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Скраћенице
АТС – Акредитационо тело Србије

Proficiency Testing (PT) – испитивање оспособљености

АТ – акредитационо тело

ПТ провајдер – провајдер за испитивање оспособљености

ТОУ – тело за оцењивање усаглашености

Inter-laboratory Comparisons (ILC) – међулабораторијска поређења (МЛП)

IAF – Међународни форум за акредитацију
ILAC – Међународна организација за акредитацију лабораторија
IAF MLA/ILAC MRA – споразум о међусобном признавању
еквивалентности система акредитације у оквиру IAF-а/ILAC-а

GIZ – Немачка владина организација за међународну сарадњу
PTB - Немачки национални метролошки институт (Physikalisch
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ЕА – Европска организација за акредитацију

регионални ПТБ пројекат – „Промоција регионалне сарадње у

EA MAC – Савет за мултилатералне споразуме ЕА

Југоисточној Европи у области инфраструктуре квалитета“

EA BLA/MLA – билатерални/мултилатерални споразум о међусобном
признавању еквивалентности система акредитације у оквиру ЕА

Србији“

EA GA – Генерална скупштина ЕА
ЕУ – Европска унија
ЕК – Европска комисија

билатерални ПТБ пројекат – „Подршка инфраструктури квалитета у
GIZ/ACCESS пројекат – „Стратегија развоја инфраструктуре квалитета“
МП – Министарство привреде Републике Србије

ISO – Међународна организација за стандардизацију

ДМДМ – Дирекција за мере и драгоцене метале

IEC – Међународна електротехничка комисија

ИСС – Институт за стандардизацију Србије

ИК – инфраструктура квалитета

ПКС – Привредна комора Србије
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УВОДНА РЕЧ В.Д. ДИРЕКТОРА
Поштовани читаоци,
Задовољство ми је да вам се обратим као вршилац дужности директора Акредитационог тела Србије и најавим активности АТС-а
у наредном периоду на унапређењу и промоцији значаја система
акредитације у Републици Србији.
Јун је месец када славимо два значајна датума – 9. јун као
Међународни дан акредитације и 28. јун као Дан акредитације у Републици Србији. Ове године тема Међународног дана акредитације
„Акредитација као средство за остваривање циљева јавне политике“
наглашава значај акредитације као средства за остваривање циљева
у свим областима јавног и приватног сектора. Стога је од суштинског
значаја да АТС као и ресорна министарства Владе Републике Србије
подстичу коришћење услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) како би се смањио степен ризика за производе,
услуге и процесе, као и да унапређују свој начин рада коришћењем
услуга акредитованих ТОУ и њихове техничке компетентности код
доношења и спровођења прописа.
Такође, АТС до краја године очекује реализација великог броја активности како бисмо реализовали планирани поступак проширења области деловања АТС-а и како бисмо били успешни током предстојећег
редовног колегијалног оцењивања од стране ЕА које нас очекује у
септембру 2017. године.
Жеља нам је да останемо и даље ваш поуздан партнер који, као национално акредитационо тело Републике Србије и потписник мултилатералних споразума међународних организација за акредитацију,
омогућава признавање исправа о оцењивању усаглашености које
издају наша акредитована ТОУ на европском и светском нивоу.
С поштовањем,
					в.д. директора АТС-а
					проф. др Ацо Јанићијевић
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атс поздравља нове чланове породице
акредитованих тела за оцењивање
усаглашености
Нове акредитације у јануару, фебруару, априлу и мају 2016. године
Током јануара, фебруара, априла и маја 2016. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели
акредитације за следеће лабораторије за испитивање и еталонирање, медицинске лабораторије, контролна и
сертификациона тела:
јануар 2016. године
Додељена је акредитација лабораторији за еталонирање:
- NORTH CONTROL d.o.o., NORTH Cal, Трг цара Јована Ненада 15/8,
Суботица
лабораторији за испитивање:
- 	ГП Планум АД, Београд-Земун, Сектор за техничке послове,
Служба контроле квалитета, Земун, 22. октобара број 15
и сертификационом телу за сертификацију система менаџмента:
- 	ENGAGE CERTIFICATION CENTER, доо, Македонска 26, спрат 7, стан
21, Београд.
Акредитација је укинута лабораторијама за испитивање:
- 	Институт за општу и физичку хемију АД, Лабораторија
за испитивање, истраживање и Привредно друштво за
пројектовање, производњу и услуге AZIMUTH d.o.o., Лабораторија
за испитивање, Баћевац, Павловачка бр. 3
- 	Сточарско ветеринарски центар „Крњача” за репродукцију и
вештачко осемењавање домаћих животиња, Лабораторија за
испитивање, Београд, Панчевачки пут 105.

фебруар 2016. године
Додељена је акредитација контролним телима:
- Привредно друштво за трговину и услуге Con - lab доо БеоградНови Београд, Милутина Миланковића 25, Нови Београд
- 	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин, Петефијева 13, Зрењанин
лабораторијама за испитивање:
- 	Институт за нуклеарне науке Винча, Лабораторија за физичку
хемију, Мике Аласа 12-14, Београд – Гроцка
- „НРК ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, Ванђела Томе бр. 19, Београд
и медицинској лабораторији:
- Завод за јавно здравље Суботица, Центар за микробиологију, Змај
Јовина 30, Суботица.

април 2016. године
Додељена је акредитација контролним телима:
- GIA LAB друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад,
Приморска 86, Београд
-	Децимал Лаб ДОО, Николе Пашића 31, Ужице
и лабораторији за еталонирање:
- ФАДИП МЕРНА ТЕХНИКА ДОО Бечеј, Лабораторија за
еталонирање, Бечеј, Хајдук Вељка 61.

мај 2016. године
Додељена је акредитација контролном телу:
- „Вагар Милан“ ДОО Сомбор; Милке Гргурове 20, Сомбор
лабораторији за еталонирање:
- „Технопроцес” д.о.о. Панчево, “Технопроцес квалитет” (TQ),
Синђелићева бр. 40ц, Панчево
и лабораторији за испитивање:
- SIQ DOO Beograd, Београд-Земун, Цара Душана 266.
Акредитација је укинута сертификационом телу за сертификацију
производа:
- 	ЕТКО ПАНОНИЈА Нови Сад, Трг слободе 3
лабораторији за испитивање:
- ЖИТКО ПЛУС ДОО Служба обезбеђења квалитета Лабораторија
Бачка Топола, Главна 90
и контролном телу:
- Предузеће за производњу, промет и услуге, „Oil Comerc Company’’
д.о.о, Димитрија Туцовића 42/1, Краљево.

http://www.ats.rs/sr/vest/nove-akreditacije-u-januaru-2016-godine
http://www.ats.rs/sr/vest/nove-akreditacije-u-februaru-2016-godine
http://www.ats.rs/sr/vest/nove-akreditacije-u-aprilu-2016-godine
http://www.ats.rs/sr/vest/nove-akreditacije-u-maju-2016-godine
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Међународни дан акредитације 2016
(WAD 2016)
Акредитација: средство за остваривање
циљева јавне политике
9. јуна 2016. године обележава се Међународни дан
акредитације на глобалном 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 сазнала више о значају акредитације.
Тема Међународног дана акредитације 2016 наглашава
значај акредитације као средства за остваривање циљева
у свим областима јавног сектора које укључују централни
и локални ниво, као и рад законодаваца. Акредитација је
средство које помаже у испуњењу свих потреба владе на
локалном, централном и међународном нивоу.
Стандарди, оцењивање усаглашености и акредитација
се базирају на потребама тржишта, а могу их користити законодавци у циљу успостављања бољег система
доношења и спровођења прописа, заштите животне средине, заштите јавног интереса, спречавања појаве превара, фер и ефикасног рада тржишта и поверења јавности.
Четири су начина на који јавни сектор може да оствари
користи од акредитације и оцењивања усаглашености:
• 	влада помаже унапређење рада предузећа тако што
их подстиче да користе услуге тела за оцењивање
усаглашености чиме се смањује степен ризика и промовише трговина
• 	 акредитована тела за оцењивање усаглашености
(ТОУ) помажу влади при дефинисању и контроли
примене политика
• 	 оцењивање усаглашености помаже законодавцима
код доношења и спровођења прописа
• 	 влада унапређује свој начин рада коришћењем услуга тела за оцењивање усаглашености.
Све детаљније информације o овогодишњем
Међународном дану акредитације потражите на
IAF-овом, односно ILAC-овом вебсајту, на којем се
налази и пратећи промотивни филм (са преводом
на српски језик „Subtitles/Serbian”).

У циљу лакшег разумевања послова оцењивања усаглашености, које спроводе акредитована ТОУ, израђен је
вебсајт www.publicsectorassurance.org који садржи примере из целог света који показују како се акредитација користи за унапређење рада јавног сектора. На вебсајту се
могу пронаћи примери из праксе који потврђују како се
јавне политике могу реализовати уз помоћ акредитације
- од тога да се акредитација користи у области форензичких испитивања у Великој Британији, преко ефикасних
добровољних програма у Америци па до унапређења
система безбедности хране у Аустралији и заштите потрошача када је реч о безбедности производа у земљама
Персијског залива.
Примери из целог света показују како јавни сектор у разним областима остварује користи од сталне примене
акредитације као модерног средства које помаже рад
владе и законодаваца. Бројне студије случаја, додатни
материјал и резултати спроведених истраживања се могу
преузети на вебсајту www.publicsectorassurance.org

www.ats.rs | 5

Вебсајт www.publicsectorassurance.org је од непроцењивог значаја за рад јавног сектора широм света будући да на једном
месту нуди информације о различитим областима оцењивања усаглашености што омогућава спровођење циљева јавне политике на ефикасан начин и уз минималне трошкове. Без обзира на који начин државни службеници дођу до информација
о постојању овог вебсајта (било да га пронађу сами или преко акредитационих тела/сертификационих тела или института
за стандардизацију) циљ аутора овог вебсајта је био да посетиоци увиде да како рад јавног сектора може да се унапреди и
модернизује на један сасвим другачији начин о којем се до сада није пуно размишљало.
Највећа предност овог вебсајта је та што су овде представљена искуства законодаваца, државних службеника и других лица
запослених у јавном сектору који теже ефикаснијим решењима и уштеди средстава. Примери, које су овде представљени,
приказују ситуације из перспективе корисника или оних, који уређују област оцењивања усаглашености, како би се остварили
циљеви јавне политике.

Напомињемо да вебсајт
садржи и један афирмативни
пример из Републике Србије,
а да сви ви, који желите да се
и ваша прича нађе на овом
вебсајту, можете да нам
пишете на следећу адресу:
katarina.bogojevic@ats.rs.

