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Интерно правило одлучивања у лабораторији за испитивање
пестицида и вештачких ђубрива

Правило  одлучивања  у  лабораторији  за  испитивање  пестицида  и  вештачких
ђубрива изведено је на основу смерница датих у документу JCGM 106:2012.

Правило  одлучивања  дефинисано  овим  документом  се  примењује  у  свим
случајевима када клијент захтева изјаву о усаглашености.

Ако је правило садржано у захтеваној спецификацији, одговарајућем правилнику
или стандарду, а клијент захтева изјаву о усаглашености, примениће се правило
садржано у захтеваној спецификацији, одговарајућем правилнику или стандарду.

Слика 1. Шематски приказ правила одлучивања (изјава о усаглашености се даје 
 узимајући у обзир податак о проширеној мерној несигурности).

Случај  1  и  случај  2: Ако  је  резултат  мерења  и  резултат  мерења  плус/минус
проширена  мерна  несигурност  у  границама,  или  на  горњој/доњој  граници
спецификације, текст изјаве о усаглашености гласи:

издање/измена: 1/2                             датум: 01.06.2019.                                    страна 2 од 2

       На основу добијених  резултата физичке  и  хемијске  особине  су  у
сагласности са декларисаним особинама/захтевима  прописаним  у
одговарајућем правилнику/спецификацији производа и сл.
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Случај 3:  Ако је резултат мерења је у прописаним границама, а резултат мерења
плус/минус  проширена  мерна  несигурност  прелази  прописане  граничне
вредности, текст изјаве о усаглашености гласи:

Случај 4:  Ако је резултат мерења изван прописаних граница, а резултат мерења
плус/минус проширена мерна несигурности улази у опсег граничних вредности,
текст изјаве о усаглашености гласи:

Случај  5: Ако  је  резултат  мерења  и  резултат  мерења  плус/минус  проширена
мерна  несигурности  изван  прописаних  граница,  текст  изјаве  о  усаглашености
гласи:

датум доношења руководилац лабораторије

01.12  .2020.                                                                  

издање/измена: 1/2                             датум: 01.06.2019.                                    страна 2 од 2

       На основу добијених  резултата физичке  и  хемијске  особине  су  у
сагласности са декларисаним особинама/захтевима  прописаним  у
одговарајућем правилнику/спецификацији производа и сл.
 (напомена:  усаглашеност  се  не  може  потврдити  са  нивоом  поверења  од
95%  за  проширену  мерну  несигурност,  за  „одређену особину”,  односно
постоји вероватноћа да се резултат нађе и изван прописаних граница).

       На основу добијених  резултата физичке и хемијске особине нису  у
сагласности са декларисаним особинама/захтевима  прописаним  у
одговарајућем  правилнику/спецификацији  производа  и  сл.  (напомена:
неусаглашеност  се  не  може  потврдити  са  нивоом  поверења  од  95%  за
проширену  мерну  несигурност,  за  „одређену особину”,  односно  постоји
вероватноћа да се резултат нађе и унутар прописаних граница).

На основу добијених  резултата физичке  и  хемијске  особине  нису у
сагласности са декларисаним особинама/захтевима  прописаним  у
одговарајућем правилнику/спецификацији производа и сл.


