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ISO/IEC 17011:2017/ SRPS ISO/IEC 17011:2018

SRPS ISO/IEC 17011:2018 Оцењивање усаглашености —

Општи захтеви за акредитациона тела која акредитују 

тела за оцењивање усаглашености

РЕВИЗИЈA СТАНДАРДА ISO/IEC 17011:2017

ISO/IEC 17011:2017 ОБЈАВЉЕН У НОВЕМБРУ 2017

SRPS ISO/IEC 17011:2018 ОБЈАВЉЕН У  МАЈУ 2018



ОБУКE ЗАПОСЛЕНИХ АТС:

- март 2018. „Захтеви стандарда ISO/IEC 17011:2017 - Conformity

assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting

conformity assessment bodies“

- септембар 2018. „ISO/IEC 17011:2017 - разлике у односу на

претходно издање ISO/IEC 17011:2004”

- октобар - децембар 2018. интерна обука запослених за примену

SRPS ISO/IEC 17011:2018, укључујући и обуку за интерне

провераваче АТС

ИНТЕРНА ПРОВЕРА / октобар-децембар 2018.

- план измене докумената система менаџмента - децембар 2018.

ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОД СТРАНЕ РУКОВОДСТВА / јануар 2019.

- имплементација захтева SRPS ISO/IEC 17011:2018

АКТИВНОСТИ АТС

УСКЛАЂИВАЊЕ СА НОВИМ ИЗДАЊЕМ СТАНДАРДА



ИЗМЕНА ДОКУМЕНАТА АТС / јануар – јул 2019

измењен је велики број докумената АТС која се првенствено

односе на оцењивање тела за оцењивање усаглашености и

која су намењена за коришћење од стране оцењивача /

експерата АТС

ИНТЕРНА ПРОВЕРА / јул 2019.

- према захтевима SRPS ISO/IEC 17011:2018

- примена измењених докумената АТС

- провера усаглашености система менаџмента АТС-а са

захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17011:2018 и другим

обавезујућим документима међународних организација ЕА,

ILAC и IAF, чија је примена обавезна у току 2019

АКТИВНОСТИ АТС

УСКЛАЂИВАЊЕ СА НОВИМ ИЗДАЊЕМ СТАНДАРДА



ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТА АТС



ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТА АТС

АТС-ПА01 Правила акредитације
• терминологија је усклађена са новим издањем страндрада SRPS

ISO/IEC 17011:2018

Промене и јасније дефинисање појединих поглавља:

• пренос акредитације (т.3.8)

• процес акредитације

• поступак преиспитивања пријаве (т.4.2.2)

• активности након прелиминарне посете (т.4.2.4)

• поступак отклањања неусаглашености/забринутости и рокови

за отклањање неусаглашености (т.4.4.3)
Рок за отклањање неусаглашености не може бити дужи од три месеца

приликом почетног оцењивања, од дана када је прихваћен предлог мера за

њихово отклањање. У свим осталим случајевима, рок за отклањање

неусаглашености је један месец. Овај рок се може продужити на још један

месец на захтев тела за оцењивање усаглашености.



ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТА АТС

АТС-ПА01 Правила акредитације
• додатно оцењивање (т.4.4.3) - Уколико се у периоду отклањања

неусаглашености догоде промене које могу утицати на коначну препоруку тима

за оцењивање (нпр. промена кључног особља, промена локације на којој се

обављају послови оцењивања усаглашености), може се реализовати додатно

оцењивање.

• активности у циклусу акредитације - редовна оцењивања у 

циклусу акредитације (т.5.2.1)

• рокови за реализацију активности у поновном оцењивању (т.6.1)
Активности поновног оцењивања започињу најмање 4 месеца пре истека 

важеће акредитације, достављањем од стране тела за оцењивање 

усаглашености пријаве за обнављање акредитације са пратећом 

документацијом која је специфицирана у обрасцу Пријаве за акредитацију. 

• остале промене обима акредитације (т.7.3)

•појашњење тзв. „успаваних активности“, као и начин на који ће 

реаговати АТС у случају њиховог постојања (т.11.1)



ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТА АТС

АТС-ПА02 Правила о учешћу у међулабораторијским

поређењима и програмима за испитивање

оспособљености

• терминологија је усклађена са новим издањем

страндрада SRPS ISO/IEC 17025:2017

• нови рефернтни документ EA-4/21 INF:2018, Guidelines

for the assessment of the appropriateness of small

interlaboratory comparison within the process of laboratory

accreditation /Смернице за оцену МЛП са малим бројем учесника/

• усклађивање дефиниција

• допуна са могућношћу поређења са НМИ који је успешно

учествовао у кључном или допунском поређењу за

одговарајућу област еталонирања у BIPM бази



ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТА АТС

АТС-ПА03 Правила за остваривање прихватљиве

следивости мерења

• усклађивање са новим издањем страндрада SRPS

ISO/IEC 17025:2017

• јасније појашњење метролошке следивости када

метролошка следивост према SI јединицама није технички

могућа
лабораторија мора да покаже метролошку следивост до одговарајућих

референци, као што су:

− сертификоване вредности сертификованих референтних материјала

добијених од компетентног произвођача;

− резултати референтних процедура мерења, специфицираних метода или

стандарда усаглашених консензусом, који су јасно описани и прихваћени.



ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТА АТС

АТС-ПА04 Правила за коришћење симбола

акредитације, позивање на акредитацију и позивање

на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и

IAF MLA споразума
• усклађивање терминологије са новим издањем

страндрада SRPS ISO/IEC 17011:2018

• према Резолуцији Генералне скупштине IAF-а (IAF

Resolution 2017-19) акредитована сертификациона тела за

сертификацију особа су у обавези да издају акредитоване

сертификате за сертификацију особа за области за које су

акредитовани, односно да на њима користе симбол

акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво)

или је наведено текстуално позивање на акредитацију.



ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТА АТС

АТС-ПА04 Правила за коришћење симбола

акредитације, позивање на акредитацију и позивање

на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и

IAF MLA споразума
•правило у области сертификације производа на основу

Резолуције Генералне скупштине IAF-а (IAF Resolution 2018-

16) да су акредитована сертификациона тела за

сертификацију производа у обавези да издају акредитоване

сертификате за сертификацију производа за обим за који су

акредитована, односно да на њима користе симбол

акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво)

или је наведено текстуално позивање на акредитацију



ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТА АТС

АТС-ПА08 Област активности АТС-а
-Области оцењивања усаглашености у којима АТС обавља

акредитацију:
✓ ИСПИТИВАЊА у складу са ISO/IEC 17025 (предмети испитивања/области испитивања);

✓ ЕТАЛОНИРАЊА у складу са ISO/IEC 17025 (области еталонирања)

✓ КОНТРОЛИСАЊА у складу са ISO/IEC 17020 (области контролисања)

✓ СЕРТИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА (укључујући процесе и услуге) у складу са 

EN ISO/IEC 17065  (области сертификације производа)

✓ СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА у складу са ISO/IEC 17021-1    

(области сертификације СМ)

✓ СЕРТИФИКАЦИЈА ОСОБА у складу са ISO/IEC 17024 (области сертификације особа)

✓ ИСПИТИВАЊЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ у складу са ISO/IEC 17043  (области 

испитивање оспособљености )

- Акредитација у складу са техничким прописима којима се усклађује национално

законодавство са техничким законодавством ЕУ дата је у Прилогу 1 АТС-ПА08



ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТА АТС



ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТА АТС

АТС-ПР11 Акредитација тела за оцењивање

усаглашености
•Детаљно су описани и поступци и рокови који се односе на следеће врсте

оцењивања:

•почетно оцењивање, 

•оцењивање(а) у циклусу акредитације (редовно и ванредно), 

•поновно оцењивање, 

•оцењивање у сврху проширења обима акредитације, 

•накнадно оцењивање се спроводи на локацији ТОУ са циљем потврђивања

спроведености корективних мера ради отклањања утврђених неусаглашености

• додатно оцењивањe може се реализовати после оцењивања у периоду

отклањања неусаглашености, а ако је дошло до промена које могу утицати на

коначну препоруку тима за оцењивањe и

•допунско оцењивање може се реализовати у поступку одлучивања о

акредитацији, а са циљем прикупљања додатних информација неопходних за

доношење одлуке о акредитацији.



ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТА АТС
АТС-ПР12 Оцењивање ТОУ
Оцењивања који спроводи именовани тим за оцењивање обухвата следеће

активности:

- преглед документације, 

- оцењивање на локацији клијента и местима на којима се обављају послови 

оцењивања усаглашености (планирање, оцењивање и извештавање о 

оцењивању), 

-верификације спроведености корективних мера за отклањање утврђене(их) 

неусаглашености. 

Технике оцењивања могу да укључују, али се не ограничавају на: 

– оцењивање на локацији; – оцењивање са удаљености; – осведочење; 

– преиспитивање документа; – преиспитивање фајла; 

– провере мерења; – преиспитивање перформанси у испитивању 

оспособљености и другим међулабораторијским поређењима; – провере 

валидације; 

– ненајављене посете; 

– интервјуисање. 



ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТА АТС



ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТА АТС



ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТА АТС



- Иновирање и ажурирање сајта АТС

-Имплементација симбола акредитације на латиници

и енглеском језику и слање ТОУ електронским путем

(каталог симбола акредитације на енглеском језику)

- Велики број обука/семинара за особље АТС и

оцењиваче АТС у циљу подизања компетентности и

унапређења рада

- Семинари за ТОУ у циљу упознавања са променама у

акредитацији

- АТС на друштвеним мрежама
Twitter, LinkedIn, Youtube

АКТИВНОСТИ АТС

УНАПРЕЂЕЊА



• Праћење ефективности насталих промена (КПИ)

• Даље активности на побољшању и унапређењу система рада 

АТС (customer friendly approach)

АКТИВНОСТИ АТС

У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, Београд

www.ats.rs


