
Priloga 2 

 

Zagotavljanje kakovosti proizvodnje 

 

1. Zagotavljanje kakovosti proizvodnje je postopek, s katerim proizvajalec izjavlja in 

zagotavlja, da so proizvodi skladni z odobrenim tipom, opisanim v dovoljenju za priključitev 

na javno telekomunikacijsko omrežje, in zadovoljujejo predpise, ki se nanašajo na preverjane 

proizvode. Vlagatelj bo vsak proizvod ali njegov del označil skladno s 13. členom tega 

pravilnika in sestavil pisno izjavo o skladnosti s tipom. 

2. Proizvajalec mora delati v skladu z odobrenim sistemom zagotavljanja kakovosti 

proizvodnje, kontrole in preskušanja končnih proizvodov, kot je določeno v 3. točki te priloge. 

3. Sistem zagotavljanja kakovosti: 

3.1 Za svoje proizvode bo proizvajalec pri pooblaščenem organu po svoji izbiri vložil 

prijavo za ocenitev svojega sistema za zagotavljanje kakovosti proizvodnje. 

Prijava mora vsebovati: 

- vse potrebne podatke o planirani kategoriji proizvodov; 

- dokumentacijo, ki zadeva sistem za zagotavljanje kakovosti; 

- po potrebi tudi tehnično dokumentacijo odobrenega tipa in kopijo potrdila o tipskem 

preskusu. 

3.2 Sistem zagotavljanja kakovosti proizvodnje mora biti porok za skladnost proizvoda z 

odobrenim tipom, kot je to navedeno v dovoljenju za priključitev na javno telekomunikacijsko 

omrežje, in za skladnost s predpisi, ki se nanašajo na proizvodnjo preverjanega proizvoda. 

Vsi elementi, zahteve in ukrepi, ki jih je sprejel proizvajalec, morajo biti sistematično 

urejeni v obliki zapisanih procedur, navodil in politike kakovosti. Dokumentacija sistema 

kakovosti proizvodnje mora zagotavljati nedvoumne razlage programov kakovosti, planov, 

priročnikov in zabeležk. 

Še posebej mora dokumentacija sistema kakovosti vsebovati ustrezne opise: 

- ciljev zagotavljanja kakovosti proizvodnje in organizacijsko strukturo z navedbo 

odgovornosti in pooblastil odgovornemu osebju; 

- kontrole kakovosti proizvodnje in tehniko zagotavljanja kakovosti, procesov in 

sistematičnih ukrepov, ki se bodo uporabljali; 

- pregledov in preskusov, ki se bodo opravljali pred, med in po proizvodnji, ter pogostnosti 

njihovega izvrševanja; 

- beleženja v sistemu kakovosti, kot so na primer inšpekcijska poročila, podatki 

preskušanj, podatki o kalibracijah, podatki o kvalificiranosti osebja itd.; 

- načinov in sredstev, s katerimi se nadzorujejo rezultati preskusov kakovosti proizvodov 

in dejansko delovanje sistema popolnega zagotavljanja kakovosti proizvodnje. 

3.3 Pooblaščeni organ mora oceniti proizvajalčev sistem zagotavljanja kakovosti 

proizvodnje in odločiti, ali zadovoljuje zahteve iz točke 3.2 te priloge. Pri tem se 

predpostavlja, da so te zahteve skladne z zahtevami, ki jih vsebujejo ustrezni standardi. 

Pooblaščeni organ za preverjanje mora imeti med presojevalci vsaj enega člana, ki ima 

izkušnje pri ocenjevanju tehnologije, uporabljene za proizvodnjo preverjanega proizvoda. V 

postopek preverjanja kakovosti proizvodnje mora biti vključen tudi ogled prizvodnje na kraju 

samem. 



Pooblaščeni organ mora svojo odločitev sporočiti proizvajalcu. Sporočilo mora vsebovati 

ugotovitve preverjanja in primerno utemeljeno odločitev. 

3.4 Proizvajalec se obvezuje, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega 

sistema zagotavljanja kakovosti in ga vzdrževal tako, da bo učinkovit in da bo obdržal svojo 

raven. 

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni predstavnik mora sprotno obveščati pooblaščeni 

organ, ki mu je odobril sistem zagotavljanja kakovosti, o vseh nameravanih spremembah 

oziroma dopolnitvah tega sistema. 

Pooblaščeni organ bo ocenil predlagane spremembe in odločil, če sistem zagotavljanja 

kakovosti z dopolnitvami še vedno izpolnjuje zahteve iz točke 3.2 te priloge, oziroma če je 

potrebno njegovo ponovno preverjanje. 

Pooblaščeni organ mora svojo odločitev sporočiti proizvajalcu. Sporočilo mora vsebovati 

ugotovitve presoje in razloge za take ugotovitve. 

4. Nadzor, za katerega je odgovoren pooblaščeni organ: 

4.1 Namen nadzora je prepričati se, ali proizvajalec primerno izpolnjuje zahteve, ki izvirajo 

iz odobrenega sistema zagotavljanja kakovosti proizvodnje. 

4.2 Pri kontrolnem preverjanju mora proizvajalec omogočiti pooblaščenemu organu 

dostop do lokacij proizvodnje, kontrole, preskušanja in skladiščenja ter mu priskrbeti vse 

potrebne informacije, še posebej pa: 

- dokumentacijo sistema zagotavljanja kakovosti; 

- zabeležke sistema kakovosti, kot na primer inšpekcijska poročila, podatke preskušanj, 

podatke o kalibracijah, podatke o kvalificiranosti osebja itd. 

4.3 Pooblaščeni organ izvaja preverjanje v primernih časovnih presledkih, da se prepriča, 

ali proizvajalec upošteva in vzdržuje sistem zagotavljanja kakovosti proizvodnje. O tem 

posreduje proizvajalcu poročilo o preverjanju. 

4.4 Pooblaščeni organ lahko opravi tudi nenajavljene obiske pri proizvajalcu. Po potrebi 

lahko pooblaščeni organ pri takih obiskih izvaja, ali pa zahteva, da se izvedejo preskušanja, 

s katerimi se preveri, če sistem zagotavljanja kakovosti pravilno deluje. Pooblaščeni organ 

mora proizvajalcu posredovati poročilo o obisku in tudi o preskušanjih, če so bila opravljena. 

5. Proizvajalec mora še 10 let po izdelavi zadnjega primerka proizvoda hraniti in dati na 

voljo državnim organom: 

- dokumentacijo, ki se nanaša na drugo alineo točke 3.1; 

- najnovejše stanje, ki se nanaša na drugi odstavek točke 3.4; 

- odločitve in poročila pooblaščenega organa, ki se nanašajo na končni odstavek točk 3.4, 

4.3 in 4.4. 