Уз минималну промоцију вебсајт је посетило више од 6.000 посетилаца из скоро 150
земаља који су имали прилике да виде на који начин акредитација, сертификација
и стандарди могу да подрже рад и деловање кључних области јавне политике. На
вебсајту се могу пронаћи примери који показују како се послови оцењивања усаглашености спроводе у преко 60 различитих земаља. Иако су посетиоци до сада
били највише заинтересовани за област грађевине, здравствене заштите и криминала и безбедности, постоји интересовање и за друге области, односно постоји велико интересовање за одељак на вебсајту који приказује на које све начине јавни
сектор може да постане ефикаснији кроз коришћење услуга акредитованих тела за
оцењивање усаглашености.
Број посетилаца овог вебсајта стално расте будући да он постаје све кориснији извор
информација због све већег броја разноврснијих примера из јавног сектора, односно оних из различитих области оцењивања усаглашености.
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Први завод за јавно здравље акредитован у складу
са захтевима стандарда SRPS EN ISO 15189:2014
Завод за јавно здравље Суботица свим пацијентима
гарантује једнако право на квалитетну и континуирану
здравствену заштиту у складу са његовим здравственим
стањем, општеприхваћеним стручним стандардима и
етичким начелима. При томе се води рачуна о интересу
пацијената и поштују се њихови лични ставови. Сложеност и значај проблематике са једне и интензивна динамика развоја техничких и технолошких достигнућа са друге
стране захтевају од свих функција Завода за јавно здравље
Суботица, као носиоца превентивно медицинске делатности, а нарочито лабораторија, перманентно унапређење
квалитета рада.
Настојећи да одржи и унапреди континуитет добре
лабораторијске праксе, руководство Завода за јавно
здравље Суботица се 2002. године определило да се
пријави Акредитационом телу Србије за акредитацију
лабораторијских испитивања према тада важећем издању
стандарда ISO/IEC 17025. Од тада се посебно води брига о
поузданости добијених резултата испитивања, на основу
којих се истичу информације од великог значаја за очување
и унапређење здравља становништва. Захваљујући
опредељености руководства, као и укључивањем запослених, Завод за јавно здравље Суботица је успео да испуни
високе захтеве још једног стандарда. Након протеклог периода систем квалитета је постао спреман за нове промене
тј. акредитацију Центра за микробиологију Завода за јавно
здравље Суботица према стандарду SRPS EN ISO 15189:2014

Медицинске лабораторије – Захтеви за квалитет и компетентност. Овај стандард истиче квалитет и компетеност
медицинских лабораторија.
До 2015. године Центар за микробиологију у свакодневном
раду је испуњавао захтеве за компетентност лабораторија
за испитивање (SRPS ISO/IEC 17025:2006), што је омогућило
релативно лак прелазак на нови стандард SRPS EN ISO
15189:2014. У успостављеном систему докумената урађене
су следеће измене:
-

-

усклађивање термина и дефиниција
израда обима акредитације у складу са Смерницама за исказивање обима акредитације медицинских
лабораторија, АТС-УП14
јасно дефинисање све три фазе испитивања (процеси пре, у току и после испитивања) и развој њихових
специфичности,
дефинисање начина транспорта и критеријума
прихватљи-вости клиничких узорака, индикатора квалитета, биолошких референтних интервала и обртног
времена за сваку врсту испитивања и
прихватање изазова менаџмента ризиком и
информацијама.

Пошто је квалитет у пружању услуга приоритет у раду ове
установе, захтеви и задовољство корисника услуга ће и
даље бити наш први циљ.
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Међународна документа са обавезном применом
у оцењивању сертификационих тела
за сертификацију система менаџмента
Сходно Правилима акредитације АТС-ПА01, критеријуми за
стицање и одржавање акредитације су утврђени у: Закону о
акредитацији, српским стандардима и упутствима који садрже
опште критеријуме, односно захтеве које треба да испуне тела за
оцењивање усаглашености за поједине врсте акредитација, документима са обавезном применом као што су смернице за примену европских и међународних стандарда и упутстава из области
оцењивања усаглашености које су издале ЕА, IAF и ILAC и правилима акредитације.

Differences between ISO/IEC 17021:2011 and ISO/IEC 17021-1:2015).

Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни тело
за оцењивање усаглашености је расположива на на интернет
страници АТС-а Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано ТОУ, АТС-УП01. У овом документу је дат попис докумената који
садрже захтеве, односно критеријуме за стицање и одржавање
акредитације од стране Акредитационог тела Србије (АТС), као и
објашњења на које начине се може приступити тим документима. Листа докумената обухвата стандарде који садрже захтеве за
акредитацију које треба да испуне ТОУ за сваку врсту акредитације
из делокруга рада АТС-а, документа са обавезном применом као
што су смернице из области акредитације и оцењивања усаглашености које су издале ЕА, IAF и ILAC и документа АТС-а. Сва наведена
документа су документа са обавезном применом.

Такође, додатни захтеви за тела која обављају сертификацију
система менаџмента безбедношћу информација дати су у стандарду SRPS ISO/IEC 27006:2015 Информационе технологије –
Технике безбедности – Захтеви за тела која обављају проверу и
сертификацију система менаџмента безбедношћу информација.

У оквиру поступка акредитације и поступка одржавања
акредитације, АТС оцењује степен усаглашености обављања послова за које се тражи/поседује акредитација и успостављеног и
примењеног система менаџмента са овим документима, уз напомену да обавезујућа документа ЕА, IAF-а и ILAC-а не садрже додатне захтеве у односу на референтне стандарде за акредитацију ТОУ,
већ само обезбеђују доследну и конзистентну примену тих стандарда. ТОУ морају располагати ажурним верзијама докумената,
а документа ЕA, ILAC-а и IAF-а морају бити имплементирана у систем ТОУ (уз напомену да није довољно декларативно позивање).
Такође, у поступку оцењивања ТОУ мора да демонстрира
разумевање наведених захтева и њихову одговарајућу примену
сходно конкретној ситуацији.
Када су у питању сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, сходно АТС УП01 Листа докумената који садрже
захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију
и акредитовано ТОУ, документи који садрже захтеве, односно
критеријуме за стицање и одржавање акредитације од стране
АТС-а су:
•

Референтни стандард SRPS ISO/IEC 17021 (односно 17021-1)
(уз техничке спецификације као што су: SRPS ISO/TS 22003,
SRPS ISO/IEC TS 17021-2, SRPS ISO/IEC TS 17021-3)

•

Листа обавезујућих ЕА/IAF докумената који се односе на сертификациона тела за сертификацију система менаџмента,
дата у важећем издању ЕА-INF 01 (http://www.europeanaccreditation.org/publications)

•

Правила акредитације (АТС-ПА01, АТС-ПА03, АТС-ПА04)

Референтни стандард
Референтни стандард SRPS ISO/IEC 17021:2011 Оцењивање
усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и
сертификацију система менаџмента. Нови стандард ISO/IEC
17021-1:2015 објављен је 15.06.2015. године, док је SRPS верзија
објављена у децембру 2015. године (SRPS ISO/IEC 170211:2015). Прелазни период за примену је 2 године, а АТС почиње
са оцењивањем према новом стандарду од 01.06.2016. године.
(Напомена: ISO је објавио документ који је доступан на вебсајту:

У претходном периоду је објављена и SRPS верзија техничке
спецификације Системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система
менаџмента безбедношћу хране SRPS ISO/TS 22003:2015. Прелазни период се завршава у децембру 2016. године. Сва оцењивања
АТС-а од 15. фебруара 2016. године укључују и оцењивање усаглашености са захтевима нове техничке спецификације.

Техничка спецификација SRPS ISO/IEC TS 17021-2:2013
Оцењивање усаглашености -Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 2: Захтеви
за компетентност за проверавање и сертификацију система
менаџмента животном средином употпуњује стандард ISO/IEC
17021. Посебно се појашњавају захтеви за компетентност особља
укљученог у процес серификације EMS. Сви EMS проверавачи треба да поседују основну компетентност описану у ISO/IEC 17021, као
и специфична EMS знања описана у овој техничкој спецификацији.
Такође, описани су захтеви за компетентност за остало особље
укључено у сертификационе активности.
Ревизија ове техничке спецификације започета је 2015. године и
тренутно је у DIS фази.
Техничка спецификација SRPS ISO/IEC 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 такође употпуњује стандард ISO/IEC 17021. У њој се
појашњавају захтеви за компетентност особља укљученог у процес сертификације QMS. Намера је да сви проверавачи QMS-а и
друго особље, укључено у функције сертификације, имају основне
компетентности, описане у стандарду ISO/IEC 17021, као и специфична знања о QMS-у, описана у овој техничкој спецификацији.
Ревизија ове техничке спецификације такође је започета.
Листа обавезујућих ЕА/IAF докумената који се односе на сертификациона тела за сертификацију система менаџмента
Обзиром да је тренутно у току период преласка на нови референтни стандард ISO/IEC 17021-1, Генерална скупштина ЕА је усвојила
резолуцију IAF Resolution 2015–15 донету током генералне скупштине IAF одржане у новембру 2015. године у Милану:
Резолуција којом се потврђује да ће позивање на стандард ISO/IEC
17021 у документима IAF-а подразумевати позивање на стандард
ISO/IEC 17021-1:2015 када је реч о ТОУ, која су завршила неопходне
активности преласка пре истека прелазног периода, као и након
завршетка прелазног периода. Међутим, акредитациона тела и
ТОУ ће морати да узму у обзир измене стандарда ISO/IEC 17021-1
када примењују документа IAF-а чија се ревизија неће завршити
до истека прелазног периода за стандард ISO/IEC 17021-1.
Освртом на листу обавезујућих ЕА/IAF докумената који се односе
на сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, а
која је дата у важећем издању ЕА-INF 01 (http://www.europeanaccreditation.org/publications), скрећемо пажњу на следећа документа:
Документ EA-7/04 М Legal Compliance as a part of accredited
ISO 14001:2004 certification има за циљ да пружи корисне
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информације о односу између сертификације EMS организације и
степена његове усклађености са захтевима у вези заштите животне
средине. Генерална скупштина ЕА се, на предлог Комитета за сертификациона тела, сагласила да Комитет започне рад на ревизији
документа EA-7/04 M 2007: Legal Compliance as a part of accredited ISO
14001: 2004 како би се исти усагласио са новим верзијама стандарда ISO 14001:2015 и ISO/IEC 17021-1:2015. Стара верзија ће остати
на снази до краја прелазног периода (EA Resolution 2015 (36) 17).
IAF MD 1:2007 Certification of Multiple Sites Based on
Sampling је мандаторни документ који се примењује за проверу и сертификацију система менаџмента у организацијама које
поседују више локација, са циљем да спроведена провера обезбеди адекватно поверење у усклађеност система менаџмента
према релевантном стандарду на свим локацијама, а у циљу доследне примене захтева 9.1.5 ISO/IEC 17021: „Када се користи
вишелокацијско узорковање за проверу клијентовог система
менаџмента који обухвата исте активности на различитим
географским локацијама, онда сертификационо тело мора да
развије програм узорковања да би се обезбедила правилна провера
система менаџмента. Објашњење плана узорковања мора да се
документује за сваког клијента.“
Документ IAF MD 2:2007 Transfer of Accredited Certification of
Management Systems се користи уз примену стандарда ISO/
IEC 17021. Генерална скупштина ЕА је, на препоруку Комитета за сертификациона тела, потврдила да ће се документ IAF
MD2:2007 - Transfer of Accredited Certification of Management Systems
примењивати на све системе менаџмента у оквиру EA MLA споразума (не само на QMS и EMS како је то тренутно у оквиру подобима
IAF MLA споразума) (EA Resolution 2015 (35) 30).
Документ IAF MD 3:2008 Advanced Surveillance and
Recertification Procedures (ASRP) садржи критеријуме за тзв.
„advanced surveillance and recertification procedures (ASRP)” у циљу
доследне примене стандарда ISO/IEC 17021.

ТОУ која спроводе проверу и сертификацију система менаџмента
према ISO 13485 у односу на захтеве садржане у стандарду ISO/
IEC 17021.
Документ IAF MD11:2013 IAF Mandatory Document for the
Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management
Systems се односи на примену ISO/IEC 17021 за планирање
и спровођење провере интегрисаних система менаџмента и
сертификацији система менаџмента организације према два или
више стандарда.
IAF je објавио и нови документ чија ће примена бити обавезна од
31.03.2017. године: IAF MD 19:2016 IAF Mandatory Document For
The Audit and Certification of a Management System operated
by a Multi-Site Organization (where application of site sampling
is not appropriate). Овај документ ће бити обавезујући за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента у циљу доследне примене захтева 8.2 и 9 ISO/IEC 17021-1: 2015, за проверу
и сертификацију организација које имају више локација на којима
узорковање није примењиво.
Веома је важно да сертификацона тела примене и захтеве документа IAF MD10:2013 Assessment of Certification Body Management
of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011, будући да
је у питању документ који даје хармонизован приступ како акредитационо тело оцењује менаџмент компетентношћу сертификационог тела у складу са ISO/IEC 17021:2011.
Сертификациона тела у свом раду могу користити и следећа документа АТС-а: АТС УП36 Општа начела непристрасности као и
АТС документ система менаџмента који садржи захтеве обавезног
IAF документа IAF MD11: АТС-УП31 Примена ISO/IEC 17021 у провери
интегрисаних система менаџмента.

