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1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

У овом документу су прописани политика, услови и правила коришћења знака (логотипа) 

Акредитационог тела Србије (у даљем тексту АТС) и знакова међународних организација за 

акредитацију, као и позивање на статус АТС-а као потписника споразума о међусобном 

признавању еквивалентности система акредитације. 

 

2. РЕФЕРЕНТНA ДОКУМЕНТA, ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ, СКРАЋЕНИЦЕ 

Референтна документа: 

- Закон о акредитацији ("Сл. глaсник РС", бр. 73/2010, 47/2021); 

- SRPS ISO/IEC 17011:2018, Оцењивање усаглашености - Општи захтеви за акредитациона 

тела која акредитују тела за оцењивање усаглашености; 

- ЕА-3/01 M: 2021, EA Conditions for the use of accreditation symbols, text reference to 

accreditation and referenceto EA MLA signatory status; 

 - ILAC-R7:05/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark; 

- ILAC R7-F1 Agreement for the use of the ILAC MRA Mark; 

 - IAF ML 2:2016, General principles on the use of the IAF MLA Mark; 

 - АТС-ПА01, Правила акредитације; 

 - АТС-ПК01, Пословник о квалитету; 

 - АТС УП 35, Изглед и садржај сертификата о акредитацији. 

Термини и дефиниције: 

За потребе ових Правила користе се термини и дефиниције дати у наведеним референтним 

документима. 

Скраћенице: 

 ЕА: Европска организација за акредитацију 

 ILAC: Међународна организација за акредитацију лабораторија 

 IAF: Међународни форум за акредитацију 

ЕА МLА: Мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система 

акредитације у оквиру ЕА (лабораторије, контролна и сертификациона тела, тела за 

испитивање оспособљености - ПТ провајдери) 

ILAC МRА: Споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације у 

оквиру ILAC-а (лабораторије, контролна тела, ПТ провајдери и произвођачи референтних 

материјала) 

IAF МLА: Споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације у 

оквиру IAF-а (сертификациона тела и тела за верификацију) 
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3. ЗНАК АТС-А И ЗНАЦИ ILAC MRA И IAF MLA  

3.1 Опште 

3.1.1 Знак (логотип) АТС-а 

Знак (логотип) АТС-а је заштићени знак којим се представља и искључиво користи АТС за 

сопствену идентификацију. Знак АТС-а је графичко-словни заштићени симбол, власништво 

АТС-а, који служи за тренутно јединствено препознавање идентитета и услуга АТС-а у 

јавности.  

3.1.2 Знак ILAC MRA и знак IAF MLA 

У циљу промоције ILAC MRA споразума, АТС на основу уговора о коришћењу ILAC MRA 

знака потписаног са ILAC-ом, користи знак ILAC MRA у комбинацији са својим знаком 

(логотипом), да означи свој статус потписника Споразума о међусобном признавању 

еквивалентности система акредитације у оквиру ILAC-а.  

У циљу промоције IAF MLA споразума, АТС на основу уговора о лиценци потписаног са 

IAF-ом, користи знак IAF MLA у комбинацији са својим знаком (логотипом), да означи свој 

статус потписника Споразума о међусобном признавању еквивалентности система 

акредитације у оквиру IAF-а.  

3.2 Услови коришћења 

3.2.1 Услови коришћења знака АТС-а  

Знак АТС-а могу да користе само стално запослени АТС-а на меморандуму АТС-а, 

документима система менаџмента, документима из процеса акредитације, визит картама, 

брошурама, интернет порталу, друштвеним мрежама и другим електронским медијима за 

комуникацију (Twitter, LinkedIn, YouTube и сл.) и другим документима и 

рекламним/промотивним материјалима (постери, банери, презентације, извештаји, 

саопштења, огласи/рекламе, мејлови, видео материјал, коверте, фасцикле, картице, 

заставице, налепнице, значке, ...). који служе за промоцију система акредитације Републике 

Србије. Знак АТС-а се може по захтеву одобрити за употребу и у друге сврхе, у рекламама, 

чланцима, публикацијама, на сајмовима, изложбама, конференцијима/семинарима и 

сајтовима других организација. Организације/акредитована тела за оцењивање 

усаглашености која на својим сајтовима или другим апликацијама користе линк ка 

сајту/апликацији АТС-а морају претходно добити сагласност о истом од стране АТС-а. 

