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Акредитационо тело Србије 

Значај акредитованих извештаја и 

сертификата за привредне субјекте 

у Републици Србији 

Радивоје Николичић,  
специјални саветник директора АТС 

представник руководства за систем менаџмента 

Mihaila Pupina 2 – Novi Beograd 

Telefon : (011) 313 09 60 

E-mail : rаdivoje.nikolicic@ats.rs 
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РЕГУЛАТОРНИ ОКВИР ТЕХНИЧКОГ 

ЗАКОНОДАВСТВА 
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Правилно функционисање транспарентног 

тржишта оријентисаног на квалитет 

i 
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ШТА ЈЕ ТО АКРЕДИТАЦИЈА? 

• Акредитација је активност заснована на стандардима 

• Средство на коме се темељи компетентност тела за 
оцењивање усаглашености (највиши ниво контроле), 
а тиме и кредибилитет и прихватање сертификата и 
других исправа о усаглашености, потребних да се 
обезбеди пласман (домаће тржиште) и слободно 
кретање робе (инострано тржиште) 

• Инструмент за верификацију компетентности тела за 
оцењивање усаглашености 

• Акредитацијом се оцењује компетентност тела за 
оцењивање усаглашености за обављање њихових 
задужења у појединим областима,  

• Акредитација је увек повезана са конкретним обимом 
активности тела за оцењивање усаглашености 
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НАСТАНАК И ДАНАШЊИ СТАТУС 

АТС 

установа 

 од 02.2011. 

самостална 

непрофитна  

организација 

12.2006.-02.2011. 

АТСЦГ- организација и колегијални 
орган 

07.2003.-11.2006. 

Министарства за унутрашње економске 
односе Србије и Црне Горе 

ЈУАТ – колегијални орган 

02.1998.-06.2003. 

. Савезно министарство за развој, науку и животну 

средину Савезне Републике Југославије 

• АТС је, као установа, основано од 
стране Владе Републике Србије 2011. 
године, на основу Закона о акредитацији 
из 2010. год. 

• Пре тога, АТС је било самостална 
непрофитна организација, основано 
2006. године, на основу Закона о 
акредитацији из 2005. год. 

 

• АТС је правни следбеник АТСЦГ , 
односно  ЈУАТ-а, који су претходној 
држави (СРЈ и СЦГ) обављали послове 
акредитације од 1998. год. до њеног 
распада. 
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ДЕЛАТНОСТ АТС 

АТС акредитује тeлa зa oцeњивaњe 

усaглaшeнoсти, односно зa oбaвљaњe пoслoвa:  

– испитивaњa,  

– eтaлoнирaњa,  

– кoнтрoлисaњa,  

– сeртификaциje прoизвoдa, процеса и услуга 

– сeртификaциje систeмa мeнaџмeнтa и  

– сeртификaциje oсoбa. 

како у регулисаном тако и у нерегулисаном 

подручју 

Лабораторије 

Контролна тела 

Сертификац
иона тела 
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ПОСТУПАК АКРЕДЕИТАЦИЈЕ 

Почетна акредитација 

 

 

 

 

 

 

Обнављање акредитације 

                                                                             .......... 
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Преглед 
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II Надзорно оцењивање 

III Надзорно оцењивање 

Пријава 
Преглед 

документације и 
оцењивање 

Одлучивање и 
обнављање 

акредитације 

4 
године 
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СЕРТИФИКАТИ О АКРЕДИТАЦИЈИ 
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ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ – прилог (саставни 

део) сертификата о акредитацији 
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АКРЕДИТОВАНИ ИЗВЕШТАЈИ И 

СЕРТИФИКАТИ 
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РЕЗУЛТАТИ АТС 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ 

• За акредитована тела за оцењивање 
усаглашености (лабораторије, контролна и 
сертификациона тела): 
– акредитацијом подижу ниво своје организације и 

техничке компетентности за обављање послова 
еталонирања, испитивања, контролисања и 
сертификације 

– акредитацијом добијају независну и непристрасну 
потврду своје компетентности  

– постају конкурентнији на тржишту оцењивања 
усаглашености 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ 
• За државу: 

– акредитација је међународно признато средство 
за осигурање поверења у рад институција, које је 
држава овластила за послове оцењивања 
усаглашености, у циљу заштите јавних интереса и 
повећања поузданости у доношењу одговарајућих 
одлука,  

– акредитација је мера за успостављање поверења 
на тржишту производа и услуга и елемент 
инфраструктуре квалитета једне земље, која 
повезана са европском и међународном 
заједницом, осигурава препознатљивост, 
прихваћеност и признавање оцене усаглашености 
са захтевима за производе, изван граница земље. 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ  
• За привреду: 