Правила акредитације

Документ IAF MD 4:2008 Use of Computer Assisted Auditing
Techniques (“CAAT”) for Accredited Certification of Management
Systems се користи уз примену стандарда ISO/IEC 17021 у случају
коришћења тзв. „computer assisted auditing techniques (CAAT)”.

Документом АТС-ПА01 Правила акредитације ближе се уређује:
поступак акредитације, захтеви које мора да испуни тело за
оцењивање усаглашености и права и обавезе учесника у поступку
добијања и одржавања акредитације.

Документ IAF MD 5:2015 Determination of Audit Time of Quality
and Environmental Management Systems је обавезујући због
доследне примене захтева ISO/IEC 17021-1 за провере система
управљања квалитетом и заштитом животне средине. Документ
садржи додатна упутства за ТОУ како би развили сопствене процесе за одређивање времена потребног за проверу клијента различитих величина и комплексности. Датум обавезне примене је
9. јун 2016. године.

Сходно Правилима акредитације сертификационим телима за
сертификацију система менаџмента акредитација може бити
додељена само у ЕА кодовима/категоријама ланца исхране за
које је сертификационо тело извршило доношење одлуке о
сертификацији.

IAF MD 5:2015 се користи уз ISO/IEC 17021-1, што значи да га сертификациона тела морају користити у поступку планирања процеса
провере, као и преиспитивања пријава односно уговарања, уз напомену да се првенствено односи на доследну примену захтева 9.1.4.1
референтног стандарда за одређивање времена провере: „Сертификационо тело мора да има документоване процедуре за одређивање
времена провере. Сертификационо тело мора да за сваког клијента
одређује време које је потребно за планирање и извршење комплетне
и ефективне провере клијентовог система менаџмента.”
Треба имати у виду да иако се овај документ односи на
сертификацију EMS и QMS, бројни елементи (као што су трајање
провере или број оцењивач дана и ефективног особља) могу се
користити и за друге сертификационе шеме према ISO/IEC 170211: 2015.
Посебно треба обратити пажњу на неке од специфичних елемената у овој верзији документа: време које се троши на путовање
не укључује се у трајање сертификационе провере (т. 2.1.3),
информације, које су дате у табелама, представљају „просечно“
време провере (т. 2.2.1), постојање оправданости одређивања
ефективног броја особља узимајући у обзир и процесе понављања
(т. 2.3.4), узимање у обзир рад по сменама (т. 3.7), прорачун и
правдање времена провере СТ ће пружити и клијентима и акредитационом телу (т. 4.4).
Документ IAF MD 9:2011 (2015) Application of ISO/IEC 17021 in
Medical Devices QMS (ISO 13485) специфицира критеријуме за

Документ АТС-ПА03 Правила за остваривање прихватљиве
следивости мерења садржи захтеве за остваривање следивости
резултата мерења које морају задовољити подносиоци пријаве за
акредитацију и акредитована тела за оцењивање усаглашености
која се баве пословима оцењивања усаглашености.
Сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, у
поступку сертификације проверавају да ли је корисник, чији се
систем менаџмента сертификује, остварио следивост у складу са
захтевима ових Правила. То се посебно односи на сертификациона оцењивања лабораторијских или сличних активности (нпр.
мерења у производном процесу, улазна и излазна контрола, надзор над радном средином и условима околине и сл.).
Документ АТС-ПА04 Правила за коришћење симбола
акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума прописује политику, услове и правила за коришћење
симбола акредитације и позивања на акредитацију у складу са
Законом о акредитацији, Правилима акредитације Акредитационог тела Србије и захтевима одговарајућих српских, европских и
међународних стандарда и упутстава Европске организације за
акредитацију (ЕА) и међународних организација за акредитацију
(Међународна организација за акредитацију лабораторија,
ILAC, и Међународни форум за акредитацију, IAF). Такође су у
овом документу прописани услови и начин коришћења знакова
међународних организација за акредитацију и позивање на статус
АТС-а као потписника споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације. На основу потписаног уговора
о коришћењу IAF MLA знака АТС даје право акредитованим сертификационим телима да користе знак IAF MLA у комбинацији са
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симболом акредитације (комбиновани IAF MLA знак) чиме се признаје да се њихове акредитоване активности налазе у оквиру IAF MLA
споразума. Акредитовано сертификационо тело може истицати комбиновани IAF MLA знак на документима о сертификацији система
менаџмента квалитетом према стандарду ISO 9001, односно SRPS ISO 9001, и на документима о сертификацији система управљањем заштитом животне средине према стандарду ISO 14001, односно SRPS ISO 14001.
Такође, Генерална скупштина ЕА је усвојила IAF резолуцију из Милана у новембру 2015. године, (Resolution 2015–14) којом се предвиђа да
ће акредитациона тела (IAF Accreditation Body members) правно обавезати своја акредитована ТОУ како би ТОУ издавала акредитоване
сертификате за системе менаџмента из свог обима акредитације, као и да ће прелазни период бити годину дана од дана доношења ове
одлуке.

Активности у наредном периоду
Уколико се измене критеријуми акредитације, АТС о томе обавештава тела за оцењивање усаглашености, као и о прелазном периоду у којем су дужна да се усагласе са измењеним критеријумима.
С тим у вези, на интернет порталу АТС-а у претходном периоду
објављене су информације о прелазним периодима у вези нових издања стандарда: SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 и SRPS ISO/TS
22003:2015.
Такође, објављена је информација о преласку на нова издања
стандарда SRPS ISO 9001:2015, односно SRPS ISO 14001:2015.
Оцењивање АТС-а ће обухватити минимално преглед достављене
документације, једно осведочење и оцењивање на лицу места.
Акредитација сертификационих тела за сертификацију система
менаџмента према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, односно SRPS ISO 14001:2005 ће важити најкасније до 14. септембра
2018. године.

Све информације о врстама и садржају докумената (упутства и смернице), која израђују ЕА, ILAC и IAF, као и
информације о свим изменама у класификацији докумената ових међународних организација за акредитацију,
можете пронаћи на следећој страници интернет портала АТС-а која је недавно измењена:
http://www.ats.rs/sr/strana/uputstva-i-smernice-ea-ilac-i-iaf

Измене и допуне докумената система
менаџмента АТС-а

Акредитационо тело Србије (АТС) је, због потребе прилагођавања свог система менаџмента и начина рада потребама корисника својих услуга и заинтересованим странама за акредитацијама у новим областима, као и са захтевима
ЕА, IAF-а и ILAC-а, извршило измене и допуне следећих докумената у претходном периоду:
•

Нови документ Одређивање локација, броја дана оцењивања и потребних
осведочења при оцењивању ТОУ, АТС-УП38 је ступио на снагу 11. јануара
2016. године.

•

Ново издање документа Политика промоције мултилатералних споразума, АТС-УП33 је ступило на снагу 3. фебруара 2016. године.

•

Ново издање документа Проширење активности АТС-а, АТС-ПР13 је ступило на снагу 4. фебруара 2016. године.

www.ats.rs | 10

Одржано 37. заседање Генералне скупштине ЕА
У периоду од 25. до 26. маја 2016. године у Лондону (Виндзор),
Велика Британија, је одржано 37. заседање Генералне
скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) у
организацији Британског акредитационог тела (UKAS).
Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред
осталих, следеће резолуције:

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Генерална скупштина је потврдила избор Лусине Олборске (Lucyna OLBORSKA) из Акредитационог тела
Пољске (PCA) као члана Извршног комитета ЕА до истека важећег мандата (1. јануар 2018. године)
Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, одлучила да Мрежа ЕА за директиве (EA Directive
Networks) престане са радом
Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, одлучила да усвоји Завршни извештај о резултатима
пројекта „Акредитација за нотификацију“, укључујући
и препоруку ЕА да листу пожељних хармонизованих
стандарда примењују ЕА и њене чланице у случају
акредитације за потребе нотификације
Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, одлучила да Хоризонтални комитет (HHC) настави рад на ревизији документа EA-2/17 INF: 2014
- EA Document on Accreditation for Notification Purposes
узимајући у обзир резултате пројекта „Акредитација за
нотификацију“ при чему документ EA-2/17 неће више
бити информативни документ, већ документ са обавезном применом
Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, одлучила да усвоји Завршни извештај о Програму
рада ЕА за 2015. годину и Програм рада ЕА за 2017. годину
Генерална скупштина је одлучила да усвоји измене и
допуне Статута ЕА (EA Articles of Association) при чему
се најважнија измена односи на право потписника EA
BLA споразума да гласају о одлукама које доноси Савет
за мултилатералне споразуме ЕА
Генерална скупштина је донела одлуку да, на предлог
Извршног комитета, усвоји ревидован документ EA1/13 EA’s relationship with accreditation bodies of countries
not being members of the EU or EFTA
Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, донела одлуку да одобри статус Међународног
удружења
контролних
агенција
(International
Federation of Inspection Agencies, IFIA) и Европског система за испитивање, контролисање и сертификацију
(European Testing, Inspection and Certification System,
ETICS) као признатих заинтересованих страна у складу са документом EA-1/15 A: 2014 - EA Policy for Relations
with Stakeholders
Споразум, којим је Европском удружењу за
сертификацију електричних производа (European
Electrical Products Certification Association, EEPCA) одобрен статус признате заинтересоване стране, престаје
одмах да важи
Генерална скупштина је овластила Извршни комитет да
приведе крају преговоре везане за потписивање Споразума о билатералној сарадњи између ЕА и Канадског
савета за стандарде (Standards Council of Canada, SCC)

•

•

•

•

•

•

•

Генерална скупштина је усвојила Годишњи извештај о
финансијској ревизији за 2015. годину и Извештај Комитета за финансијска питања за 2015. годину
Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, усвојила и буџет за 2016. годину, предлог буџета за
2017. годину, као и висину чланарина за 2017. годину
Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, одобрила ревизију докумената EA-1/20 Procedure for
the control of expenditures and preparation of budgets и EA1/20 S1 Terms and Conditions for Financial Compensation
from the Operating to an EA Member Accreditation Body
Генерална скупштина је донела одлуку да Извршни
комитет започне рад на ревизији документа EA-1/17
Supplement 3 A:2011 EA Procedure for the Investigation and
Resolution of Complaints and Appeals
Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, донела одлуку да ће се усвојена документа ILAC-а
и IAF-а са обавезном применом за ЕА и њене чланице
убудуће усвајати по аутоматизму. Ова одлука ступа на
снагу одмах и иста ће постати део документа EA-1/14
Procedure for Development and Approval of EA Documents
and the Adoption of ILAC/IAF Documents
Генерална скупштина је усвојила програме рада за
2017. годину следећих комитета/савета: Савета за
мултилатералне споразуме, Хоризонталног комитета,
Комитета за комуникације и публикације, Комитета за
контролна тела, Комитета за сертификациона тела и
Комитета за лабораторије
Генерална скупштина је, на предлог Савета за мултилатералне споразуме, одобрила да Савет за мултилатералне споразуме започне рад на ревизији документа
EA-2/02 како би се:
- 	дефинисала и документовала методологија када
је реч о репрезентативном узорку активности које
ће бити оцењене током колегијалног оцењивања,
а у складу са обимом EA MLA споразума
- 	
документовао поступак надзора преласка на
нове стандарде/нова издања стандарда нивоа 3
и4
Генерална скупштина је, на предлог Савета за мултилатералне споразуме, одобрила започињање
оцењивања поступка акредитације ПТ провајдера
(ISO/IEC 17043) као део редовних активности у оквиру колегијалног оцењивања под условом да најмање
три акредитациона тела буду предмет колегијалног
оцењивања након чега би EA MAC до априла 2017.
године донео позитивну одлуку и самим тим би се
потписали нови EA MLA споразуми који би укључили
акредитацију ПТ провајдера
Генерална скупштина се, на предлог Савета за мултилатералне споразуме, сагласила да се ЕА пријави ILAC-у
за проширење обима мултилатералног споразума као
признат регион како би исти укључио акредитацију
провајдера за испитивање оспособљености у складу
са стандардом ISO/IEC 17043
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•