Знак АТС-а могу да користе и чланови тима за оцењивање (оцењивачи и технички експерти), 

у документима из процеса акредитације и у легитимацијама оцењивача. 

3.2.2 Услови коришћења ILAC MRA и IAF MLA знакова од стране АТС-а 

АТС истиче ILAC MRA и IAF MLA знакове поред свог знака (логотипа) на сертификатима о 

акредитацији, за оне врсте акредитације које су обухваћене потписаним ILAC MRA и IAF 

MLA споразумима и за које је АТС потписао уговоре о коришћењу ILAC MRA знака са 

ILAC-ом, односно уговор о лиценци са IAF-ом.  

Поменуте знакове у комбинацији са својим знаком АТС може да користи и на меморандуму, 

брошурама, интернет порталу и рекламним/промотивним материјалима (постери, банери, 

презентације, извештаји, саопштења, огласи/рекламе, видео материјали, мејлови, коверте, 

фасцикле,...) у складу са акредитованим пословима оцењивања усаглашености који се налазе 

у обиму потписаних споразума.  
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Поменуте знакове у комбинацији са својим знаком АТС користи у промотивне сврхе и у 

циљу означавања свог статуса потписника у оквиру ЕА MLA, ILAC MRA или IAF MLA 

споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације на начин да 

таква употреба не доводи у заблуду клијенте или јавност, односно да не умањује репутацију 

АТС-а и ових међународних организација и признавање еквивалентности система 

акредитације у оквиру тих споразума.  

АТС користи поменуте знакове у комбинацији са својим знаком на начин да су они у 

непосредној близини један поред другог или један испод другог. При томе су им одржане 

приближно исте величине, односно висина симбола акредитације може да буде за 5% већа 

или мања од висине знака ILAC MRA, a IAF MLA знак се не може репродуковати у 

величини мањој од 20 mm ширине за штампане медије и 75 пиксела за дигиталне медије. 

АТС не користи IAF MLA знак поред свог знака на производима нити на начин који би 

указивао да тиме означава усаглашеност производа.  

АТС може користити логотипе међународних организација ЕА, ILAC и IAF у складу са 

правилима за коришћење њихових логотипа наведених у следећим процедурама: IAF PL 

8:2016, Rules for the Use of the IAF Logo; ILAC-R4:10/2016, Use of the ILAC Logo and Tagline 

и EA- 1/19 A - АВ, Rules for Use of the EA logo. 

 

3.3 Форма, облик, садржина, величина, боја и правила репродукције 

Знак АТС-а и ILAC MRA и IAF MLA знакови се морају користити у одговарајућој форми, 

садржини, величини и боји, како је објашњено у овом пододељку. 

Форма, облик и садржина знака (логотипа) АТС-а и ILAC MRA и IAF MLA знакова у 

комбинацији логотипом АТС-а дати су у Прилогу 1 овог документа. 

Ако се знак АТС-а репродукује на документу стандардног формата не већем од А4, не сме 

бити мањи од 20 mm и већи од 30 mm по висини, а по ширини такав да се не ремети његов 

облик. 

Ако постоји потреба за репродукцијом знака АТС-а у мањој или већој величини од горе 

наведене, онда се при репродукцији мора очувати његов облик у односу на оригиналну 

верзију (пропорционално смањење висине и ширине), читљивост и јасноћа. 

Знак АТС-а се може репродуковати у црно-белој или колор варијанти. АТС репродукује знак 

из тонова са бојама: 

o плава: Pantone 299 C,  

o црна: 100% Black, 

o црвена: Pantone 185 C, 

или из колора са бојама: 

o плава: C = 95%, M = 25%, Y = 0%, K = 0%, 

o црна: 100% Black, 

o црвена: C = 0%, M = 95%, Y = 80%, K = 0%, 

o сива (у црно-белој верзији): 60% Black. 

Знак АТС-а је доступан у електронском формату (.jpg, .pdf и .eps). 

