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Република СрбијаРепублика Србија

15 година15 година
Акредитационог тела Акредитационог тела 

СрбијеСрбије
Јасна Стојановић, в.д. Јасна Стојановић, в.д. 

директорадиректора

1996 - 1997. године

1996. године донет Закон о стандардизацији.

Њиме je предвиђено оснивање националног 
акредитационог тела.

1997. донета je Уредба о образовању ЈУАТ-а.

ЈУАТ je формиран као правно лице и
колегијални орган у саставу Савезног
министарства за развој, науку и животну
средину Савезне Републике Југославије.

1998 – 2000. године
ЈУАТ je фебруара 1998. године започео са 
својим радом.

Председник и чланови ЈУАТ-а су били
изабрани из редова истакнутих стручњака,
научних радника и привредника који су се
б ббавили питањима из области
стандардизације и квалитета.
1999. године је примљено 20 запослених.

28. јуна 2000. године донета прва одлука о 
акредитацији лабораторије за испитивање.

2001 – 2003. године 

1. децембра 2000. године донета нова Уредба Савезне
владе према којој је ЈУАТ постао самостални
колегијални орган ван састава било ког министарства.

ЈУАТ је 2002. године постао придружени члан Европске
организације за акредитацију (ЕА).

13. јуна 2003. године донета је Уредба о образовању
министарстава, организација и служби савета
министара према којој ЈУАТ мења назив у
Акредитационо тело Србије и Црне Горе и налази се у
саставу министарства за унутрашње економске односе
као организација и колегијални орган.

Први Закон о акредитацији усвојен је 2005. године и
у примени је био од 1.јануара 2006. године.

8. јуна 2006. године донета је Уредба о положају
појединих институција бивше Србије и Црне Горе
према којој је престало да постоји Акредитационо

2004 – 2006. године 

према којој је престало да постоји Акредитационо
тело Србије и Црне Горе.

3. новембра 2006. године донета одлука о оснивању
Акредитационог тела Србије као самосталне
непрофитне организације која има својство правног
лица.

Први Управни одбор АТС-а 1. децембра 2006.
године.

Први Статут АТС-а донет је у јуну 2007. године.

Први Савет за акредитацију именован је 25.
децембра 2008. године, а 2009. су основани

б ј

2007 – 2010. године 

технички комитети за лабораторије, контролна
и сертификациона тела.

Нови Закон о акредитацији усвојен је 12.
октобра 2010. године.
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А Одлука о изменама и допунама
оснивачког акта АТС-а 24. фебруара
2011. године.
Нови Надзорни одбор и Управни одбор 

29 2011

2011. година 

именовани су 29. априла 2011. године.
Нови Савет за акредитацију именован 
је 1. јуна 2011. године.
Нови Статут АТС-а донет је 1. јуна 2011.
године и објављен у „Службеном
гласнику РС“ 24. новембра 2011.
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.

2012. година 

Graham Talbot и Дејан Крњаић Thomas Facklam и Дејан Крњаић

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

Републике СрбијеРепублике Србије

2012. година 

Републике Србије Републике Србије 
признат признат је је у у 

Европи и светуЕвропи и свету

www.ats.rs

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.
International Laboratory 
A dit ti C ti

2012. година 

Accreditation Cooperation

Peter Unger и Јасна Стојановић

www.ats.rs

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

2012. година 

International Accreditation Forum

Randy Dougherty и Јасна Стојановић

www.ats.rs

АТС АТС –– Укупан број предметаУкупан број предмета
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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
228

Водећи оцењивач 57

Т 101Технички оцењивач 101

Технички експерт 138

www.ats.rs

АТС АТС –– Број акредитованих тела за оцењивање Број акредитованих тела за оцењивање 
усаглашеностиусаглашености 0101..0606.2013..2013. годинегодине

Врста оцењивања
усаглашености

Број 
акредитова
них тела

Испитивање 17025 303

Испитивање 15189 9

Еталонирање 17025 53

www.ats.rs

Контролисање 17020 118

Сертификација
производа 45011

20

Сертификација 
система менаџмента 
17021

8

Сертификација особа 
17024

1

АТС АТС –– Број акредитованих тела за Број акредитованих тела за 
оцењивање усаглашености оцењивање усаглашености 
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Измена и доношење нових 
докумената у 2013. години

• Током 2013. 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-УП25 Акредитација за послове узорковања

- АТС-УП26 Смерница за оцењивање СТ у области органске производње

- АТС-УП27 Смернице за акредитацију лабораторија за испитивање које 
обављају микробиoлошка испитивањају р

- АТС-УП28 Акредитација лабораторија за флексибилни обим акредитације

- АТС-УП29 Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и 
акредитацији лабораторија која обављају сензорска испитивања

- ATС-УП30 Смернице за исказивање обима акредитације провајдера за 
испитивање оспособљености

- 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

- АТС-ПА05 Правила прекограничне акредитације

- АТС-ПА07 Правила за коришћење знака (логотипа) АТС-а

- АТС-ПР09 Идентификација и оцена задовољења потреба корисника 
услуга АТС-а и побољшање система менаџмента

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. годинеу у д

• 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)
Н ј

Пројекти и сарадња са другим АТ

• Немачки пројекат подршке 
развоја органске производње
у Србији – GIZ

• Интезивна сарадња са 
акредитационим телима у 
региону – Црна Гора, Босна и 
Херцеговина, Македонија и 
Хрватска
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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(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 ј р д ц ј ц
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

Током 2012. године 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
полазникаолаз а

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 пореклаобласти географског порекла.

• Aкредитација сертификационих тела у 
области органске производње –
еквивалентна листа ЕК.

• Акредитација ТОУ у области машина, LVD, 
EMC, лифтова и PED-а

www.ats.rs

- Акредитација „провајдера“ за PT шеме и 
међулабораторијска поређења према SRPS ISO/ 
IEC 17043.
- Акредитација сертификационих тела за 
сертификацију система менаџмента у области 

Проширење области деловања Проширење области деловања 
АТСАТС--а током 2013. годинеа током 2013. године

система заштите и безбедности система 
информација ISO 27001.
- Акредитација ТОУ у области ЛЗО.
- Акредитација ТОУ у области форензике.
- Акредитација сертификационих тела за 
сертификацију система менаџмента у области 
система квалитета медицинских средстава ISO 
13485.

• 6. јун 2013. године –

• 17h свечана дворана

• Студентског културног центра

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

www.ats.rs