•

•

•

•

•

Генерална скупштина је усвојила следећа документа
IAF-а као документа са обавезном применом за све
чланице ЕА потписнице IAF MLA споразума:
- 	IAF ML 1:2016 Guidance for the Exchange of
Documentation among MLA Signatories for the
Assessment of Conformity Assessment Bodies
- 	IAF ML 2:2016 General Principles on the Use of the IAF
MLA Mark
Генерална скупштина је усвојила документ IAF ML
4:2016 Policies and Procedures for a MLA on the Level of
Single Accreditation Bodies and on the Level of Regional
Accreditation Groups као документ са обавезном применом за све чланице ЕА
Генерална скупштина је, на предлог Хоризонталног комитета, заузела следећи став:
- 	ЕА не треба да дефинише услове под којима
надлежни органи држава чланица и Европска
комисија прихватају извештаје/сертификате, које
издају тела за оцењивање усаглашености (ТОУ)
акредитована од стране националних акредитационих тела која су престала са радом или чији је
статус потписника ЕА MLA споразума суспендован или укинут
- 	извештаји или сертификати, које издају ТОУ акредитована од стране потписника EA MLA споразума пре него што им је тај статус потписника ЕА
MLA споразума укинут, сматраће се да су још увек
под EA MLA споразумом. У случају сертификационих тела сертификати, који су издати пре укидања
статуса потписника ЕА MLA споразума, ће важити
6 месеци након укидања статуса
- 	извештаји или сертификати, који су издати након
укидања статуса потписника ЕА MLA споразума,
неће бити под EA MLA споразумом
- 	када дође до укидања статуса потписника ЕА MLA
споразума, све потписнице EA MLA/BLA споразума су у обавези да одмах обавесте своја акредитована ТОУ о горе наведеним последицама.
У случају да национално акредитационо тело престане
са радом, све горе наведено ће се примењивати под
истим условима. Генерална скупштина је мишљења да
је питање суспензије и последица суспензије адекватно обрађено у важећем документу EA-2/02, а да ће се
ревизија документа EA-2/02 извршити у наредном периоду.
Генерална скупштина је, на предлог Хоризонталног
комитета, одобрила да HHC започне рад на ревизији
документа EA-3/01 M: 2012 - EA Conditions for the use of
accreditation symbols, text reference to accreditation and
reference to EA MLA signatory status
Генерална скупштина је усвојила документ ILAC
P4:02/2016 - ILAC Mutual Recognition Arrangement: Policy
and Management као документ са обавезном применом
за све чланице ЕА, као и документ ILAC P5:02/2016 - ILAC
Mutual Recognition Arrangement: Scope and Obligations
као документ са обавезном применом за све чланице
ЕА потписнице ILAC MRA споразума
Генерална скупштина је усвојила документ IAF MD
20:2016 - Generic Competence for AB Assessors: Application
to ISO/IEC 17011 као документ са обавезном применом
за све чланице ЕА, односно следећа документа IAF-а
као документа са обавезном применом за све чланице
ЕА:
- 	IAF MD 12: 2016 - Accreditation Assessment of
Conformity Assessment Bodies with Activities in
Multiple Countries, Issue 2

•

•

•

- 	IAF MD 19:2016 IAF Mandatory Document for the Audit
and Certification of a Management System operated
by a Multi-Site Organization
Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, одобрила публиковање документа EA-INF/04
Statement on acceptance and recognition of activities under
the EA MLA, као и да се изјава у документу EA-INF/04
Statement on acceptance and recognition of activities
under the EA MLA Annex C замени следећим текстом
„Important notice: EU Regulation (EC) 765/2008
requires that, where a conformity assessment body
requests accreditation, it shall do so with the national
accreditation body of the Member State in which it is
established (or with the national accreditation body
to which it had recourse under the conditions of
Article 7(1)). If that is not the case, we recommend to
check acceptance of the certificate by authorities or
the marketplace.” Документ EA-INF/04 ће без одлагања
бити објављен након ове измене.
Генерална скупштина је, на предлог Комитета за
лабораторије, одобрила примену следећих докумената као докумената са обавезном применом:
- 	ISO 22870:2006 Point-of-care testing (POCT) -Requirements for quality and competence
- 	ISO 15195:2003 Laboratory medicine -- Requirements
for reference measurement laboratories
- 	ISO CEN/TS 15675:2007 Air quality. Measurement of
stationary source emissions. Application of EN ISO/
IEC 17025:2005 to periodic measurements as level 4
standards for all EA members
Генерална скупштина је, на предлог Комитета за сертификациона тела, одобрила примену следећих докумената као докумената са обавезном применом за све
чланице ЕА будући да су то стандарди нивоа 4:
- 	ISO/IEC TS 17021-2:2012 Conformity assessment
- Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems - Part 2:
Competence requirements for auditing and
certification of environmental management systems
- 	ISO/IEC TS 17021-3:2013 Conformity assessment
- Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems - Part 3:
Competence requirements for auditing and
certification of quality management systems
- 	ISO/IEC TS 17021-4:2013 Conformity assessment
– Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems - Part 4:
Competence requirements for auditing and certification
of event sustainability management systems.

За више информација молимо вас посетите:
http://www.european-accreditation.org/approvedresolutions
http://www.european-accreditation.org/information/
highlights-of-the-37th-ea-general-assembly
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ЕА спровела прва колегијална оцењивања
за стандард ISO/IEC 17043
ЕА је у априлу ове године спровела прво колегијално оцењивање, које је укључило акредитацију ПТ провајдера
(стандард ISO/IEC 17043), а оцењивање је спровео тим колегијалних оцењивача које је предложио Секретаријат
Савета за мултилатералне споразуме ЕА (EA MAC).
Након што је у новембру 2012. године усвојена резолуција
ЕА број 2012 (30) 17 којом је потврђена нова активност у
склопу EA MLA споразума (акредитација ПТ провајдера)
као активност нивоа 2 Савет за мултилатералне споразуме и Комитет ЕА за лабораторије ЕА (EA LC) су израдили
детаљан план за спровођење ове нове активности.
Привремена Радна група је формирана у оквиру EA LC
комитета како би утврдила потребе за израдом смернице и планом обука везаних за стандард ISO/IEC 17043.
Закључено је да није било потребе за израдом било какве смернице будући да поменути стандард садржи јасно
дефинисане захтеве. Међутим, договорено је да се одржи
семинар на тему хармонизоване примене стандарда ISO/
IEC 17043:2010.
Предвиђено је да ће у 2016. години бити реализовано
11 редовних колегијалних оцењивања и 7 колегијалних

оцењивања у сврху проширења обима потписаног EA
MLA споразума (како би исти укључио акредитацију ПТ
провајдера) у складу са одредбама дефинисаним у документу „EA-2/02: 2011 EA Policy and Procedures for the
Multilateral Agreement“.
Са аспекта међународног признања ЕА ово значи да ће
ЕА проширити обим ILAC MRA споразума како би исти
укључио стандард ISO/IEC 17043, односно ово ће допринети глобалном признању акредитованих ПТ активности које
спроводе акредитациона тела потписници EA MLA споразума.
За више информација молимо вас да посетите:
http://www.european-accreditation.org/information/eapeer-evaluations-for-accreditation-under-iso-iec-17043-aregetting-ready

ЕА објавила брошуру
ACCREDITATION: A TOOL TO SUPPORT
REGULATORS
ЕА је објавила брошуру која има за циљ да покаже како акредитација помаже законодавцима да осигурају компетентност и повећају поверење на тржишту. За
израду брошуре је била задужена привремена Радна група у оквиру Комитета EA
за комуникације и публикације (CPC).
Сâма брошура приказује додатне вредности које од
акредитације могу имати законодавци при изради и
спровођењу националних прописа. Било је потребно
објаснити да је акредитација средство које се користи на
европском и глобалном нивоу како би се доказала усаглашеност са захтевима за компетентност, независност и непристрасност када је реч о оцењивању усаглашености.
Једна од тема, којој је дат значајнији простор, је
међународно признање (међународни споразуми) које
даље омогућава признавање извештаја и сертификата које
издају тела за оцењивање усаглашености која су акредитована од стране националних акредитационих тела пот-

писника EA MLA споразума, односно ILAC MRA и IAF MLA
споразума.
Такође је објашњено како примена акредитације у
јавном сектору (законодавци и влада) може користити предузећима у свим областима будући да доводи до
повећања ефикасности, смањења броја контрола и олакшаног извоза, али и штити интересе потрошача на различите начине (здравље, безбедност хране, заштита животне
средине, итд.) и ствара поверење на тржишту.
http://www.european-accreditation.org/brochure/eabrochure-2016

ILAC и IFCC израдили презентацију о
акредитацији медицинских лабораторија
ILAC и Међународна федерација за клиничку хемију (IFCC)
су израдили презентацију на тему „Акредитација медицинских лабораторија и који је њен значај“

ке лабораторијских услуга, надлежне органе у области здравствене заштите, руководиоце и запослене у
лабораторијама

Презентација обрађује следеће теме:
• акредитација медицинских лабораторија у складу са
стандардом ISO 15189:2012
• поступак пријаве за акредитацију
• значај акредитације за пацијенте и јавност, корисни-

Презентацију можете бесплатно преузети путем следећег
линка:
http://eacademy.ifcc.org/topics/quality-management-and-ac
creditation/?ctype=1154&cid=1473
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представљамо

Активности регионалног ЕСRAN пројекта: програм
акредитације у оквиру ЕУ Система трговине
емисионим јединицама гасова са ефектом стаклене
баште
Република Србија је, као земља кандидат за
чланство у Европској унији, преузела обавезу
постепеног усклађивања са законодавством
ЕУ, укључујући и област климатских промена. У
циљу информисања и благовремене припреме
заинтересованих страна за испуњење обавеза
по усвајању Закона о смањењу емисија гасова
са ефектом стаклене баште, 12. и 13. априла
2016. године је, у организацији Министарства
пољопривреде и заштите животне средине
Републике Србије и Акредитационог тела Србије
(АТС), одржан семинар „Програм акредитације
у оквиру ЕУ Система трговине емисионим
јединицама гасова са ефектом стаклене баште“.

Семинар је организован уз стручну и техничку помоћ
ЕСRAN пројекта Европске Комисије. ЕСRAN пројекат је регионални пројекат који има за циљ јачање капацитета у
државама кандидатима и потенцијалним кандидатима за
чланство у ЕУ у области транспоновања и спровођења законодавства у области заштите животне средине и климатских промена.
Семинар су отворили проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а, и Данијела Божанић, шеф Одсека за климатске промене Министарства пољопривреде и заштите
животне средине.
Предавачи (Monique Voogt из Холандије и KatherineLucy Candlin из Велике Британије) су током семинара
представили основне захтеве ЕУ Система трговине емисионим јединицама гасова са ефектом стаклене баште у области акредитације (Уредбе број 600/2012 и Уредбе број
765/2008) и стандарда ISO 14065 и SRPS/ISO 17011 и, што
је још значајније, практична искуства у спровођењу истих,
као и будуће активности и обавезе АТС-а у овој области.
На овај начин АТС је започео са припремним активностима
које ће довести до проширења делокруга рада АТС-а кроз
увођење нове врсте акредитације (акредитација GHG верификатора) која ће бити прописана као обавезна у складу
са поменутим Законом о систему смањења емисија гасова
са ефектом стаклене баште који би требало да уђе у процедуру јавних консултација у предстојећем периоду. Сходно
одредбама предметног закона, оператери (постројења) ће
бити у обавези да врше мониторинг и извештавају о својим
емисијама, док трећа, независна страна (верификатор)
верификује валидност и тачност достављеног извештаја

и конзистентност процеса мониторинга. Закон ће увести
обавезу мониторинга емисија гасова са ефектом стаклене
баште и извештавања о истима за индустријска и енергетска постројења (за које се процењује да их има 137). С тим
у вези, у складу са годишњим плановима мониторинга,
које израђују оператери (постројења), а на основу којих
се врши праћење емисија, формира се годишњи извештај
који мора бити верификован од стране акредитованог GHG
верификатора (у складу са захтевима стандарда ISO 14065)
пре подношења извештаја надлежном телу државе чланице. Очекује се да ће стандард SRPS ISO 14065 (идентичан са
стандардом ISO 14065:2013) ускоро бити објављен.
Семинару су присуствовали представници Министарства
пољопривреде и заштите животне средине и Акредитационог тела Србије.
Сви материјали и презентације са семинара се могу преузети на следећој адреси:
www.ecranetwork.org
односно више информација, као и водиче и осталу
документацију, која се односи на ову регулативу, а посебно
на део „Accreditation and Verification Regulation (AVR)“ можете пронаћи (documentation section) на следећој адреси:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_
en.htm
Такође, на сајту Министарства пољопривреде и заштите
животне средине се редовно постављају информације о
активностима пројекта (ets-srbija.info), а контакт особа у
Министарству је Данијела Божанић, шеф Одсека за климатске промене.
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Инфраструктура
квалитета у
Републици Србији

Коментар Закона о изменама
и допунама закона о контроли
предмета од драгоцених метала
Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета
од драгоцених метала објављен је у „Службеном гласнику
Рeпублике Србије“, број 15 од 25. фебруара 2016. године, и
ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

жигом за означавање предмета што ће олакшати прекогранични промет предметима од драгоцених метала са чланицама Конвенције и другим државама које међународни
жиг признају као знак квалитета.

