
Телшшско нодрачк: Енергеги. иолишика и леѓислашива / Thematic field: Energy and legislative

MK0700072 I

АКРЕДИТАЦИЈАТА HA ЛАБОРАТОРИЈА - ФАЌАЊЕ HA ПРИК-
ЛУЧОК CO ЕВРОПСКИТЕ СТАНДАРДИ

ACCREDITING OF THE LABORATORY - HARMONIZING WITH
EUROPEAN STANDARDS

Глигор ДЕНКОВСКИ, дипл. инж. технолог
ОКТА - Рафинерија на нафта, Скопје

Во облисиш на енергешиксшш, en Реиублика Македонија и по 13 Години
самостојност се уште владее хаос en примената на многу стандардп, кои веќе не-се
Применуваат ни ао земјите од кои исшите се Преземени. Чекор напред е примената на
новите стандарди ад областа на нафтената индустрија, кои Ги заменија по три-
четири децении аТшрите Југословенски стандарди.

Контролата на применапш на овие спшндарди е се уште отворен проблем.
Фибрнчкнте либоратории, без оглед на нивншТш опременост, формално не се овлас-
теии да вршат арбитражни анализч за други намени, туку само за Потребите на
матичните орѓанизации.

Co канспштунрањето на Институтот за акредитација на Република
Македонија (ИАРМ) u донесувањето на неговите нормитивни акти, створени се
услови 3d акредитација на таквите лабориторчи за официјално вршење net услуги од
нивниот домен и за потребите на Државата и net други корисници.

Предмет ни овој труд е акредитацијата на Лабораторијата на ОКТА -
Рафинерија ни нафта Скопје по меѓународниот стандард ISO / 1ЕС 17025, со што
конечно и формално се стекнуваат услови за контрола на неконтролириниот увоз.на
нафтенк дерившТш со сомнително потекло и квалитет, што со ѓодини наназад Го ире-
плавуваат македонскиот Гшзар.

In the energetics of Republic of Macedonia, after 13 years of indipendance of the country,
there is still chaos in applying of many standards that are not used any more, even in the countries
from which they are taken over. Step forward is the applying of the new standards in the oil industry.

Control of applying of these standards is still open question. Factory laboratories regard-
less their equiping are not formally authorized to perform analysis for purposes other than those for
their own needs.

With establishing of Accrediting Institute of Republic of Macedonia (IARM), and addopting
of corresponding regulations, there are condtions for accrediting of laboratories in order of giving ser-
vices to the State and other users.

Subject of this work is accrediting of the laboratory ofOKTA - Crude Oil Refinery, Skopje,
according the international standard ISO / IEC 17025. Finally this will be beggining of the control of
import of crude oil products with suspicious origin and quality, that have been on the Macedonian
market for years.
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Штое ISO 17025

ISO 17025 (Општи барања за компетентност на лабораториите за
испитување и лабораториите за еталонирање) ги заменува поранешните ISO
Упатство 25 (Општи барања за оспособеност на лабораториите за баждарење и
испитување) и EN 45001 (Општи критериуми за работа на лабораториите за
испитување). Воведувањето на ISO 17025 коренито го менува, усложнува и
отежнува акредитирањето на лабораториите, бидејќи освен техничките барања
опишани во цитираните и повлечени два документа, бара и претходно воведен
еистем за квалитет ирема најновиот ISO 9001 (Систем за управување со квалите-
тот - Барања). Делот 4 во ISO 17025 ги специфицира барањата кои се однесуваат
на управување ISO 9001), а делот 5 ги специфицира барањата кои се однесуваат
на техничката компетентност на лабораториите. Тоа значи дека лабораториите
кои го задоволуваат ISO 17025, работат и во согласност со ISO 9001.
Спротивниот случај не важи, лабораториите (самостојни или како дел од
поголеми организации) кои имаат воведен систем за квалитет ИСО 9001 немаат
компетенција према ISO 17025.

Што е акредитација

Акредитацијата е официјално признавање на лабораторијата дека е
способна да ги обавува работите дефинирани со обемот на акредитацијата. Ја
издава националниот орган за акредитација, откако ќе утврди дека лабора-
тори јата е компетентна за извршување на работите од обемот на акредитација-
та, односно работи во согласност со ISO 17025. Кај нас овластен орган за за
акредитација е Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ).

Зошто акредитација

Причините за акредитација на лабораторијата се бројни:
- стекнување на поголема доверба кај корисниците;
- зголемување на деловниот углед на организацијата;

добивање на официјално признание со кое се потврдува дека лабо-
раторијата е компетентна за вршење на својата работа;

смалување на трошоците на работење;
остварување на додатен приход;
унапредување на квалитетот на работата на лабораторијата;

. - олеснета соработка на размена на искуства и хармонизација на про-
цедурите помеѓу акредитираните лаборатории;

меѓусебно признавање на резултатите помеѓу лаборатории акреди-
тирани од исто акредитационо тело;

признавање на резултатите помеѓу држави ако акредитационите
тела имаат таков договор.
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Како до акредитација

Ако лабораторијата, самостојна или како дел од поголма организација
се одлучи за акредитација, претходно мора да спроведе низа активности:

- Проучување на прописи (законски акти, правилници, уредби, стандар-
ди, метролошки упатства и друга релевантна стручна литература).

