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Потписан Multilateral Agreement
несметано кретање роба и услуга

• Колегијално оцењивање – peer evaluation
акредитационог тела

• Циљ - стицање поверења да акредитационо тело
оцењивања и акредитације спроводи у складу са свим
захтевима ISO/IEC 17011 стандарда, одговарајућим
европским стандардима EN серије 45000 односно
ISO/IEC стандардима као и одговарајућим документима
ЕА, ILAC и IAF.
– IAF/ILAC A1:07/2010 IAF/ILAC MRAs
– IAF/ILAC A2:07/2010 IAF/ILAC MRAs
– EA - 2/02 EA Policy and Procedures

for the Multilateral Agreement
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Прихватање у целом свету

Тела за оцењивање
усаглашености

Циљ АТС-а Колегијално оцењивање АТС-а
2009 - 2011 

• 12. фебруара 2009. године АТС упутио Европском
удружењу за акредитацију – ЕА захтев за
колегијално оцењивање - „peer evaluation“

• Унапређење система менаџмента – 2008- 2010. 
године – донето 32 нових издања и 41 измена
докумената СМ

• Основани Савет за акредитацију, технички комитети и
радне групе – резидуе пестицида, узорковање, 
сензорна испитивање, емисију

• Предоцењивачка посета – pre-evaluation 
реализована од 2. до 5. марта 2010. године



Колегијално оцењивање АТС-а
2009 - 2011 

• Добијен позитиван извештај тима са укупно 12 
неусаглашености, забринутости и коментара

Колегијално оцењивање АТС-а
2009 - 2011 

• 27. августа 2010. године АТС упутио пријаву за
проширење обима ЕА MLA/BLA за области
акредитације медицинских лабораторија, 
сертификационих тела за сертификацију система
менаџмента и сертификационих тела за сертификацију
производа.

• Почетком октобра 2010. године на састанку MG MAC 
комитета разматран и прихваћен извештај са EA 
колегијалног предоцењивања АТС-а

• Колегијално оцењивање пролеће-лето 2011. године
• Потписан EA MLA – јесен 2011, пролеће 2012

Усвојен Предлог закона о акредитацији –
10 јун 2010

Усвојен Закон о акредитацији
– 12 октобар 2010



Нови Закон о акредитацији

• Објављен “Службени гласник РС“, 73/2010
• Члан 4. прописује да је акредитација по правилу
добровољна, с тим да се посебним законом може
прописати да је акредитација обавезна.

• Чл 5. до 10. уређују оснивање и организацију АТС
– Предвиђено је да АТС има правни положај установе, чији је
оснивач Република Србија, и на коју се примењују одредбе
Закона о јавним службама.

– АТС мора испуњавати захтеве српског стандарда којим су
утврђени општи захтеви за акредитациона тела.

– У раду АТС прецизирана је примена принципа независности
и неконкуренције. 

Нови Закон о акредитацији

• Чл. 11 до 12. садрже одредбе којима су утврђени
органи АТС, као и постојање саветодавног стручног
тела и техничких комитета.

• Предлагач је предвидео да су органи АТС: управни
одбор, директор и надзорни одбор. 

• Новим законом предвиђено је образовање Савета за
акредитацију као стручног саветодавног тела и
сталних и/или привремених техничких комитета за
поједине области акредитације, који обављају послове
експертизе за поједине области акредитације.

Нови Закон о акредитацији

• Чл. 14 до 19. уређују поступак акредитације.
• Чл. 19. предвиђа да је одлука по жалби коначна.
• Чл. 20 до 22. дефинишу прекограничну акредитацију -
усаглашавање са одредбама члана 7. Уредбе ЕУ о
захтевима за акредитацију и тржишни надзор бр. 765/08 
од 9. јула 2008. године.

• Члан 23. дефинише надзор над радом АТС. 
Предвиђено је да министарство надлежно за послове
акредитације врши овај надзор, у складу са законом
којим се уређује вршење послова државне управе.

• Чл. 24 до 27. утврђују се прелазне и завршне одредбе.

АТС – Укупан број предмета

Нових предмета
82 у 2010. 

Повећање 19.3% у односу на 2009



Проширење области деловања АТС-а

• акредитација контролних организација за:
– контролисање мерила

• акредитација сертификационих тела за:
– системе менаџмента заштитом здравља и
безбедношћу на раду (SRPS OHSAS 18001) – прве
акредитације

– сертификацију производа у области органске
проиизводње – прва акредитација

– систем менаџмента безбедношћу информација
(SRPS ISO/IEC 27001) – пријава

АТС – Број водећих оцењивача, техничких
оцењивача и техничких експерата

Регистар оцењивача и експерата Укупно
175

Водећи оцењивач 21

Водећи оцењивач, технички оцењивач 13

Водећи оцењивач, технички експерт 2

Водећи оцењивач, технички оцењивач, технички експерт 1

Технички оцењивач 33

Технички оцењивач, технички експерт 10

Технички експерт 95

Укупно потписано уговора 2010. 

године - 153

АТС – Број донетих одлука

Одлучивање о акредитацији Укупно

Додела акредитације 47

Обнављање акредитације 62

Проширење акредитације 90

Смањење акредитације 51

Суспензија акредитације 10

Укидање акредитације 13

Потврђивање одржавања
акредитације

284

Укупно одлука 568

АТС – Број акредитованих тела за оцењивање
усаглашености 31.12.2010.године

Врста оцењивања
усаглашености

Број
акредитованих
тела

Испитивање 17025 294

Испитивање 15189 3

Еталонирање 17025 36

Контролисање 17020 48

Сертификација
производа 45011

15

Сертификација система
менаџмента 17021

8

Укупно 404 акредитованих
тела

за оцењивање усаглашености



АТС – Број акредитованих тела за
оцењивање усаглашености