У досадашњој примени Закона о контроли предмета од
драгоцених метала уочени су одређени недостаци закона који ограничавају активности произвођача предмета
од драгоцених метала пре свега у препознавању њихових
производа на тржишту, а такође ограничавају активности
и инспекцијског надзора над предметима од драгоцених
метала у циљу заштите интереса потрошача, произвођача,
увозника, односно заступника предмета од драгоцених метала.

Циљеви који се доношењем

Основни разлог за доношење овог закона је усаглашавање
Закона о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС”, број 36/11) са захтевима Конвенције за
контролу и жигосање предмета од драгоцених метала
(Convention on the control and marking оf articles of precious
metals) будући да је Република Србија ушла у завршну
фазу процеса приступања пуноправном чланству тој
Конвенцији.

закона постижу
Новим законским решењима предвиђено је да, поред
произвођача, увозника и заступника произвођача, предмете од драгоцених метала могу ставити на тржиште и
други привредни субјекти. Ове измене закона имају за циљ
стварање услова за улазак нових привредних субјеката
на тржиштe предмета од драгоцених метала. Такође, ствара се могућност да произвођач означи предмете својим
заштићеним знаком, што има за циљ да произвођач буде
препознат на домаћем и страном тржишту предмета
од драгоцених метала, као и да буде изједначен са привредним субјектима из других привредних грана. Уједно,
означавање предмета међународним жигом има за циљ
да омогући лакши прекогранични промет предметима од
драгоцених метала.

Овим законом омогућиће се коришћење међународног
жига за означавање предмета од драгоцених метала у Републици Србији. Такође, овим законом обезбедиће се сваком
заинтересованом произвођачу предмета од драгоцених
метала у Републици Србији да своје предмете, поред знака
произвођача и ознаке финоће, означава и својим знаком,
који је заштићен у складу са прописима којим се уређују
жигови, како би се произвођачу предмета од драгоцених
метала олакшао промет предмета од драгоцених метала на
страно тржиште. Законом о изменама и допунама Закона о
контроли предмета од драгоцених метала повећавају се и
ингеренције у вршењу надзора над предметима од драгоцених метала на тржишту па самим тим и квалитет надзора
чиме ће се још више повећати сигурност свих учесника на
тржишту и заштити јавни интерес.

Допуна закона, у делу који се односи на испитивање и
жигосање предмета, има за циљ ефикасније испитивање
предмета од драгоцених метала, стављања на тржиште
предмета, који испуњавају прописане захтеве, пре свега у погледу финоће и правилног означавања предмета,
смањиће могућност рекламација од стране потрошача на домаћем и иностраном тржишту, као и омогућити
усклађивање поступка испитивања и жигосања предмета
са чланицама поменуте Конвенције.

Нова законска решења

Прецизирање одредби, које се односе на доделу знака
произвођача, има за циљ унапређење система контроле, односно да се ефикасније онемогући коришћење и
злоупотреба знака произвођача када се изгуби право на
коришћење.

Наиме, до сада је било прописано да произвођач предмета
од драгоцених метала може означити ове предмете само
ознаком финоће и знаком произвођача, који се одређује
решењем које, на захтев произвођача, доноси Дирекција
за мере и драгоцене метале. Оваквим законским решењем
није омогућено означавање предмета од драгоцених метала другим знацима или ознакама, односно заштићеним
знаком произвођача, по коме би произвођач био препознат на домаћем и страном тржишту предмета од драгоцених метала, нити је омогућено означавање предмета од
драгоцених метала међународним жигом.
На то колико је означавање предмета од драгоцених
метала битно за произвођаче указује и чињеница да је
иницијатива за измену и допуну законских одредби које
уређују означавање предмета од драгоцених метала управо покренута од стране произвођача ових предмета. У области контроле предмeта од драгоцених металa, Република Србијa има статус посматрача у оквиру међународне
Конвенције за контролу и жигосање предмета од драгоцених метала. Ове године, након провере система контроле
предмета од драгоцених метала, Република Србија је предложена за пуноправно чланство Конвенције, чиме ће се
створити могућност да се предмети од драгоцених метала
произведени у Републици Србији означе међународним

Додавање одредбе о нужности поседовања доказа и о саставу легуре драгоценог метала је неопходно, како би се
за произведене предмете од драгоцених метала, који се не
жигошу већ се за њих обезбеђује прописана документација,
могло пратити порекло у производњи, односно како би се
смањила могућност манипулисања легурама драгоценог
метала од којих су израђени предмети.

Истовремено, измене и допуне одредби закона, које се
односе на инспекцијски надзор, имају за циљ ефикасније
спровођење надзора и смањење могућности за
манипулацију предметима од драгоцених метала на тај
начин што ће се, с једне стране, омогућити да лица, која
врше инспекцијски надзор, улазе у све просторије које
чине пословни и продајни простор произвођача, увозника, односно заступника и привредног субјекта, а с друге
стране, обезбедиће се основ за контролу предмета, који се
не жигошу, али морају да испуне захтеве у погледу степена
финоће што ће додатно обезбедити сигурност свим учесницима на тржишту.
Изменама и допунама закона уводи се привредни субјект
као правно, односно предузетник или физичко лице, које
се уписује у одговарајући регистар у складу са прописима
којима се уређује регистрација привредних субјеката, а
које предмете од драгоцених метала ставља на тржиште.
Увођењем нових привредних субјеката на тржиште очекује
се јачање конкурентности, као и унапређење пословног
окружења и приступ новим тржиштима.
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Међународни биро за тегове и мере BIPM је
у Међународној бази података објавио нове
могућности еталонирања (СМС) из области
једносмерног електричног напона
Дирекције за мере и драгоцене метале
Међународни биро за тегове и мере (BIPM) је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног
електричног напона Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ),
Одсека за електричне величине. Могућности еталонирања за област
једносмерног електричног напона применом новог националног еталона
једносмерног електричног напона на бази Џозефсоновог ефекта се могу
наћи на адреси:
http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS
&iservice=EM/DC.1.1.1
СМС (сервис под редним бројем 122) је објављен 7. априла 2016. године.
Могућности еталонирања за једносмерни електрични напон ДМДМ су
значајно унапређене. Мерне несигурности су до 25 пута боље (мање) од
до сада објављених.
Корисницима су доступне нове услуге еталонирања еталона једносмерног
електричног напона. Следивост је обезбеђена до новог националног еталона једносмерног електричног напона и у директној је вези са фундаменталним физичким константама.

Нови изглед српских стандарда
У ери интернета са проблемом нелегалне дистрибуције
и нелегалног умножавања стандарда суочавају
се и међународне и националне организације за
стандардизацију широм света. Оваква повреда ауторских права и злоупотребе интелектуалне својине доводе,
не само до кршења закона и законских казни, већ, оно
што је за кориснике и најзначајније, доводе и у питање да
ли корисници уопште на прави начин користе неопходне
стандарде и да ли су ти стандарди приликом нелегалног
репродуковања модификовани.
У циљу заштите ауторских права, Институт за
стандардизацију Србије је почео са продајом српских
(SRPS) стандарда у новом, измењеном издању. Измене
визуелног идентитета српских стандарда се огледају у
томе што су стандардима, који се набављају у папирном
облику, додате пластичне корице, при чему је предња корица провидна, а на првој, насловној страни стандарда
је, у сарадњи са Заводом за израду новчаница и кованог
новца, додата холограмска заштита, као и број сваког
штампаног примерка.
Сада, захваљујући овим изменама визуелног идентитета
SRPS стандарда, наши корисници могу бити сигурни да су
купили праву верзију стандарда.
http://www.iss.rs/rs/
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Ускоро унапређена интернет
презентација портала технис
Сектор за инфраструктуру квалитета Министарства привреде је почетком 2011. године креирао Информативни центар о техничким прописима (ТБТ Инфоцентар) и
објавио портал ТЕХНИС који представља основни алат за
ефикасно функционисање Инфоцентра. Портал ТЕХНИС
има за циљ да омогући олакшано информисање привредних субјеката, органа тржишног надзора, али и других заинтересованих страна о техничким захтевима које производи морају да задовоље приликом стављања на тржиште
Рeпублике Србије.
ТЕХНИС, као јединствени информативни центар о техничкој
регулативи Србије, обухвата портал, апликативни софтвер
и базу података са регистрима који се односе на техничке
прописе.

o
o
o
o
o

унапређење претраживања регистара и комуникације
са заинтересованим странама
повезивање са базама података Института за
стандардизацију Србије
унапређење извештавања и штампе резултата претраге, као и унапређење и модификацију приказа веб
страна
потпуну имплементацију вишејезичности регистара
на апликацији и порталу ТЕХНИС (српски – ћирилица
и латиница и енглески)
унапређење система за управљање садржајем портала (CMS) и др.

Објављивање редизајнираног и надограђеног портала
ТЕХНИС се очекује почетком јула ове године.

У току је надоградња портала, односно база података, која
ће обухватити:
o

доградњу регистара, тј. базе података (поред
постојећих регистара базе ће садржати и регистре
овлашћених тела за оверавање мерила, овлашћених
тела за контролу предмета од драгоцених метала, регистре иностраних нацрта техничких прописа-инонотификације и др.)

ТЕХНИС
Сервисне информације
•

Укинута наредба о обавезном атестирању
плоча иверица

Министар привреде донео је Наредбу о престанку важења
Наредбе о обавезном атестирању плоча иверица за општу
употребу и грађевинарство из 1983. године.
Анализирајући важеће техничке прописе у области плоча
иверица и учестале примедбе привредних субјеката, које
указују на низ проблема у примени захтева дефинисаних
повученим стандардима из ове области, Министарство
привреде је укинуло наредбу која је прописивала обавезно атестирање плоча иверица.
Наредба о престанку важења Наредбе о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и
грађевинарство објављена је у „Службеном гласнику РС“,
бр. 16/16 од 26.02.2016. године, а ступила је на снагу 5. марта 2016. године.
•

Објављен Правилник о дозиметрима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 9/16 од
5. фебруара 2016. године објављен је Правилник о дози-

метрима. Овај правилник је ступио на снагу 13. фебруара
2016. године.
Правилником о дозиметрима прописују се захтеви за дозиметре који се користе у функцији заштите здравља,
означавање дозиметара, начин утврђивања испуњености
захтева за дозиметре, начин испитивања типа дозиметара,
методе мерења, као и начини и услови оверавања дозиметара. Даном ступања на снагу овог правилника престају да
важе: 1. Правилник о метролошким условима за термолуминесцентне дозиметре („Службени лист СРЈ”, број 47/92),
2. Метролошко упутство за преглед термолуминесцентних
дозиметара („Гласник СЗМДМ”, бр. 4/92 и 1/93), 3. Метролошко упутство за преглед дозиметара са силицијумском
диодом („Гласник СЗМДМ”, број 3/95), 4. Правилник о метролошким условима за дозиметре са силицијумском диодом („Службени лист СРЈ”, број 26/95), 5. Метролошко упутство за преглед дозиметара фотонског зрачења у заштити
од зрачења („Гласник СЗМДМ”, број 4/98), 6. Правилник о
метролошким условима за дозиметре фотонског зрачења
у заштити од зрачења („Службени лист СРЈ”, број 62/98) и
7. Правилник о метролошким условима за дозиметре са
јонизационим коморама у радиотерапији („Службени лист
СРЈ”, број 6/03).
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•

Објављен Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем

•

Објављен Списак српских стандарда у области
ЛЗО

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 10/16 од 8.
фебруара 2016. године објављен је Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем.

