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Акредитационо тело Србије у Акредитационо тело Србије у 
Европи и свету, значај Европи и свету, значај 
потписаних споразумапотписаних споразума

Јасна Стојановић,Јасна Стојановић,
в. д. дв. д. директориректораа АТСАТС--аа

Акредитационо тело Србије

БеоградБеоград, , ЦЦентар ентар ““СаваСава”,”, 2244. јануар 201. јануар 20133. године

АТС АТС -- ппуноправниуноправни члан ЕА члан ЕА 

У складу са Новим Статутом и Пословником о раду 
Европске организације за акредитацију (ЕА) АТС је 
постао пуноправни члан ЕА у Мадриду 23.05.2012. 
године, као и потписник мултилатералног споразума 
(ЕА MLA) са ЕА 24.05.2012. године за следеће области:

• Лабораторије за испитивање,
• Медицинске лабораторије,
• Лабораторије за еталонирање,
• Контролна тела,
• Сертификациона тела која сертификују производе.

БеоградБеоград, , ЦЦентар ентар ““СаваСава”,”, 2244. јануар 201. јануар 20133. године

МадридМадрид,, 2222--24. маја 2012. године24. маја 2012. године
29. седница Генералне скупштине ЕА29. седница Генералне скупштине ЕА

23. маја 2012. године Акредитационо тело Србије
(АТС) постало је пуноправни члан ЕА и потписало

је мултилатерални споразум (МLA) са ЕА 24. маја.

Graham Talbot и Дејан Крњаић Thomas Facklam и Дејан Крњаић
БеоградБеоград, , ЦЦентар ентар ““СаваСава”,”, 2244. јануар 201. јануар 20133. године

Од 24.05.2012. Од 24.05.2012. 
године систем године систем 
акредитације  акредитације  

Републике Србије Републике Србије 
признат признат је је у у 

Европи и светуЕвропи и свету
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АТС АТС –– потписник потписник 
ILAC ILAC MRAMRA

• 24.05.2012. и 24.10. 
2012. године АТС је 
потписао ILAC MRA за 
области испитивања, 
еталонирања и 
конролисања.

АТС АТС –– потписник потписник 
IAF IAF MLAMLA

• 24.10.2012. године 
АТС је потписао
IAF MLA за област 
сертификације 
производа.

International Accreditation Forum

АТС ЕА Колегијално оцењивањеАТС ЕА Колегијално оцењивање
–– 2013. године2013. године

• Надзорно оцењивање у сврху потврђивања

потписаног ЕА МLА споразума за области

испитивања, еталонирања, контролисања и

сертификације производа и почетно оцењивање за

области сертификације система менаџмента и

сертификацију особа је заказано за другу недељу

септембра односно од 9. до 13.09.2013. године.

• Изабран је тим од 6 оцењивача и једног кандидата
за оцењивача.

БеоградБеоград, , ЦЦентар ентар ““СаваСава”,”, 2244. јануар 201. јануар 20133. године

АТС АТС –– Укупан број предметаУкупан број предмета

БеоградБеоград, , ЦЦентар ентар ““СаваСава”,”, 2244. јануар 201. јануар 20133. године
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АТС АТС –– Број водећих оцењивача, техничких Број водећих оцењивача, техничких 
оцењивача и техничких експератаоцењивача и техничких експерата

Регистар оцењивача и експерата Укупно

204

Водећи оцењивач 46

Технички оцењивач 59

Технички експерт 99

АТС АТС –– Број акредитованих тела за оцењивање Број акредитованих тела за оцењивање 
усаглашеностиусаглашености 3131..1122.201.20122.. годинегодине

Врста оцењивања
усаглашености

Број 
акредитованих 
тела

Испитивање 17025 300

Испитивање 15189 8

Еталонирање 17025 53

Контролисање 17020 106

Сертификација

производа 45011
14

Сертификација система 
менаџмента 17021

7

АТС АТС –– Број акредитованих тела за Број акредитованих тела за 
оцењивање усаглашености оцењивање усаглашености 

373 404 444 488
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Проширење области деловања АТСПроширење области деловања АТС--а а 
током 201током 2012.2. годинегодине

• Акредитација сертификационих тела за 
сертификацију особа према SRPS ISO/ IEC 
17024.

• Акредитација сертификационих тела у 
области географског порекла.

• Акредитација „провајдера“ за PT шеме и 
међулабораторијска поређења према SRPS 
ISO/ IEC 17043.

