УПУТСТВО
за примену Одлуке о висини трошкова акредитације

На основу члана 13. став 1. тачка 1) Закона о акредитацији („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010) и
члана 16. тачка 7) Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела
Србије („Сл. гласник РС“, бр. 14/2011), Управни одбор Акредитационог тела Србије (АТС) на
14. седници одржаној 9. априла 2013. године, доноси
ОДЛУКУ О ВИСИНИ ТРОШКОВА АКРЕДИТАЦИЈЕ
1. Подносилац пријаве за акредитацију и акредитоване организације плаћају одговарајуће
трошкове акредитације.
Структуру трошкова чине:

трошкови
1) трошкови обраде пријаве за отпочињање прве акредитације
2) трошкови обраде пријаве за проширење обима акредитације
3) трошкови обраде пријаве за поновну акредитацију
4) трошкови прелиминарне посете
5) трошкови оцењивања по дан/оцењивачу
6) трошкови одржавања акредитације (годишња накнада):
6.1 за лабораторије за испитивање, еталонирање, медицинскe
лабораторијe:
- до 25 акредитованих метода
- од 26 до 100 акредитованих метода
- преко 100 акредитованих метода
6.2 за контролна тела:
- до 10 области контролисања
- преко 10 области контролисања
6.3 за сертификациона тела за сертификацију производа:
- до 10 производа/групе производа
- преко 10 производа/групе производа
6.4 за сертификацију система менаџмента:
- до 10 области индустријско-економског сектора
- преко 10 области индустријско-економског сектора
6.5 за сертификациона тела за сертификацују особа:
- до 10 области

Динара

48.000
30.000
36.000
36.000
48.000

30.000
60.000
120.000
60.000
90.000
60.000
90.000
60.000
90.000
60.000

2. Трошкови из члана 1. тачке 1), 2) и 3) обухватају: преиспитивање пријаве и обављање
припремних активности за отпочињање поступка акредитације, поступка проширења обима
акредитације и поступка поновне акредитације.
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3. Трошкови из члана 1. тачка 4) обухватају: припреме за прелиминарну посету, обављање
прелиминарне посете код подносиоца пријаве и трошкове пута.
4. Трошкови оцењивања из члана 1. тачка 5) одређују се појединачно за сваку прву
акредитацију, обновљену акредитацију, проширење обима акредитације, редовни и ванредни
надзор, у зависности од укупног броја дана за оцењивање.
5. У трошкове оцењивања укључене су: припремне активности за оцењивање, преглед
документације, оцењивање на лицу места и накнада путних трошкова (трошкови пута и
трошкови смештаја).
6. Укупан број дана оцењивања одређује се у зависности од обима акредитације, односно
броја метода или поступака испитивања/еталонирања/контролисања или сертификације и
обима припремних активности које обавља АТС, а у складу са правилима акредитације.
7. Трошкове ванредног надзорног оцењивања плаћа акредитовано ТОУ ако се стварно утврде
неусаглашености ради којих је покренут ванредни надзор.
8. Трошкови из члана 1. тачка 6) обухватају: промоцију акредитације и акредитованих ТОУ,
обавештавање акредитованих ТОУ о свим новостима у области акредитације и систему
акредитације у Србији, ЕУ и у свету, припрему и обезбеђивање релеватних докумената, као и
надзорне активности.
9. Средства из члана 1. тачке 1) до 5) ове одлуке уплаћују се унапред, а средства из члана 1.
тачка 6) ове одлуке уплаћују се у две једнаке рате (до 30. априла и 31. октобра текуће године).
10. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини трошкова
акредитације ("Сл. гласник РС“, бр. 31/2008).
11. Ова одлука, по добијању сагласности Владе Републике Србије објављује се у
"Службеном гласнику Републике Србије" и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.

У Београду, 9. априла 2013. године

Председник Управног одбора
мр Сњежана Пупавац
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За организацију која са интернет странице АТС преузима пријаву за отпочињање прве
акредитације/проширење/поновну акредитацију, а на основу члана 1. Одлуке о висини
трошкова акредитације („Сл. гласник РС“ бр. 43/2013), унапред уплаћују одговарајуће
трошкове акредитације на рачун АТС-а бр. 840-867668-22.
Такође,
на
основу
Тарифе
број
102.
ЗАКОНА
О
РЕПУБЛИЧКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ( УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ из Тарифе
републичких административних такси "Службени гласник РС", број 98 од 10. јула 2020. у
примени од 1.08.2020. године, потребно је уплатити и административну таксу у износу
од 1.300,00 динара.
1. Трошкови обраде пријаве за отпочињање прве акредитације износе 48.000,00 динара.
пример обрасца налога за пренос:
дужник-налогодавац