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 19/16 од 2.
марта 2016. године објављен је Списак српских стандарда
из области личне заштитне опреме.

Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем је објављен у „Службеном гласнику
РС”, број 10/16 од 8. фебруара 2016. године.

Овим списком замењује се Списак српских стандарда из
области личне заштитне опреме од 5. јуна 2014. године
(„Службени гласник РС”, број 59/14)“.

Овим списком замењује се Списак српских стандарда из
области вага са неаутоматским функционисањем („Службени гласник РС”, број 62/13).
•

Дирекција за мере и драгоцене метале надлежна за послове овлашћивања тела за
обављање послова оверавања мерила

Обавештавамо подносиоце захтева за овлашћивање послова оверавања мерила и овлашћена тела за обављање
послова оверавања мерила да је од 4. марта 2016. године када је ступио на снагу Закон о метрологији (‹›Службени гласник РС››, број 15/16), надлежност за послове
овлашћивања пренета на Дирекцију за мере и драгоцене
метале.
С тим у вези, захтеви за овлашћивање, обнављање
овлашћивања и измену овлашћивања за обављање послова оверавања мерила подносе се Дирекцији за мере и
драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд.
Захтеви, који се односе на овлашћивање за обављање послова оверавања мерила који нису решени, а поднети су
Министарству привреде до дана ступања на снагу Закона
о метрологији, се уступају Дирекцији за мере и драгоцене
метале.
•

Објављени нови правилници у области безбедности нисконапонске електричне опреме и
електромагнетске компатибилности

Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона и Правилник о
електромагнетској компатибилности објављени су у „Службеном гласнику РС”, број 25/2016 од 9. марта 2016. године.
У „Службеном гласнику РС”, број 25/2016 од 9. марта 2016.
године објављени су Правилник о електричној опреми
намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона и Правилник о електромагнетској компатибилности.
Ови правилници су ступили на снагу 17. марта 2016. године, а почињу да се примењују од 1. јула 2017. године.

•

Објављен Правилник о измени Правилника о
претходно упакованим производима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 16/16 од 26.
фебруара 2016. године објављен је Правилник о измени
Правилника о претходно упакованим производима.
Правилник о измени Правилника о претходно упакованим
производима је објављен у „Службеном гласнику РС”, број
16/16 од 26. фебруара 2016. године. Овај правилник је ступио на снагу 5. марта 2016. године.
Правилником о измени Правилника о претходно упакованим производима је Прилог 3 из Правилника о претходно
упакованим производима („Службени гласник РС”, број
43/13) - замењен новим Прилогом 3 - Распон називних
количина претходно упакованих вина и алкохолних пића,
чиме се изашло у сусрет захтеву Групацијe произвођача
ракије Привредне коморе Београда.
•

Обавештење о измени Обрасца захтева за
именовање тела за оцењивање усаглашености

Измењен је Образац захтева за именовање тела за
оцењивање усаглашености. Измене се односе на тачку 7.
овог обрасца у вези са подацима, које је потребно пружити у случајевима када подносилац захтева подуговара
поједине активности оцењивања усаглашености, а нарочито када подуговара испитивања која је потребно спровести у оквиру прописаних поступака оцењивања усаглашености који су предмет захтева за именовање, као и у вези
са податком о чланству подносиоца захтева (подизвођача)
у ИСС-у.
Обавештавамо тела за оцењивање о усаглашености, која
подносе захтев за именовање тела за оцењивање усаглашености, да је потребно да то чине на новом обрасцу.
Нови образац, у .доц и .пдф форматима, доступан је на
страници о именовању тела за оцењивање усаглашености.

За више информација молимо вас посетите:
www.tehnis.privreda.gov.rs
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Наставак активности Удружења акредитованих
тела за оцењивање усаглашености
Сњежана Пупавац, Председник Одбора Удружења АТОУ и групације за испитивање хране и хране за животиње
Љубиша Димитријевић, секретар Удружења АТОУ

Удружење акредитованих тела за оцењивање усаглашености учествује у регионалном пројекту „Инфраструктура
квалитета у земљама Западног Балкана“ у сарадњи са другим организационим јединицама ПКС-а:






Удружење за грађевинарство, индустрију
грађевинског материјала и стамбену привреду
Удружење за информационо друштво и електронске
комуникације
Удружење за металну и електро индустрију
Центар за управљање пројектима
Центар за мала и средња привредна друштва

Љубиша Димитријевић, секретар, Удружења АТОУ, је
одређен за кординатора тима ПКС-а.
Такође, у протеклом периоду је одржан састанак у ПКС-у
са представницима Института за стандардизацију Србије
(ИСС) и договорена је сарадња о:
-

организовању заједничких обука за чланове ПКС-а у
области стандардизације,

-

ангажовању српских експерата, пре свега из привреде, у раду европских и међународних комитета за стандарде;

-

промоцији стандардизације привредних субјеката као
услова за подизање конкурентности наших производа
на тржишту;

-

заједничким активностима на промоцији и јачању
иницијативе за успостављање Српског знака усаглашености;

-

идентификацији стварних потреба привреде за
српским стандардима.

Поред наведеног, током протеклог периода одржан
је и састанак у ПКС-у на којем је разговарано на тему
успостављања јединствене евиденције издатих исправа о усаглашености и сертификата када се дискутовало о
најбољим и најефикаснијим начинима да се стандардизује
обавезна форма евиденција свих издатих сертификата о
усаглашености производа како би се спречиле појаве које
штете и привреди и сертификационим телима.
У складу са наведеним и због неусаглашености техничких
прописа, који се односе на захтеве за плоче од иверице за
општу употребу и грађевинарство и због проблема које у
пословању имају произвођачи плоча иверице, увозници,
акредитоване лабораторије и сертификациона тела, одржан је састанак са Министарством привреде, Тржишном
инспекцијом, произвођачима иверице и лабораторијама
за испитивање и договорено је да се тражи стављање ван
снаге Наредбе о обавезном атестирању плоча иверице за
општу употребу и грађевинарство, што је и постигнуто. Одмах је формирана Радна група за израду новог Правилника
о техничким и другим захтевима за плоче иверице за општу употребу.

Чланови удружења са секретаром УАТОУ дају свој пуни
допринос развоју инфраструктуре квалитета у чему имају
пуну подршку свих структура ПКС-а са којима уско сарађају
на решавању актуелних проблема и побољшању привредног амбијента Републике Србије.
Морамо на крају нагласити да се у претходном периоду, уз
подршку ПКС-а у њеним просторијама, одржао први састанак Извршног комитета EUROCAL-a.
Представници EUROCAL-a (организација је основана
2012. године са циљем да окупи европске националне асоцијације лабораторија за еталонирање са циљем
унапређења стандарда, хармонизације и промовисања
добре праксе на пољу еталонирања мерних уређаја) су
одржали први састанак Извршног комитета EUROCAL-a
у Привредној комори Србије 9. и 10. марта 2016. године.
Поред представника из Групације за метрологију УАТОУ,
присуствовали су чланови из Немачке, Чешке, Словачке,
Хрватске и Македоније.
Учесници састанка

На састанку су представљена и анализирана текућа стања
у државама чланицама и истакнут значај тесне сарадње
удружења лабораторија за еталонирање са националним
метролошким институтима, акредитационим телима, институтима за стандардизацију, као и надлежним министарствима. Донете су смернице за стратегију развоја за период
од 2016. до 2018. године. У оквиру EUROCAL-а формирано
је 14 техничких комитета, према областима еталонирања,
који ће интензивно радити на усаглашавању упутстава и
водича за еталонирање, са посебним акцентом на следивост и мерну несигурност. На овај начин ће се извршити
хармонизација у коју ће бити уграђена најбоља пракса, а
документа ће бити јавно доступна свим заинтересованим
странама.
Посебно је истакнут значај едукације, којој ће све чланице
посветити посебну пажњу, те је и покренута иницијатива за
организовањем међународне конференције.
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Представници националних метролошких института Немачке, Чешке Републике, Словачке, Македоније и Хрватске
састали су се са највишим представницима инфраструктуре квалитета у Републици Србији, а дискутовали су о планираним активностима у 2016. години, тренутном статусу
и новим потенцијалним земљама кандидатима, стратегији
развоја за наредне две године и сарадњи са другим
међународним институцијама.

се компанијама у Србији. Област еталонирања мерних
уређаја од велике је важности у промету роба и услуга, за
повећање конкуретности и безбедности српских производа, као и за наступ на домаћем и иностраном тржишту.
Тиме се обезбеђује тачност мерења у свим областима и
поверење у резултате испитивања. Ова област је од изузетне важности за слободно кретање роба и услуга, што је и
предмет Поглавља 1 у преговорима за приступање у ЕУ.

Групација за метрологију ПКС-а (која је у марту 2015. године постала пуноправни члан EUROCAL-а) има прилику да
на европском нивоу учествује у креирању и унапређењу
у области еталонирања и да најбољу праксу прене-

Планирано је да се 22. јуна 2016. године у ПКС-у организује
Округли сто са темом „Значај инфраструктуре квалитета за
пословање малих, средњих привредних друштава и предузетника“ са Министарством привреде, ИСС-ом и GIZ-ом.

12. КОНФЕРЕНЦИЈА
CROLAB: КОМПЕТЕНТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА
Винковци 2016

Конференција се одржава од 19. до 22. октобра 2016. године, а ове године је посвећена улози
CROLAB-а и његових лабораторија чланова. На конференцији ће учествовати лабораторије и
органи државне управе Републике Хрватске, али и лабораторије земаља из окружења, чланица и
будућих чланица ЕУ.
За више информација молимо Вас посетите:

www.crolab.hr
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Тема броја
Никола Мирковић, Министарство привреде
Шеф Oдсека за техничке прописе у хармонизованој области, уклањање препрека у трговини и пројекте,
Сектор за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту

НОВИ ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ
ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКЕ КОМПАТИБИЛНОСТИ
И ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ НАМЕЊЕНЕ
ЗА УПОТРЕБУ У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНИХ ГРАНИЦА
НАПОНА
Нови Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона (овде: „ЛВД правилник“),
као и нови Правилник o електромагнетској компатибилности (овде: „ЕМЦ правилник“) објављени су у „Службеном гласнику РС”, бр. 25/2016 од 09.03.2016. године, ступили су на снагу 17.03.2016. године, а примењиваће се од 01.07.2017. године.
До дана почетка примене нових правилника, тј. до 01.07.2017. године, примењују се Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Службени гласник РС”, број 13/10) и Правилник о
електромагнетској компатибилности („Службени гласник РС”, број 13/10). Нови ЛВД и ЕМЦ правилник из 2016. године су, као
и претходне верзије, донети на основу члана 6. став 1. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник“ РС број 36/09).
У вези са претпоставком усаглашености, која је важан саставни део техничких прописа тзв. Новог приступа, треба напоменути да ће спискови српских стандарда, који ће пратити оба правилника из 2016. године, бити сачињени пре датума
почетка примене нових прописа, односно у првој половини 2017. године. Списак српских стандарда доноси Министар привреде на прописаном обрасцу, а припрема га Сектор за инфраструктуру квалитета Министарства привреде у сарадњи са
Институтом за стандардизацију. Списак српских стандарда се објављује у Службеном гласнику РС.

