
ИЗВОД ИЗ ПРОЦЕДУРЕ  

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ШИФРА ДОКУМЕНТА Р 7.8.-1 

6.2.Изјава о усаглашености 

У случају када корисник услуга захтева изјаву о усаглашености примењује се радно 

упутство Правило одлучивања RU 7.8-1. Правила одлучивања дефинисана овим радним 

упутством се примењују у свим случајевима када корисник услуга захтева изјаву о 

усаглашености, и са корисником се договара које правило се примењује, а узимајући у 

обзир спроведену анализу ризика. 

У извештају о испитивању се наводи мерна несигурност која је исказана у истој 

јединици мерења као и мерена величина или у релативној вредности у односу на 

мерену величину ( на пр. у процентима) 

Када се даје извештај са мерном несигурношћу, у колону: „Вредност“, у коју се уписује 

резултат испитивања и мерна несигурност, дoдаје се знак # и испод колоне наводи : 

ЛЕГЕНДА: U - Проширена мерна несигурност представља производ комбиноване 

стандардне несигурности и фактора покривања (k=2), за ниво поверења 95%. 

За вредности мање од границе квантификације не наводи се мерна несигурност. 

Када се даје извештај без мерне несигурности у делу извештаја резултати испитивања 

“додатни подаци” уноси се “Резултати испитивања се презентују”. 

Када корисник захтева извештај без изјаве о усаглашености или кад је правило 

одлучивања садржано у пропису или нормативном документу није неопходан договор 

са корисником око правила одлучивања.  

Изјавом о усаглашености мора бити јасно идентификовано: 

- на које резултате се примењује изјава о усаглашености; 

- референтни документ у коме су дефинисани захтеви за усаглашене резултате; 

- правило одлучивања које је примењено приликом оцењивања усаглашености резултата 

испитивања. 

Пре верификације Извештаја о испитивању који садржи изјаву о усаглашености надлежни 

руководилац или друго лице по овлашћењу проверава: 

- да ли је Изјава о усаглашености садржи све напред наведене елементе; 

- да ли су примењене проширене мерне несигурности метода у складу са извештајима о 

одређивању мерене несигурности и да ли су мерне несигурности исказане у истој 

јединици мерења као и мерена величина; 

- да ли је оцењивање усаглашености вршило овлашћено особље. 

Изјава о усаглашености  се у извештају о испитивању даје  према радном упутству 

Правило одлучивања  RU 7.8-1.  

 