– акредитација обезбеђује поуздана мерења и испитивања , 
повећава поузданост донетих одлука на основу таквих 
испитивања и мерења, смањује трошкове, недостатке на 
производима и помаже при одлучивању и процени ризика,  

– Производи, сертификовани од стране акредитованих 
сертификационих тела, повећавају поверење потрошача, 
корисника производа, као и конкурентност на тржишту,  

– Системи менаџмента, сертификовани од стране 
акредитованих сертификационих тела, повећавају поверење 
у пословање и конкурентност организације и олакшавају 
приступ новим тржиштима,  

– Пошто у поступку акредитације оцењивање и потврђивање 
компетентности обавља трећа страна, независно 
акредитационо тело, штеди се време и новац и повећава 
степен поверења; 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ 
• За потрошаче и трговце: 

– акредитација пружа поверење у безбедност производа и 
услуга, пошто су исти испитани, потврђени или су под 
надзором компетентних организација које задовољавају 
међународно прихваћене критеријуме.  

– Корисници данас траже безбедне и квалитетне производе 
па се произвођачи и добављачи труде да испуне 
специфичне захтеве.  

– То често значи да се производи шаљу у акредитовану 
лабораторију, контролно или сертификационо тело ради 
провере и потврђивања карактеристика производа у 
односу на стандард или одговарајућу спецификацију.  

– Избор компетентног тела за оцењивање усаглашености 
смањује ризик од производње или продаје небезбедног 
производа. 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТАЦИЈЕ КОД АТС 

НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ 

Пуноправно чланство у ЕА и 
приступање ЕА МLA 2012. године 

Доношење Закона о техничким 
захтевима за производе 2005. у СЦГ, а 

затим  2009. у Србији 

Усклађивање система акредитације са 
захтевима међународног стандарда и 

придружено чланство у ЕА 2002. 

Неке прекретнице 

Институционално оспоравање на почетку 

Данас имамо позивање на 

акредитацију у више закона и 

подзаконских аката у разним 

областима. У више од: 
21 закон,  

5 уредби и  

32 правилника 
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Значај акредитације код АТС на 

иностраном тржишту - прихватање 

исправа о усаглашености 

 Регулисано подручје – постоје 
технички прописи 

• Национални органи власти 

Нерегулисано подручје – не 
постоје технички прописи 

• Индустрија (купци – корисници услуга 
оцењивања усаглашености) 

• Корисници и потрошачи производа 
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Значај акредитације код АТС на 

иностраном тржишту - прихватање 

исправа о усаглашености 

 

Међудржавни – међувладини споразуми  о 
питањима оцењивања усаглашености (MRA) 

Признају се атести (исправе) о оцењивању 
усаглашености које су издала договорена 
ТОУ  

• Потписују две државе  између себе 

• Или на пример ЕУ са трећим земљама (Америка, 
Аустралија, Швајцарска, Нови Зеланд, Канада, Јапан)  
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТАЦИЈЕ КОД АТС 

НА ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ 
 

  

 

 

 

 

IAF/ILAC 

EA 

Европа 

ATS +32 AT 

IAAC 

Америка 

APLAC/PAC 

Азија и 
Пацифик 

SADCA/AFRAC 

Африка 

ARAC 
Блиски исток 

2002. АТС придружена 
чланица ЕА 

2012. АТС пуноправна чланица 
ЕА и потписник ЕА MLA,  

2012.  АТС потписник IAF MLA i 
ILC MRA 
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Значај акредитације код АТС на 

иностраном тржишту - прихватање 

исправа о усаглашености 

Споразуми између акредитационих тела  (MRA/MLA) 

Међусобно се признаје компетентност АТ на техничком нивоу 

Циљ: да се омогући да производи и услуге који су праћени са  
акредитованим исправама о усаглашености могу да изађу на 
страна тржишта, без потребе за поновним испитивањем или 
поновном сертификацијом у земљи увозници 

Потписници су обавези да прихватају извештаје/сертификате 
акредитованих ТОУ од стране других потписника споразума 

• У оквиру регионалне организације за акредитацију, на пр. ЕА МLА 

• У оквиру међународних организација за акредитацију  ILAC/IAF MRA/MLA  
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Значај акредитације код АТС на 

иностраном тржишту - прихватање 

исправа о усаглашености 
ЕА МLА, ILAC/IAF MRA/MLA  

1.АТ једне земље, прихвата да су системи акредитације других 

земаља, чија су АТ потписници EA MLA споразума еквивалентни са 

системом акредитације те земље.  