шифра
плаћања

валута

износ

253

48.000,00
рачун дужника-налогодавца

сврха плаћања

уплата текућих прихода

број
модела

позив на број (задужење
рачун повериоца-примаоца

поверилац-прималац

Акредитационо тело Србије
Београд

840-867668-22
број
модела

позив на број (одобрења)
ПИБ уплатиоца

0

2. Уколико се подносилац пријаве за акредитацију определио за прелиминарну посету,
трошкови обраде пријаве за отпочињање прве акредитације са прелиминарном посетом
износи 84.000,00 динара ( 48.000,00+36.000,00).
пример обрасца налога за пренос:
дужник-налогодавац

шифра
плаћања
253

валута

износ
84.000,00

рачун дужника-налогодавца
сврха плаћања
уплата текућих прихода

број
модела

позив на број (задужење
рачун повериоца-примаоца

поверилац-прималац

Акредитационо тело Србије
Београд

840-867668-22
број
модела
0

позив на број (одобрења)
ПИБ уплатиоца
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3. Акредитована организација које је поднела пријаву за проширење обима акредитације
плаћа трошкове обраде пријаве за проширење обима акредитације у износу од 30.000,00
динара.
пример обрасца налога за пренос:
дужник-налогодавац

шифра
плаћања

валута

износ

253

30.000,00
рачун дужника-налогодавца

сврха плаћања

уплата текућих прихода

број
модела

позив на број (задужење)
рачун повериоца-примаоца

поверилац-прималац

Акредитационо тело Србије
Београд

840-867668-22
број
модела
0

позив на број (одобрења)
број решења акредитације

4.
Организацији која је поднела пријаву за обнављање акредитације плаћа трошкове
обраде пријаве за обнављање акредитације у износу од 36.000,00 динара.
пример обрасца налога за пренос:
дужник-налогодавац

шифра
плаћања
253

валута

износ
36.000,00

рачун дужника-налогодавца
сврха плаћања

уплата текућих прихода

број
модела

позив на број (задужење)
рачун повериоца-примаоца

поверилац-прималац

Акредитационо тело Србије
Београд

840-867668-22
број
модела
0

позив на број (одобрења)
број решења акредитације
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РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
На основу тарифног броја 102. Закона о републичким административним таксама
УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ из Тарифе републичких административних такси
"Службени гласник РС", број 98 од 10. јула 2020.

Тарифни број 102.
За пријаву за акредитацију
За пријаву за промену обима акредитације
За пријаву за обнављање акредитације

1.300
1.300
1.300

Такса се уплаћује на рачун 840-742221843-57
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
у износу од 1.300,00 динара
позив на број: 97
44-018

пример:
дужник-налогодавац

шифра
плаћања

валута

износ

1.300,00

253

рачун дужника-налогодавца
сврха плаћања

уплата текућих прихода

број
модела

поверилац-прималац

Републичка административна такса

позив на број (задужење)

рачун поверилаца-прималаца

840-742221843-57
број
модела

97

позив на број (одобрење)

44-018

Напомена: на основу члана 18. Закона о републичким административним таксама, врши се
ослобођење плаћања таксе за одређене организације и установе.
1) органи, организације и институције Републике Србије;
2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
3) организације обавезног социјалног осигурања;
4) установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно
јединица локалне самоуправе;

Доказ о уплати или изјаву о ослобођењу плаћања таксе обавезно доставити АТС уз
пријаву за отпочињање прве акредитације / промену обима / обнављање
акредитације.

Београд, 28.7.2020.

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
Београд, Влајковићева 3

Рачун: 840-867668-22
ПИБ: 100271740
Матични број: 17675338
Телефон: 011-3130-375
Факс: 011-3133074

Подносилац пријаве

ПРЕДРАЧУН бр. .......................................
(Ваш ПИБ)

Ред.
број

Опис

1.
2.

Трошкови обраде пријаве за отпочињање прве акредитације
Трошкови прелиминарне посете

Износ
48.000,00
36.000,00

(„Сл. гласник РС“ бр. 43/2013).
Порез на додату вредност није обрачунат према чл. 9. став
1. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС" бр.
84/2004...93/2012). Промет није опорезив са ПДВ.
УКУПНО :

(Приликом плаћања у позиву на број ОБАВЕЗНО унети Ваш ПИБ)

Београд, 27.07.2020.
фактурисао,
С. Арсеновић, ср.
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