ХАРМОНИЗАЦИЈА СА ЕУ У ЦИЉУ РАЗВИЈАЊА
ТЕХНИЧКОГ ЗАКОНОДАВСТВА И ПОДИЗАЊА
КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ
Нови правилници садрже уобичајене захтеве садржане у
техничким прописима тзв. Новог приступа, али иду и корак
даље у смислу усаглашавања са одговарајућим директивама ЕУ из области ЛВД и ЕМЦ, као и са актуелним хоризонталним пакетом мера ЕУ из 2008. године, који треба да
унапреди правни оквир и омогући бољу примену техничких прописа у пракси. Наиме, оба прописа су усклађена са
Одлуком ЕУ 768/2008 о заједничком оквиру за трговање
производима и Уредбом 765/2008 ЕУ о акредитацији и
тржишном надзору.
Конкретно, ЕМЦ правилник је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2014/30/ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014.
године о усаглашавању прописа држава чланица о
електромагнетској компатибилности, а ЛВД правилник
је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2014/35/ЕУ Европског парламента и Савета од 26.
фебруара 2014. године о усаглашавању прописа држава
чланица о испоручивању на тржишту нисконапонске електричне опреме.
Усклађивање поменутих директива ЕУ и домаћих прописа,
са Одлуком 768/08 ЕУ и Уредбом 765/2008 ЕУ има у фокусу
следеће главне циљеве:
1) 	да се значајно редукује број производа, који нису у
складу са захтевима за стављање на тржиште, кроз
побољшано и појачано праћење примене прописа и
надзор на тржишту, као и јасније прописивање захтева који се односе на обавезе произвођача, увозника и
дистрибутера да сарађују са органима тржишног надзора,

2) 	да се реши проблем неуједначености у пословању
тела за оцењивање усаглашености кроз пооштрене и прецизиране поступке потврђивања њихове
копметентности, односно поступке именовања и
пријављивања тих тела Европској Комисији, као
и кроз јачање њихове сарадње и побољшање
комуникације међу телима,
3) 	да се настави решавање проблема сложености законодавства кроз уједначавање често употребљених
термина и дефиниција.
Неке од мера су усмерене на спречавање проблема и недоследности у фази имплементације (1 и 2 као што је горе
наведено), а друге на уклањање недоследности у самом
тексту прописа.
Постизање горенаведених циљева помоћи ће регулаторним органима да уклоне препреке за раст и подизање
конкурентности привреде, уз истовремено јачање обавезе одговорног корпоративног понашања. Примена
модерних техничких решења и захтева, првенствено кроз
примену актуелних издања српских стандарда које доноси и објављује Институт за стандардизацију Србије, а који
се налазе на списковима стандарда који прате ове прописе, између осталог треба и да повећа могућност пласмана
домаћих производа, како на инострана тако и на домаће
тржиште.
Важно је подсетити да испоручиоци производа
(произвођачи, њихови заступници, увозници и дистрибутери) и даље имају кључну улогу и одговорност за усаглашеност производа са техничким захтевима у зависности од
тога које место имају у ланцу снабдевања. Све ово треба
да осигура висок ниво заштите јавних интереса као што су
здравље и безбедност, те заштита имовине, као и да би се
гарантовала фер конкуренција на тржишту.
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С обзиром да Одлука ЕУ 768/2008 представља општи оквир
хоризонталног карактера за усклађивање законодавства,
исход усклађивања треба да представља усклађивање секторских прописа са том одлуком. Хоризонтални правни оквир из наведеног пакета мера је ограничен на уједначавање
приликом прописивања одређених дефиниција, обавеза
испоручилаца, области оцењивања усаглашености и/или
тржишног надзора. Дакле, овај пакет мера не захтева измену основних техничких постулата конкретних директива.
Хармонизација са прописима ЕУ је у складу и са преузетим обавезама Републике Србије из Споразума о
стабилизацији и придруживању (ССП), као и из Националног програма интеграције Републике Србије у Европску
унију (НПИ) у вези са транспоновањем директива и уредби
Европске уније (ЕУ) у национално законодавство, односно
усклађивањем домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ.
ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ, БИТНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРОИЗВОДЕ,
ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ
Нови ЛВД правилник примењује се на електричну опрему намењену за употребу у границама напона између 50
V и 1000 V за наизменичну струју и између 75 V и 1500 V за
једносмерну струју, осим електричне опреме и појава наведених у члану 4. тог Правилника.
Када је реч о новом ЛВД правилнику њиме се прописују
битни елементи безбедносних циљева које мора да испуни електрична (нисконапонска) опрема, тако што се за
сваки производ, на који се примењује овај Правилник,
спроводи одговарајући поступак оцењивања усаглашености, сачињава техничка документација и производ означава одговарајућим знаком усаглашености пре испоруке на
тржишту Србије. Нисконапонска електрична опрема (ЛВД)
може да буде испоручена на тржишту Србије само ако,
када је израђена у складу с добром инжењерском праксом
у области безбедности у Србији, када не угрожава здравље
и безбедност људи, домаћих животиња или имовине, под
условом да је исправно уграђена, одржавана и користи се
за предвиђену намену. Оцењивање усаглашености нисконапонске електричне опреме са битним захтевима овог
Правилника, спроводи произвођач применом поступка
интерне контроле производње, који је ближе описан у
Прилогу 2 тог Правилника.
Нови ЕМЦ правилник примењује се на опрему која може
да проузрокује електромагнетске сметње и/или на коју те
сметње могу да утичу погоршавајући њене радне карактеристике, осим опреме наведене у члану 2. тог Правилника.
Када је реч о новом ЕМЦ правилнику, тај Правилник, као и
претходна верзија овог прописа из 2010. године, прописује
битне захтеве за електромагнетску компатибилност које
мора да испуни производ, тако што се за сваки производ, на
који се примењује овај Правилник, спроводи одговарајући
поступак оцењивања усаглашености, сачињава техничка
документација и производ означава одговарајућим знаком
усаглашености пре испоруке на тржишту и/или стављања
у употребу. Опрема може да буде испоручена на тржишту
и/или стављена у употребу само ако је, када је правилно
инсталирана, одржавана и када се употребљава у складу са
предвиђеном наменом, усаглашена са овим Правилником.
Новина у ЕМЦ правилнику из 2016. године је да се
оцењивање усаглашености апарата са битним захтевима
овог правилника спроводи применом једног од следећа
два поступка оцењивања усаглашености:

Интерна контрола производње у складу са Прилогом 2
овог Правилника, коју спроводи произвођач, или
Преглед типа и Усаглашеност са типом на основу интерне контроле производње у складу са Прилогом 3 овог
Правилника које спроводи именовано тело. Произвођач
има опцију да ограничи примену поступака преглед типа
и усаглашености са типом на само неке од аспеката битних
захтева овог Правилника под условом да за остале аспекте
тих захтевa примењује поступак оцењивања усаглашености интерном контролом производње из тачке 1.
ЕМЦ и ЛВД правилници прецизирају да, уколико се на апарат примењује више прописа којима је утврђена обавеза
сачињавања декларације о усаглашености, сачињава се
јединствена декларација о усаглашености у складу са свим
примењеним прописима, при чему се у декларацији наводе ти прописи. Под јединственом декларацијом о усаглашености сматра се и скуп свих декларација о усаглашености сачињених у складу са појединачним примењеним
прописима.
Декларација о усаглашености, коју сачињава произвођач,
чува се заједно са техничком документацијом тако да буде
доступна надлежним органима најмање десет година након што је последњи комад одређеног модела производа
стављен на тржиште. Примерак декларације о усаглашености се, на захтев, ставља на располагање надлежним органима (тржишног надзора).
У контексту новог пакета мера, ЕМЦ правилник из 2016.
године садржи одређене новине и прецизирања које
се односе на обавезе испоручилаца (поред уобичајених
захтева за испоруку на тржишту и/или стављање апарата, као што су пројектовање и израда у складу са битним
захтевима Правилника, израда техничке документације и
спровођење одговарајућег поступка оцењивања усаглашености апарата и сачињавање декларације о усаглашености, те стављање знака усаглашености), и то:
- обавезу произвођача да обезбеди поступке којима се
остварује континуираност испуњености захтева из Правилника у случају серијске производње апарата;
- обавезу произвођача да апарат, који се ставља на
тржиште, означи бројем типа, шарже или серије или неким
другим податком, који омогућава његову идентификацију
или, у случајевима када то не допуштају димензије или карактеристике апарата, да су идентификациони подаци наведени на његовој амбалажи или у документацији која га
прати;
- обавезу произвођача да на апарату или, када то није
могуће, на његовој амбалажи или у документацији која га
прати, наведе своје пословно име или трговачки знак, као
и своју поштанску адресу за контакт;
- обавезу увозника да на апарату или, када то није
могуће, на његовој амбалажи или у документацији која га
прати, навео своје пословно име или трговачки знак, као и
своју поштанску адресу за контакт на српском језику;
- да апарат прате јасна и разумљива упутства и
информације из члана 12. овог Правилника на српском
језику;
- да услови складиштења или транспорта не угрожавају
усаглашеност апарата са битним захтевима ЕМЦ правилника. Сличне одредбе су садржане и у новом ЛВД правилнику.
Захтев, који је задржан, али у доброј мери у измењеном
облику, у новом ЕМЦ правилнику, у односу на правилник
из 2010. године је да, пре стављања на тржиште апарата,
произвођач, његов заступник или увозник, обезбеђује и
потврду о усаглашености у складу са прописаним по-

www.ats.rs | 22

ступком (или извод из евиденције о издатим потврдама
о усаглашености од тела за оцењивање усаглашености).
Међутим, обавеза прибављања се не односи на производе домаћих произвођача, за које је поступак оцењивања
усаглашености спровело именовано тело за оцењивање
усаглашености (преглед типа и усаглашеност са типом на
основу интерне контроле производње), нити на следеће:
1) 	апарате који се на тржишту испоручују без пуњача
батерија или адаптера за нисконапонску дистрибутивну мрежу, а који као извор напона користе
искључиво замењиве батерије или прикључке рачунара;
2)

компоненте рачунара, осим јединица за напајање;

3) 	машине на које се примењује посебан пропис којим
се уређује безбедност машина, осим преносних
алата са електромоторима називног наизменичног
напона до 250 V за употребу у домаћинству и сличну
употребу.
Ова искључења представљају значајну новину у односу на правилник из 2010. године. Важно је напоменути
да се одредбе о потврди о усаглашености примењују у
прелазном периоду, тј. до приступања Србије ЕУ (или
до потписивања тзв. АСАА споразума за ову област).
Одговарајуће одредбе о обавези прибављање потврде о
усаглашености се примењују и у оквиру новог ЛВД правилника.
Именовано тело води и објављује на својој службеној интернет страници евиденцију о издатим потврдама о усаглашености, која садржи податке прописане Правилником, и
на захтев произвођача или његовог заступника, односно
увозника, издаје извод из те евиденције.
Новина у ЛВД и ЕМЦ правилницима из 2016. године је и
да су додатно прецизирани захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било
именовано за оцењивање усаглашености. Тако на пример, именовано тело за оцењивање усаглашености мора
да учествује у релевантним активностима организација за
стандардизацију, као и да обезбеди да његово особље, које
спроводи активности оцењивања усаглашености, буде
упознато са активностима тих организација. Овом одредбом се наглашава обавеза учешћа тела за оцењивање усаглашености у раду Института за стандардизацију Србије,
односно наглашава се потреба за јачањем сарадње између
субјеката из два значајна сегмента у ланцу инфраструктуре
квалитета – стандардизације и оцењивања усаглашености.
Такође, именовано тело, које поверава подизвођачу
одређене активности у вези са оцењивањем усаглашености, задржава пуну одговорност за обављање тих поверених активности.
Акредитација је и даље најпожељнији и најједноставнији
начин доказивања компетентности тела за оцењивање
усаглашености у овим областима. Другим речима, приликом разматрања захтева за именовање, сматраће
се, у складу са законом, да тело за оцењивање усаглашености, које има акт о акредитацији, испуњава прописане захтеве у мери у којој су обухваћени обимом
акредитације, узимајући у обзир поступке оцењивања
усаглашености и производе обухваћене акредитацијом.
Акредитационо тело Србије обезбеђује поверење у непристрасно и независно спровођење оцењивања усаглашености и у областима електромагнетске компатибилности и нисконапонске електричне опреме.
Тела за оцењивање усаглашености, која су именована у
складу са ЛВД правилником из 2010. године, обављају те
послове од дана почетка примене новог правилника (тј.