ILAC MRA и IAF MLA знакови се могу репродуковати у варијантама и тоновима 

дефинисаним у документима: ILAC-R7:05/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark 
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односно IAF ML 2:2016, General principles on the use of the IAF MLA mark односно уговорима 

о коришћењу поменутих знакова између АТС-а и ових међународних организација: IAF Mark 

Agreement – Agreement for Use of the IAF Mark between IAF Inc. and an IAF Multilateral 

Recognition Arrangement (MLA) Member (ATS) и ILAC R7-F1 Agreement for the use of the 

ILAC MRA Mark. 

 

4. ПОЗИВАЊЕ НА СТАТУС АТС-А КАО ПОТПИСНИКА ЕА MLA, ILAC MRA И IAF 

MLA СПОРАЗУМА 

У складу са политиком АТС-а за промоцију ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума, 

позивање на статус потписника поменутих споразума, од стране АТС-а, се врши на следећи 

начин: 

- Навођењем текста „Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног 

споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације 

за акредитацију (ЕА MLA) и ILAC MRA споразума у овој области “ односно “ATS is a 

signatory of the EA MLA and ILAC MRA in this field” и истицањем знака ILAC MRA са 

десне стране поред знака (логотипа) АТС-а, на сертификатима о акредитацији, издатим 

акредитованим лабораторијама и акредитованим контролним телима за обављање 

послова оцењивања усаглашености покривених споразумима; 

- Навођењем текста „Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног 

споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације 

за акредитацију (ЕА MLA) и IAF MLA споразума у овој области“, односно “ATS is a 

signatory of the EA MLA and IAF MLA in this field” и истицањем знака IAF MLA са десне 

стране поред знака (логотипа) АТС-а, на сертификатима о акредитацији, издатим 

акредитованим сертификационим телима за сертификацију производа, сертификацију 

особа и сертификационим телима за сертификацију система менаџмента (у зависности од 

потписаног IAF MLA споразума, IAF MLA знак, као и неки од система менаџмента могу 

бити искључени из навођења на сертификатима о акредитацији издатим акредитованим 

сертификационим телима за сертификацију система менаџмента у складу са АТС УП35); 

- Навођењем текста "Потписник ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума" односно 

“EA MLA, ILAC MRA and IAF MLA Signatory”, испод логотипа АТС-а, на меморандуму 

АТС-а, када се садржина односи на послове оцењивања усаглашености покривене 

споразумима; 

- Навођењем текста „Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног 

споразума о признавању еквивалентности система акредитације у оквиру ЕА (ЕА MLA), 

Споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације у оквиру 

ILAC-а (ILAC MRA) или Мултилатералног споразума о признавању еквивалентности 

система акредитације у оквиру IAF-а (IAF MLA)“  или „Потписник ЕА MLA, ILAC MRA 

и IAF MLA споразума“ или „АТС је потписник ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA 

споразума“, односно “EA MLA, ILAC MRA and IAF MLA Signatory” у зависности од тога 

шта је примењиво, у брошурама, интернет порталу АТС-а и рекламним/промотивним 

материјалима и публикацијама које издаје АТС. 

5. НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА И ЗЛОУПОТРЕБЕ 

У случају противзаконитог и неовлашћеног коришћења знака АТС-а или позивања на статус 

АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума, односно неовлашћеног 

коришћења комбинованих ILAC MRA и IAF MLA знакова, од стране било ког правног или 
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физичког лица, АТС ће покренути поступак за заштиту својих права у складу са релевантним 

законом.  

У циљу решавања обмањујућих (лажних) или неовлашћених тврдњи у вези са акредитацијом 

и знаком (логотипом) АТС-а од стране акредитованих тела за оцењивање усаглашености, 

АТС ће предузимати мере попут захтева за корективном мером, суспензијом, повлачењем 

акредитације, јавним објављивањем прекршаја и, ако је неопходно законском мером. 

6. ПРИЛОЗИ 

Прилог 1: Верзије знака АТС-а, ILAC MRA и IAF MRA знакова и њихове комбинације 

Слика 1: Знак (логотип) Акредитационог тела Србије 

 

                               
 

Слика 2: Знак АТС-а у комбинацији са знаковима ILAC MRA и IAF MLA 

 

 
   

 

                 
 

 

                