- Дефинирање на обимот на акредитација (подетално опишан во ISO
Упатство 19),

- Подготовка за акредитација (согледување на потребите за ресурси:
кадровски, финансиски и материјални; ангажирање на консултантска куќа; под-
готовка на документација),

- Снимање на постоечката состојба (детално согледување што, како, со
што, каде и кој ги врши работите во лабораторијата, со укажување на пос-
тоечките проблеми во моментот на снимање на состојбата),

- Изработка на детален план за работа (преиспитување и дефинирање
на организационата структура; назначување на раководство, предвидување на
изработка на документи неопходни за задоволување на барањата од овој стан-
дард; процена на времето потребно за остварување на поедини активности,
носители (тимови) за реализација на планираните активности,

- Изработка на потребните документи (прирачник за квалитет, проце-
дури, работни упатства и други документи),

- Пробна примена на усвоените документи (пробна примена на нацрт-
документите, ревизија, измена и ново усвојување),

- Уредување на инфраструктурата (уредување и означување на објек-
тите, просториите и опремата),

- Сироведување на интерни проверки (заради утврдување дали начинот
на работа е во согласност со барањата од стандардот и пропишаната доку-
ментација),

- Спровсдување на корективни мерки (заради отстранување на неусо-
гласеностите утврдени со интерните проверки)

- Пријава за акредитација (се поднесува кога се процени дека се испол-
нети сите барања од стандардот).

Патот до акредитацијата е тежок, долг и скап, а ефектите од акред-
итација не се веднаш видливи нити дирекно мерливи, барем не финансиски.
Предуслов за акредитацијата е претходно воведен и извесен период одржуван
систем према ISO 17025, no чија проверка ИАРМ може да ја започне процеду-
рата. Ако лабораторијата е дел од поголема организација, која веќе има вове-
ден систем за квалитет no ISO 9001, работата е доста поедноставена. Ако тоа го
нема, се поаѓа од почеток.
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Практично, проблемите започнуваат веќе овде. Првиот дел од воведу-
вањето на ISO 17025 (услов за акредитација), делот 4, е всушност импле-
ментација на ISO 9001 (Систем за управување со квалитетот - Барања). Многу
организации во нашава земја се цертифицирани по тој стандард и нема големи
проблеми околу неговото воведување, па веќе тој дел нема да се елаборира.

Другиот дел од ISO 17025, делот 5 (Технички барања) е новост кај нас,
бидејќи уште ни една лабораторија во Македонија го нема иплементирано, па
не само консултантските куќи, туку и самото акредатицано тело немаат никак-
во искуство со него. Самиот ISO 17025 (кој патем речено уште не е преведен на
македонски јазик) е многу воопштен (за да може да се примени во секакви лаб-',
оратории no намена и големина). Освен тоа, што е уште посложено, истиот се
однесува и на лаборатории за тестирање и на лаборатории за еталонирање, па
многу често барањата за овие два сосема различни типови на лаборатории се
нејасни и испреплетени, што ствара прилична конфузија во толкувањата на
многу одредби и барања.

Кога сето ова биде завршено, акредитационото тело одредува тим на
проверувачи, кој ја врши оценката и за наодите го ивестува ИАРМ. Овде се
јавува нов проблем. Во Македонија нема овластени оценувачи за оваа област,
па ИАРМ мора да ги ангажира од странство. И, иако се работи за ист стандард,
толкувањето на поедини членови од истиот може да биде многу различно, што
иовторно можс да доведе до недоразбирања (постојат битни разлики помеѓу
ернеко-црногорскиот и словенечкиот пристап кон акредитацијата).

На основа на извештајот од оценувањето, и по отклонувањето на евен-
туално утврдените неусогласености, ИАРМ донесува решение за акредитација,
во кое е дефиниран и рокот на важење на решението, по чиј истек процесот се
повторува.

Што потоа

Co акредитирањето на лабораторија процесот е само започнат.
Во него се инволвирани и инспекциските органи кои ги земаат и доне-

суваат мострите на тестирање, и истите треба да бидат акредитирани од ИАРМ
no ISO 17020 (Општи критериуми за работа на инспекциските тела).
Рсзултатите од испитувашата од акредитирана лабораторија пред надлежните
органи можат и смеат да ги толкуваат само овластени тела за оцена на соо-
бразноста, т.е. сертификациони тела за сертифицирање на производи, кои
трсба претходно да го совладаат EN 45011 или ISO Упатство 65. Овие акред-
итации кај нас ги нема, и сега се се спремаат со забрзани (!) курсеви.

Акрсдитацијата на лабораториите е само прв чекор, до потполна хар-
монизација со европските стандарди патот е уште многу долг...
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