од 01.07.2017. године) до окончања поступка именовања у
складу са новим Правилником. Дакле, имају обавезу да, ако
желе да наставе да обављају ове послове, поднесу захтев
за именовање органу надлежном за именовање у складу
са новим Правилником најкасније шест месеци од дана почетка његове примене. Тела за оцењивање усаглашености,
која не поднесу захтев за именовање у поменутом року,
односно тела за оцењивање усаглашености за која орган
надлежан за именовање, по поднетом захтеву, утврди да
не испуњавају захтеве из овог правилника, неће моћи да
обављају послове оцењивања усаглашености као именована тела у складу са новим правилником. Иста ситуација, у
смислу обављања послова именовних тела за оцењивање
усаглашености, је и са ЕМЦ правилником.
На крају, значајно је нагласити да исправе о усаглашености,
које су, до дана почетка примене нових ЛВД и ЕМЦ правилника, издала тела за оцењивање усаглашености именована
према старим прописима, тј. ЛВД, односно ЕМЦ правилнику из 2010. године, важе до истека рока на који су издате, а исправе о усаглашености, које су та тела, на основу
ЛВД, односно ЕМЦ правилника из 2010. године, издала без
рока важења, важе годину дана од дана почетка примене
одговарајућег новог правилника.
ТРЖИШНИ НАДЗОР
Даље, посебно је значајан одељак ЕМЦ и ЛВД правилника
из 2016. године, који се односи на тржишни надзор, тј. проверу испуњености захтева за безбедност производа после
испоруке на тржиште, oдносно током века употребе.
Испручилац има обавезу да предузме корективне
радње за све неусаглашене производе испоручене на
тржишту/стављене у употребу (односно производе који
представљају ризик са становишта заштите јавног интереса) и да о томе надлежном органу тржишног надзора,
без одлагања, достави обавештење, као и обавештење о
предузетим корективним радњама. Корективне радње
се предузимају за све неусаглашене производе испоручене на тржишту и то сразмерно ризику који производ
представља (усаглашавање, повлачење или опозив).
Ако испроучилац није предузео корективне радње у поменутом случају, орган тржишног надзора предузима
одговарајуће мере у складу са законом.
Новина у правилницима из 2016. године је и ближе
уређивање поступања са формално неусаглашеним производима, а ови правилници садрже и детаљну листу неусаглашености које сматрају формалним неусаглашеностима, као што је нпр. одсуство знака усаглашености на
производу, недоступност или некомплетност техничке
документације или непостојање декларације о усаглашености. У случају неотклањања или понављања формалне
неусаглашености, тржишни инспектори предузимају мере
у складу са законом.
Правилници садрже и уобичајену заштитну клаузулу која се
активира ако се за производ, чија је усаглашеност оцењена
у складу са правилником, на који је стављен знак усаглашености и кога прати прописана документација, утврди да
представља ризик. У том случају, може се ограничити или
забранити испорука/употреба, или тај производ може бити
повучен или опозван у складу са законом.
Правилници се могу преузети у електронској форми са интернет странице Сектора за инфраструктуру квалитета и
безбедност производа на тржишту Министарства привреде (www.tehnis.privreda.gov.rs).
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АКТУЕЛНОСТИ

Одржана радионица у вези новина које доноси
стандард ISO/IEC 17021-1
Акредитационо тело Србије је, у периоду од 15. до 17.
марта 2016. године, било домаћин радионице током које
су објашњене новине које доноси стандард ISO/IEC 170211, а која је одржана у оквиру регионалног ПТБ пројекта
„Промоција регионалне сарадње у Југоисточној Европи у
области инфраструктуре квалитета“. Поред представника
домаћина, радионици су присуствовали и представници
акредитационих тела из региона: Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Косова*, Македоније и Црне Горе.
Предавачи на обуци су били Janet Gascoigne и Phil Shaw из
Акредитационог тела Велике Британије (UKAS).
Основни циљ семинара је био да (водећи) оцењивачи
размене искуства у вези примене, тумачења и начина оцењивања нових захтева стандарда ISO/IEC 170211:2015 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која
обављају проверу и сертификацију система менаџмента
— Део 1: Захтеви), као и припадајућих делова (техничких
спецификација) стандарда (делови 2-10) и стандарда нивоа
3, 4 и 5.
Током радионице су обухваћене следеће теме:
•
историјат настанка стандарда ISO/IEC 17021 и новине
које доноси стандард ISO/IEC 17021-1
•
ISO/IEC 17021-2/ISO/IEC 17021-3 и документ IAF-а са
обавезујућом применом (IAF MD10)
•
ISO/TS 22003:2013 и документ IAF-а са обавезујућом
применом (IAF MD16)

•
•
•
•
•
•

ISO/TS 17023:2013 и документа IAF-а са обавезујућом
применом (IAF MD1, IAF MD5, IAF MD11) - трајање провера
нова издања стандарда ISO 9001 и ISO 14001 (прелазни
периоди, разлике)
искуства у примени стандарда ISO 27001 и ISO/IEC
27006:2015, као и документа IAF-а са обавезујућом
применом (IAF MD 13)
искуства у примени стандарда ISO 50001 и очекивања
(ISO 50003)
искуства у примени стандарда ISO 13485
искуства у примени стандарда ISO 28000

АТС ће, након што заврши припремне активности везане за измену документације и припрему оцењивача за
оцењивање према новим захтевима стандарда, бити спреман да од 1. јуна 2016. године оцењује сертификациона
тела према стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, односно
после 30. априла 2016. године АТС неће прихватати пријаве
за акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2011,
већ искључиво према стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.
* This designation is without prejudice to positions on status, and
is in line with UNSCR 1244 and ICJ Advisory opinion on the Kosovo
declaration of independence.

Одржано предавање за студенте ФОН-а
У склопу реализације стратешког циља Акредитационог
тела Србије (АТС), који се односи на подизање нивоа
свести свих заинтересованих страна и јавности о значају
акредитације, на Факултету организационих наука (ФОН)
Универзитета у Београду је 11. маја 2016. године одржано
предавање на тему „Систем акредитације у Републици
Србији - стање и перспективе“ студентима четврте године
студијске групе Менаџмент и организација. Гостујуће
предавање је, на позив доц. др Гордане Пејовић, предметног
наставника Факултета организационих наука, одржао
Радивоје Николичић, саветник директора АТС-а.
Студентима је представљена улога АТС-а у нашој земљи,
приказане су користи од акредитације, као и чињенице
о АТС-у, што је укључило до сада постигнуте резултате на
акредитацији тела за оцењивање усаглашености (ТОУ)
из наше земље, али и позиционирање АТС-а у Европској
организацији за акредитацију (ЕА) и другим међународним
организацијама за акредитацију (ILAC и IAF). На крају је
представљен развој система акредитације у Републици
Србији, као и развојни циљеви АТС-а. Студенти ФОН-а
су на овај начин дошли до практичних сазнања у оквиру
предмета Акредитација и сертификација и имали су
прилику, коју су у доброј мери искористили, да, кроз
постављена питања, добију непосредне одговоре о раду
АТС-а и његовим постигнутим резултатима.
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ISO/CASCO наставља рад на дефинисању
захтева за компетентност
ISO/CASCO је такође започео активности на изради нове
техничке спецификације (ISO/IEC 17021-9) којом се дефинишу захтеви за компетентност за проверу система
менаџмента (борба против корупције - стандард ISO 37001).
Ускоро ће започети и активности на изради техничке
спецификације ISO/IEC 17021-10 којом се дефинишу захтеви
за компетентност за спровођење провера и сертификације
за безбедност и здравље на раду у складу са новим стандардом ISO 45001 који ће ускоро бити објављен.
У Републици Србији су у претходном периоду објављене
следеће верзије SRPS техничких спецификација:

Како би се провере у складу са ISO стандардима за систем
менаџмента квалитетом спроводиле на што доследнији начин, ISO/CASCO наставља са својим активностима на изради и ревизији докумената серије 17021.
У овим документима су дефинисани захтеви за компетентност проверавача (системи менаџмента као што је на пример стандард ISO 9001), а примењују их сертификациона
тела како би обезбедила да проверавачи спроводе провере на компетентан начин, односно примењују их акредитациона тела приликом оцењивања сертификационих тела.
Тренутно су у току активности на ревизији техничке
спецификације ISO/IEC 17021-3 како би биле унете новине које су уведене објављивањем нове верзије водећег
стандарда за системе менаџмента - ISO 9001:2015. У новој
верзији стандарда ISO 9001 (ISO 9001:2015) редефинисање
захтева за компетентност проверавача довело је до
увођења корисних елемената као што је анализа ризика,
унапређен менаџмент заинтересованим странама и ланцем снабдевања који су на адекватан начин обухваћени
сертификационим проверама.

•

SRPS ISO/IEC TS 17021-4:2015 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и
сертификацију система менаџмента – Део 4: Захтеви
за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента одрживошћу догађаја.

•

SRPS ISO/IEC TS 17021-5:2015 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и
сертификацију система менаџмента – Део 5: Захтеви
за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента имовином.

•

SRPS ISO/IEC TS 17021-6:2015 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и
сертификацију система менаџмента – Део 6: Захтеви
за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента континуитетом пословања.

•

SRPS ISO/IEC TS 17021-7:2015 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и
сертификацију система менаџмента – Део 7: Захтеви
за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента безбедношћу друмског саобраћаја.
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календар догађаја

ЈУН
2. јун 2016. године
ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2016,
Машински факултет, Београд
14. јун – 15. јун 2016. године
EA Certification Committee Working Group Food, Швајцарска
28. јун – 2016. године
Дан акредитације у Републици Србији

СЕПТЕМБАР
5. септембар – 7. септембар 2016. године
EA Executive Committee Meeting
13. септембар – 14. септембар 2016. године
EA Certification Committee Meeting, Талин, Естонија
14. септембар – 15. септембар 2016. године
EA Communications and Publications Committee, Мадрид, Шпанија
15. септембар – 16. септембар 2016. године
EA Inspection Committee Meeting, Талин, Естонија
20. септембар – 21. септембар 2016. године
EA Horizontal Harmonization Committee Meeting, Брисел, Белгија
28. септембар – 29. септембар 2016. године
EA Laboratory Committee Meeting, Копенхаген, Данска

Билтен 18
Акредитацоно
тело Србије
| мај 2016. године
ISSN 2466-2704 (Online)

e-mail: office@ats.rs • www.ats.rs

Главни и одговорни уредник
проф. др Ацо Јанићијевић, в.д.
директора Акредитационог тела Србије
Уредник
Катарина Богојевић
телефон: 011/ 314 86 80
факс: 011/ 313 03 74
e-mail: katarina.bogojevic@ats.rs

Издавач: Акредитационо тело Србије
Булевар Михаила Пупина 2,
Палата Србије (СИВ), источно крило,
одељак – мост, 1. спрат, 11070 Нови Београд, Србија
адресни код: 190813
Припрема: Позитив МВП ДОО
Светозара Марковића 15
11000 Београд, Србија

Билтен Акредитационог тела Србије излази три пута годишње, а од маја 2015. године (Билтен број 15) се
објављује искључиво у електронском издању.
Електронски билтен Акредитационог тела Србије налази се на интернет порталу АТС-а на адреси www.аts.rs.

Информације, које се налазе у овом Билтену, је могуће преносити под условом да буде видно наведено да је „информација преузета из електронског билтена Акредитационог
тела Србије“ и под условом да се поштују одредбе Закона о ауторским и сродним правима.
АТС је национално акредитационо тело, основано од стране Републике Србије, коме су поверени послови оцењивања техничке комптентности тела за оцењивање
усаглашености (у складу са међународним и домаћим стандардима) која обављају услуге испитивања, еталонирања, сертификације и контролисања.
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