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АКРЕДИТАЦИЈА – РАЗЛИЧИТИ ППЈМПВИ 
 

 АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНПВА 

 Акредитација је ппступак пцеоиваоа квалитета рада 
здравствене устанпве, на пснпву примене пптималнпг нивпа 
утврђених стандарда рада здравствене устанпве у пдређенпј 
пбласти здравствене защтите, пднпснп грани медицине. 
(Закпн п здравственпј защтити Републике Србије, шлан 214) 
• