Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период
2015-2020. године
Влада Републике Србије усвојила је 30.10.2015. стратегију унапређења система
инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године. Терминолошки,
национални систем инфраструктуре квалитета се дефинише као високо интегрисана мрежа
институција и организација у области стандардизације, метрологије, акредитације и оцењивања
усаглашености са захтевима техничких прописа и стандарда. Прецизније речено, процес
оцењивања и усаглашености са захтевима и стандардима укључује испитивање, контролисање
и сертификацију производа. Носилац стратегије је Министарство привреде. Финансијска
средства су обезбеђена из буџета Републике Србије (у висини досадашњих годишњих
издвајања).
Ова стратегија усклађена је са следећим стратешким документима: Стратегија
развоја индустрије Републике Србије за период од 2011. до 2020. године; Фискална Стратегија
за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, Стратегије тржишног надзора;
Стрaтегије за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности
за период од 2015. до 2020. године; Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ 2014
– 2018; Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових
држава чланица са једне стране и Републике Србије са друге стране и Споразум о слободној
трговини за југоисточну Европу.
У Србији је успостављена мрежа институција и организација у области инфраструктуре
квалитета – метрологије, акредитације, оцењивања усаглашености и стандардизације са
захтевима техничких прописа и стандарда. Овај систем је у функцији сервиса домаће привреде,
а Стратегија дефинише даље кораке за динамичан и свеобухватан развој ових области и
система. Стратегијом се утврђују стратешки правци развоја ове области у Републици Србији,
који су базирани на анализама постојећег стања у овој области и плановима развоја
индустријског сектора, превасходно у области индустријско-непрехрамбених производа.
Стратегијом је постављено пет кључних циљева и то:
Обезбеђени услови за промет робе без непотребних техничких препрека у складу са
принципима и правилима јединственог европског тржишта и СТО/ТБТ споразума;
 Достигнут висок степен развијености кључних елемената система ИК: метрологије,
стандардизације, акредитације и оцењивања усаглашености, који су усклађени са
европским и међународним правилима и признати од стране релевантних европских и
међународних организација;
 Постигнута пуна и ефикасна примена законодавног и институционалног оквира ИК;
 Обезбеђен висок ниво заштите безбедности и здравља људи, заштите имовине, заштите
животне средине и другог јавног интереса;
 Унапређен ниво конкурентности и иновативности српске привреде и развој друштвено
одговорног пословања и друштва у целини.
Поред ових пет општих циљева, стратегијом је дефинисан велики број посебнихспецифичних циљева и то за области: метрологија, стандардизција; акредитација и тржишни
надзор.
Кључни идентификовани проблеми који стоје као препрека унапређењу система
инфраструктуре квалитета су:
 Акредитација тела за оцену усаглашености је добровољна и мотивисана економским
интересима, те стога у неким областима и не постоје акредитована оваква тела;
 Многа српска сертификована тела имају проблем зато што њихови сертификати нису
признати изван граница земље;
 Уочено је да српска привреда до сада углавном следи формални приступ имплементацији
система менаџмента што у ствари значи да се привредни субјекти одлучују за
сертификацију система менаџмента, само ако им то затраже купци;
 Економска криза је утицала да велики број привредних субјеката одустаје од
сертификације, што доводи до ситуације да сертификациона тела стално снижавају цене, а
тиме и квалитет својих услуга.
Овај стратешки документ не садржи акциони план за имплементацију.
Цео текст стратегије можете наћи овде

