаја за контролу
зрачења, уређаја за мерење протока гаса,
електричних бројила

ВЕРИФИКАЦИЈА
регистрованих EMAS организација и извештаја
о емисији гасова стаклене баште као што су водена
пара, угљен диоксид, метан, азотни оксид, озон,
хлороводонични угљеник
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Како се
обезбеђује
компетентност?

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
доводи до поверења у извештаје и сертификате

Акредитацијом се доказује усаглашеност са посебним захтевима за компетентност,
независност и непристрасност.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Искуство и вештине запослених у акредитованим телима или онима, која желе да се акредитују,
потврђују квалификовани оцењивачи који поседују одговарајуће стручно знање и који су се
специјализовали за одређене области.

НЕЗАВИСНОСТ

Акредитована сертификациона тела морају да покажу да су независна од организације којој
пружају услуге.

НЕПРИСТРАСНОСТ

Акредитована тела морају да покажу одсуство, односно адекватно управљање ситуацијама које
подразумевају постојање сукоба интереса са клијентима којима пружају услуге.
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Акредитација

Акредитацијом се формално показује да ТОУ поседују потребну организациону структуру и
техничка и компетентност да могу да пружају одређене услуге у складу са стандардима (ISO, IEC,
итд.) или техничким прописима како је наведено у обиму акредитације.

ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА
ЕТАЛОНИРАЊЕ И
ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

КОНТРОЛНА
ТЕЛА
ISO/IEC 17020

ТЕЛА ЗА
ВЕРИФИКАЦИЈУ
ISO/IEC 14065
+ EMAS (ЕЗ) УРЕД.
1221/2009

МЕДИЦИНСКЕ
ЛАБОРАТОРИЈЕ
EN ISO 15189

ПТ ПРОВАЈДЕРИ
ISO/IEC 17043

НАЦИОНАЛНА
АКРЕДИТАЦИОНА
ТЕЛА

СЕРТИФИКАЦИОНА
ТЕЛА ЗА
СЕРТИФИКАЦИЈУ
ПРОИЗВОДА

ISO/IEC 17011

ISO/IEC 17065

СЕРТИФИКАЦИОНА
ТЕЛА ЗА
СЕРТИФИКАЦИЈУ
ОСОБА

СЕРТИФИКАЦИОНА
ТЕЛА ЗА
СЕРТИФИКАЦИЈУ
СИСТЕМА
МЕНАЏМЕНТА

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17021-1

Поузданост извештаја / сертификата / уверења / исправа (испитивање, контролисање,
верификација, еталонирање, усаглашеност, итд.) је резултат ригорозног и ефикасног
поступка оцењивања компетентности у складу са међународно признатим захтевима.

ПОЧЕТНО ОЦЕЊИВАЊЕ

Оцењивачи националних акредитационих тела спроводе детаљно оцењивање начина рада
подносиоца пријаве, његових запослених и система менаџмента и на тај начин потврђују
усаглашеност са стандардима. Подносиоци пријаве, који успешно заврше оцењивање, добијају
акредитацију и могу да користе симбол акредитације у складу са обимом акредитације.

ЦИКЛУС АКРЕДИТАЦИЈЕ ТРАЈЕ ОД 2 ДО 5 ГОДИНА

Национална акредитациона тела спроводе редовна надзорна оцењивања како би обезбедила да
акредитована тела одржавају висок ниво своје техничке компетентности. Она могу да спроведу
корективне мере када акредитована ТОУ не испуњавају све обавезе и захтеве и тада може доћи до
смањења обима акредитације, суспензије или чак укидања акредитације.

ПРОШИРЕЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Током циклуса акредитације или током обнављања исте обим акредитације се може проширити
како би укључио друге услуге у складу са новим потребама клијената акредитованих тела. Одређена
оцењивања се спроводе како би, на пример, тела могла да почну да спроводе испитивања у складу
са новим прописима.

ОБНАВЉАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

На крају циклуса акредитација се може обновити након оцењивања у сврху обнављања акредитације.
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Зашто ЕА?

ЕВРОПСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (ЕА)
помаже остваривање циљева ЕУ и законодаваца на
националном нивоу
Национална акредитациона тела у ЕУ и земљама EFTA-е су чланице ЕА, као кровне
организације која окупља акредитациона тела у ЕУ, чиме се обезбеђује признавање
сертификата и извештаја, издатих под акредитацијом, на европском и глобалном тржишту.
ЕА је основала Европска комисија како би се и „званично бавила питањима акредитације“ у ЕУ,
земљама EFTA-е и земљама кандидатима за чланство у ЕУ у складу са чланом 14 Уредбе (ЕЗ) бр.
765/2008. ЕА има одличну сарадњу са различитим директоратима у оквиру Европске комисије
којој ЕА помаже код израде прописа. ЕА је непрофитна организација која окупља национална
акредитациона тела која су именована од стране држава, а главни циљеви ЕА су да:


 безбеди да национална акредитациона тела раде у складу са захтевима Уредбе (ЕЗ)
о
бр. 765/2008




хармонизује поступак акредитације како би се она спроводила на доследан начин
будући да су НАТ поверени послови акредитације као активности од јавног значаја
чиме се поспешује унапређење трговине и индустрије у Европи у складу са постојећим
потребама и захтевима дефинисаним у европском законодавству




служи својим чланицама као мрежа за сарадњу што доприноси наставку изградње
кохерентног система акредитације у Европи који ради у општем интересу Европе



с е спроводи колегијално оцењивање како би се оценила усаглашеност националних

акредитационих тела са захтевима хармонизованих стандарда, европског
законодавства и других критеријума које примењује и дефинише ЕА



с е врши мониторинг и стално унапређују услуге у свим областима кроз постојање

ефикасних процедура за решавање приговора и жалби које се подносе против НАТ.
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Шта су
међународни
споразуми?

МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМИ
ЕУ и глобално признавање извештаја и сертификата
Послови, које обављају акредитациона тела из ЕУ, су признати како на нивоу ЕУ тако и на
светском нивоу будући да су потписници мултилатералног споразума са ЕА (EA MLA).
EA MLA споразум обухвата следеће области: испитивање (укључујући и медицинска),
еталонирање, сертификацију система менаџмента, производа и особа, контролисање и
верификацију.
EA MLA споразум потписују акредитациона тела, чланице ЕА, чиме признају и прихватају
еквивалентност својих система акредитације. На тај начин се обезбеђује исти степен поузданости
сертификата и извештаја које издају ТОУ акредитована од стране НАТ.
На овај начин испоручиоци производа и услуга не морају поново да ангажују акредитоване
лабораторије, сертификациона и контролна тела приликом извоза у друге државе чланице ЕУ.
Национална акредитациона тела постају потписници MLA споразума тек након што успешно прођу
строго колегијално оцењивање током којег се проверава њихова усаглашеност са међународним
стандардом, којим се дефинишу захтеви за акредитациона тела која акредитују тела за оцењивање
усаглашености (ISO/IEC 17011), и одређеним захтевима Уредбе (ЕЗ) бр. 765/2008. Колегијална
оцењивања редовно спроводе искусни оцењивачи из других националних акредитационих
тела. Овај поступак надгледају представници Европске комисије, државних органа и других
заинтересованих страна из пословног света.
EA MLA споразум је признат и на међународном нивоу од стране Међународног форума за
акредитацију (IAF) и Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC). То значи
да им EA MLA споразум омогућава да постану признати на глобалном нивоу потписивањем
мултилатералних споразума са IAF-ом (IAF MLA) и ILAC-ом (ILAC MRA) што последично значи да могу
да користе и комбиноване ILAC MRA и IAF MLA знакове.
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Које користи
остварује јавни
и приватни
сектор?

КОРИСТИ КОЈЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ И ПРИВАТНИ СЕКТОР
како оно што је предност за законодавце и владе може да
постане корисно потрошачима и привреди
Акредитација, као средство које је настало како би се олакшало кретање роба и услуга на тржиштима
која захтевају све већи степен безбедности и квалитета, омогућава постојање хармонизованог и
транспарентног поступка који се стално понавља у циљу:


подстицања иновација



смањења потреба владе за коришћењем сопствених ресурса



стварања поверења међу потрошачима и привредом



испуњавања законских захтева уз прихватљиве трошкове
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За законодавце и владу
Послови испитивања, верификације, контролисања, еталонирања и сертификације доприносе
унапређењу поступка контроле и доношења прописа.
Било да услуге, које пружају акредитована тела, директно користе законодавци и владе или било
да омогућавају поштовање правила и прописа, оне су доказ о ефикасности у случају:
 п
 одршке примене европског или националног законодавства чиме се „потврђује“
усаглашеност са стандардима и широко прихваћеним захтевима


оцене испоручиоца производа и услуга нарочито када је реч о набавкама



 овећања степена трговинске размене и економског развоја како би влада стекла
п
поверење у резултате обављених послова оцењивања усаглашености



смањења бирократије кроз елиминацију непотребних административних оптерећења



с мањења трошкова и ресурса - смањеног броја стручњака, које ангажују законодавци
да спроводе оцењивања, као и непотребног дуплирања провера



оједностављења поступка јавних набавки чиме се обезбеђује поверење код
п
доношења одлука.

За потрошаче
Стварање поверења
Потрошачи се све више ослањају на објективне доказе него што слепо верују рекламама
испоручиоца производа и услуга. Степен поверења потрошача на тржишту расте када потрошачи
знају да се производи и услуге, које им се нуде, редовно оцењују и проверавају од стране независне
треће стране која поседује потребну компетентност. Куповином производа, који имају знак
сертификације, потрошачи могу бити сигурни у квалитет онога што купују.
Заштита интереса јавности
Ако се говори о другом крају ланца снабдевања потребно је нагласити да интерес потрошача штите
национална акредитациона тела која имају улогу да “проверавају оне који проверавају”.

За привреду
Унапређење ефикасности
Тачност еталонирања, мерења и испитивања, који се спроводе у складу са најбољом праксом, доводи
до смањења броја грешака и неисправности производа, унапређује поступак контроле трошкова
производње и поспешује иновације. Када акредитовано ТОУ сертификује систем менаџмента,
производе или услуге једног предузећа, перформансе тог предузећа се тако унапређују будући
да је акредитација признато средство које олакшава доношење исправних одлука, управљање
ризиком и избор испоручилаца. Тако се повећава степен конкурентности предузећа на тржишту у
смислу угледа и кредибилитета на тршишту међу предузећима и потрошачима.
Смањење броја контрола
Сертификација, коју спроводе акредитована сертификациона тела, подразумева усаглашеност
са стандардима и прописима. То значи да предузећа не морају да достављају додатне доказе о
поменутој усаглашености, а њихов начин рада се поједностављује због смањења броја контрола
или елиминације истих.
Подршка извозу
Међународно признавање исправа о усаглашености, које су издала акредитована ТОУ, повећавају
могућност бољег позиционирања на страним тржиштима без потребе за додатним проверама.
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ЕФИКАСНОСТ НА ТРЖИШТУ
подршка законодавцима и владама у свим областима
Послови оцењивања усаглашености се спроводе за велики број роба и услуга за чију
безбедност законодавци и влада морају у сваком тренутку да гарантују.
БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ ХРАНЕ
контрола органских производа и ознака квалитета
(заштићене ознаке географског порекла) и лабораторијска
испитивања хране укључујући и маслиново уље и вино

УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
анализа и спречавање ширења ризика по заштиту
животне средине, верификација емисија угљен диоксида,
сертификација одрживости, коришћење биогорива и
рециклираног материјала и смањење количине отпада,
испитивање на присуство legionella-е

ПРОИЗВОДИ НА ТРЖИШТУ
контрола и верификација безбедности посебно производа
са „CE“ ознаком као што су они за децу и други потенцијално
опасни производи (нпр. електричка и електронска опрема,
машине, лифтови, итд.)

ГРАЂЕВИНА
оцена пројеката и извођење грађевинских радова,
еталонирање у области звучне отпорности и акустике, рад
мерних инструмената као што су струјомери и гасомери

ЗАШТИТА ЗДРАВЉА
медицинска испитивања и сертификација медицинских
средстава

ИСТРАЖНИ ПОСТУПАК
форензичка испитивања, узимање отисака прстију, заштита
базе података о ДНК профилима, безбедносни системи у
складу са секторским захтевима

БЕЗБЕДНОСТ НА РАДНОМ МЕСТУ
управљање процедурама које имају за циљ заштиту
здравља и смањење степена ризика, противпожарни
системи и алармни системи

ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА
контрола материјала који се користе за изградљу
аутопутева, сертификација особа које контролишу возила и
железничку инфраструктуру, као и усаглашеност средстава
плаћања и рада наплатних рампи

Посетите вебсајт www.publicsectorassurance.org како бисте прочитали више о студијама случаја
и независним истраживањима који показују како владе, локална самоуправа и законодавци из
целог света користе услуге акредитованих тела за оцењивање усаглашености у циљу остваривања
позитивних резултата.

ДОДАТНА ВРЕДНОСТ АКРЕДИТАЦИЈЕ
послови оцењивања усаглашености под акредитацијом
Коришћење услуга акредитованих лабораторија, тела за верификацију, контролних и
сертификационих тела омогућава законодавцима и влади да добију оцену независне и
компетентне треће стране и објективне резултате на основу чега се доносе одлуке у области
законодавства, јавних набавки или стављања производа и услуга на тржиште.
Акредитована ТОУ, која пружају такве услуге, омогућавају задовољење захтева свих потребних
стандарда, као и прописа и секторских критеријума у смислу:


техничке компетентности, професионалности и интегритета



управљања ризиком



одговарајућих људских ресурса и опреме



механизма за унапређење мерења квалитета производа и услуга



поступка решавања приговора и жалби



конкурентности на светским тржиштима у својству потписника EA MLA споразума

Када говоримо о акредитацији важно је знати захтеве за одређене услуге или тела, која пружају те
услуге, будући да они захтевају различите врсте гаранција.
Приликом одабира акредитованог ТОУ важно је утврдити обим послова за који је ТОУ
акредитовано што се детаљно може проверити у обиму акредитације.
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ИСПИТИВАЊЕ И ЕТАЛОНИРАЊЕ
Испитивања и еталонирања, која се спроводе под акредитацијом, гарантују тачност и поузданост
резултата, али и омогућавају да се иста спроводе на поуздан, компетентан, доследан и непристрасан
начин.
Акредитација лабораторије за испитивање подразумева постојање:
 в алидних и адекватних метода испитивања
 одговарајуће опреме за испитивање која се мора одржавати
 одговарајућег поступка узорковања, руковања и транспорта предмета испитивања
 контроле квалитета и обезбеђења поверења у квалитет резултата испитивања

Акредитација лабораторије за еталонирање подразумева постојање:
 метролошке следивости резултата еталонирања
 следивости поступака и записа
 мерења која се спроводе у складу са верификованим и валидованим процедурама
(методама)
 поузданих стандарда (еталона) и мерних инструмената.
Акредитација према стандарду ISO/IEC 17025 такође подразумева да лабораторија задовољава
принципе система менаџмента дате у стандарду ISO 9001.

МЕДИЦИНСКА ИСПИТИВАЊА
Медицинска испитивања, која се спроводе под акредитацијом, омогућавају да у медицинским
лабораторијама пажња буде усмерена на одржавање здравствене заштите пацијената што је у
директној вези са унапређењем степена безбедности пацијената, смањењем степена ризика и
оперативном ефикасношћу.
Акредитација према према стандарду EN ISO 15189 такође подразумева да лабораторија
задовољава принципе система менаџмента дате у стандарду ISO 9001.

ПРОВАЈДЕРИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ (ПТ ПРОВАЈДЕРИ)
Акредитовани провајдери за испитивање оспособљености (ПТ провајдери) омогућавају
поређење компетентности лабораторија и добијање независне оцене података до којих су дошле
лабораторије том приликом, при чему се ти подаци пореде са референтним вредностима (или
другим критеријумима за перформансе) или са перформансама сличних лабораторија.

КОНТРОЛИСАЊЕ
Акредитацијом се доказује компетентност контролора, релевантност метода за спровођење
контролисања и непристрасности резултата.
Контролисање се примењује како у добровољним тако и у регулисаним областима у случају
оцењивања усаглашености производа, услуга, процеса или инсталација са одговарајућим
захтевима, а које се спроводи на основу стручног мишљења.
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СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА
Сертификација система менаџмента пружа гаранцију да се производни процеси у случају производа
и услуга контролишу и да се исти спроводе на систематичан начин при чему се начин спровођења
истих стално унапређује са циљем да се задовоље захтеви клијената.
Сертификацијом система менаџмента под акредитацијом обезбеђује се оцењивања спроводе
на непристрасан начин, да проверавачи поседују знање о пословима, који се сертификују, и
одговарајућу експертизу.
Предузеће се сертификује само у складу са захтевима стандарда за систем менаџмента
наведеног у сертификату, а у складу са областима индустријско-економског сектора. Ово
подразумева да пријављену област и њихов систем менаџмента сертификује компетентно
сертификационо тело. Локације предузећа, које су обухваћене сертификацијом, се такође
наводе у сертификату у случају система менаџмента.

СЕРТИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА, ПРОЦЕСА И УСЛУГА
Производи (нпр. економична сијалица), услуге (нпр. превоз путника) или процеси (нпр. органска
производња, сертификација шума и дрвне индустрије) се могу сертификовати.
У случају сертификације производа постоји изјава произвођача да је производ (процес или
услуга) усклађен са релевантним захтевима. Нема сертификационо тело задатак да даје изјаву
о усаглашености производа, већ оно има задатак да провери усаглашеност са примењеним
захтевима како то у својој изјави наводи произвођач.
Сертификација производа под акредитацијом пружа доказ о томе да је сертификационо тело
независно од произвођача и пружа претпоставку о усаглашености са важећим прописима.
Сертификат о сертификацији производа, који изда акредитовано сертификационо тело,
мора да садржи детаљне податке о техничком стандарду или техничким спецификацијама у
складу са којима се врши сертификација производа.

СЕРТИФИКАЦИЈА ОСОБА
Акредитација сертификационих тела за сертификацију особа може бити обавезна или добровољна;
она може бити законска обавеза за одређене категорије професија (нпр. испитивања без разарања,
заваривање, имовина, дијагностиковање резултата, итд.).
Сертификат о сертификацији особа, који изда акредитовано сертификационо тело, садржи
податке о квалификацијама особе, коју је сертификационо тело оценило као компетентну,
као и податке о нормативном документу који је овом приликом коришћен.

ВЕРИФИКАЦИЈА
У складу са Уредбом (ЕК) бр. 600/2012 верификацију емисије гасова стаклене баште спроводе
акредитовани верификатори који могу да послују у већем броју држава чланица ЕУ.
Извештаји о верификацији, издати под акредитацијом, се прихватају широм Европе.
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ПОУЗДАНИ ПАРТНЕРИ
мрежа акредитационих тела

31

Пронађите одговорајуће национално акредитационо тело
EA, IAF и ILAC објављују списак акредитационих тела из целог света, потписника мултилатералних
споразума (EA MLA/IAF MLA/ILAC MRA), чиме се потврђује њихова компетентност.

www.european-accreditation.org

www.iaf.nu

www.ilac.org

Акредитациона тела у већини земаља чине јавно доступним регистре ТОУ, које су акредитовали, као и
њихове контакт податке и обиме акредитације.
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