2. АТ прихвата поузданост резултата оцењивања усаглашености 

(извештаји, сертификати) спроведених од стране тела за оцењивање 

усаглашености (ТОУ) акредитованих од стране потписника EA MLA 

споразума за одговарајући обим послова оцењивања усаглашености. 
 

АТС прихвата, у оквиру потписаног обима ILAC MRA споразума, сертификате о 

акредитацији других потписника споразума као еквивалентне својим сертификатима које 

издаје.  

АТС прихвата, за сопствене потребе, исправе о усаглашености акредитованих ТОУ од 

стране других потписника споразума, на истим основама, као што прихвата исправе о 

усаглашености акредитованих ТОУ које је сâм акредитовао.  

АТС препоручује и промовише прихватање исправа о усаглашености акредитованих ТОУ 

од стране других потписника споразума код регулатора или других корисника.  



22 

Значај акредитације код АТС на 

иностраном тржишту - прихватање 

исправа о усаглашености 
КОНКРЕТНО? 

• Република Србија није потписник ни једног међудржавног MRA у вези 

оцењивања усаглашености, па исправе о усаглашености издате од 

ТОУ, акредитованог код АТС, неће бити прихваћене по аутомаизму. 

• ЕА МLА и ILAC/IAF MRA/MLA , којима је однедавно приступило АТС, 

обавезују друга АТ и АТС, а не органе власти у њиховим земљама, да 

прихватају исправе о усаглашености које издају ТОУ под 

акредитацијом АТС. Они су добра основа за склапање међудржавног 

MRA, ако будемо имали потребу   

• ЕА МLА и ILAC/IAF MRA/MLA , којима је однедавно приступило АТС, 

када Сбија постане чланица ЕУ, добијају свој пуни ефекат. 

• До тада, ЕА МLА коме је приступио АТС, ће имати ефекат на Споразум 

о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа 

између ЕУ и Републике Србије (ACAA, односно PECA ) као земље која 

је у процесу приступања ЕУ. 
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КАКО ДА НАМ БУДУ ПРИХВАЋЕНЕ 

АКРЕДИТОВАНЕ ИСПРАВЕ О 

УСАГЛАШЕНОСТИ У ЕУ – ЕЕА? 

• Споразуми о оцењивању усаглашености и 
прихватању индустријских производа 
(ACAA) – ЕУ са својим суседима. 
Вероватно не јер смо земља кандидат. 
Медитеранске земље - Алжир, Египат, Израел, Јордан, Либан, 
Мароко, Палестина, Тунис, - и земље истока - Арменија, 
Азербејџан, Белорусија, Грузија, Молдавија, Украјина 

• Протокол Европског споразума о 
оцењивању усаглашености и прихватању 
индустријских производа (PECAs) – ЕУ са 
земљама кандидатима. Имале су га земље 
које су приступиле ЕУ. 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТОВАНИХ 

СЕРТИФИКАЦИЈА 
Укупно 4.191 испитаника попунило анкету из 41 

различитих земаља. 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТОВАНИХ 

СЕРТИФИКАЦИЈА 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТОВАНИХ 

СЕРТИФИКАЦИЈА 

Укупно 4.191 испитаника попунило анкету 

из 41 различитих земаља.Већина 

испитаника (60%) су одговорни за 

менаџмент квалитетом у њиховој 

организацији, међутим у великом броју су 

се одазвали и виши руководиоци, лица за 

набавку, финансијски менаџери и  лица 

која се баве маркетингом.  
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТОВАНИХ 

СЕРТИФИКАЦИЈА 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТОВАНИХ 

СЕРТИФИКАЦИЈА 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТОВАНИХ 

СЕРТИФИКАЦИЈА 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТОВАНИХ 

СЕРТИФИКАЦИЈА 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТОВАНИХ 

СЕРТИФИКАЦИЈА 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТОВАНИХ 

СЕРТИФИКАЦИЈА 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТОВАНИХ 

СЕРТИФИКАЦИЈА 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТОВАНИХ 

СЕРТИФИКАЦИЈА 
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТОВАНИХ 

СЕРТИФИКАЦИЈА 

• Налази истраживања потврђују да предузећа имају 

значајне користи и додатну вредност од акредитоване 

сертификације.  

• Не само да је користe као средство за унутрашње 

унапређење пословања и за постизаање 

усаглашености са прописима, већ пословање 

потврђује да постоје позитивни ефекти и на приходе.  

• С обзиром да у већини предузећа која су одговорила 

на анкету (57%) има мање од 249 запослених, 

акредитована сертификација јасно користи малим и 

средњим организацијама, као и великим 

мултинационалним компанијама. 
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