• Акредитација сертификационих тела за 
сертификацију система менаџмента у 
области система заштите и безбедности 
система информација ISO 27001.
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Измена и доношење нових 
докумената

• Током 2012. године рађено је континуално усаглашавање документата 
система АТС-а са документима ЕА, ILAC-а и IAF-а који су у међувремену 
промењени. Од најзначајних за рад ТОУ истичемо:
- АТС-ПА01 Правила акредитације
- АТС-ПР15 Одлучивање и додела акредитације
- АТС-УП20 Смернице за примену SRPS CEN/TS 15675 у поступку 
оцењивања лабораторија за испитивање
- АТС-УП22 Смернице за примену Правилника о прегледима опреме под 
притиском током века употребе („Сл.гласник РС“ бр.87/11)  у поступку 
акредитације тала за оцењивање усаглашености
- АТС-УП23 Смернице за примену стандарда ISO/IEC 17024:2003
- АТС-УП24 Смернице ЕА за примену ISO/IEC 17021:2006 за комбиноване 
провере

У припреми су и:
• АТС-ПА04 Правила за коришћење симбола акредитације (усклађивање са 

EA-3/01 M: 2012 EA conditions for use of Accreditation Symbols, Text 
Reference to Accreditation and Text Reference to EA MLA Signatory Status)

• АТС-ПА05 Правила прекограничне акредитације (EA-2/13 M: 2012 EA Cross 
Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation
between EA Members)

Активности 
органа АТС-а и

учешће 
заинтересованих 

страна

• Оджано 6 седница УО, 2 
заједничке седнице УО и СА, и  
још 2 седнице СА и

• Одржане 2 седнице НО
• Основано 6 нових привремених 
ТК који ће укључити још већи 
број заинтересованих страна 
посебно у областима примене 
нове законске регулативе

Пројекти и сарадња са другим АТ

• Регионални PTB пројекат „Промоција регионалне сарадње у 
Југоисточној Европи у области инфраструктуре квалитета“ 

• Немачки GIZ Програм “ Support of the Quality Infrastructure in 
Serbia ”

• Регионални пројекат IPA 2011 „ Инфраструктура квалитета у 
земљама западног Балкана и Турској“, који је започео у 
августу 2011. године

• Програм швајцарско-српске 
трговинске сарадње 2009-2012 
(Swiss-Serbian TCP 2009-2012 ) 
у области увођења 
GLOBALG.A.P. стандарда и 
заштите географског порекла 
(geographical indications - GI)

• Немачки пројекат подршке 
развоја органске производње
у Србији – GIZ

• Интезивна сарадња са 
акредитационим телима у 
региону – Црна Гора, Босна и 
Херцеговина, Македонија и 
Хрватска

Пројекти и сарадња са другим АТ
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Промоција 
акредитације

• Обележен је 9. јун - Међународни 
дан акредитације

• „Недеља квалитета 2012“ (29.02.-
02.03.)

• JUSK ICQ 2012 – International 
Convention on Quality UASQ - 2012 
(четврта Специјална конференција 
„Национални систем акредитације 
- стање и будући развој“, (06.06.)

• Округли сто на тему „Метрологија, 
стандарди, испитивање и 
квалитет, MSTQ“ (24.09.)

• предавање на тему „Акредитација 
у области безбедности хране“ 
намењено студентима 
Пољопривредног факултета
(13.11.)

Промоција акредитације

• У Влади Србије одржана је 1. јуна 
конференција за новинаре поводом 
потписивања мултилатералног 
споразума између АТС-а и ЕА

• АТС је објавио 7 нових брошура
намењених ТОУ и њиховим 
клијентима како би промовисали 
значај акредитације и оцењивања 
усаглашености у заштити и 
унапређењу јавног интереса, 
здравља и безбедности, заштити 
потрошача, животне средине и 
других сфера јавног живота

• Издат је и дистрибуиран Годишњи 
извештај о раду АТС-а

• Издато и дистрибуирано 3 броја 
Билтена АТС-а

Јачање компетентности АТС-а 
– обуке запослених и 
оцењивача АТС-а

Одржано је преко 30 обука за оцењиваче и техничке 
експерте АТС-а, као и обука у коме су учествовали 
запослени АТС-а са преко 260 полазника

Акредитација у Србији у 201Акредитација у Србији у 2013.3. годингодинии

- Успешно 
одржавање 
потписаних MLA 
споразума са ЕА, 
ILAC MRA и IAF MLA, 
као и њихово проширење;

- Даље унапређење сарадње са
Министарствима и свим заинтересованим 
странама

- Континуално унапређење система 
акредитације;
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Акредитација у Србији у 201Акредитација у Србији у 2013.3. годингодинии

- Даље унапређење компетентности АТС-а;
- Београд је у марту домаћин Европи – АТС 
је организатор ЕА IC и CC комитета (12-14. 
март 2013. године);

- Наставак интерактивне комуникације са 
ТОУ – разматрање захтева и предлога ТОУ 
(анализа анкете о задовољењу потреба 
акредитованих ТОУ).

Нови интернет портал АТСНови интернет портал АТС--а а –– стара стара 
адреса адреса www.ats.rswww.ats.rs

Регистар акредитованих ТОУ –
претраживање Регистра
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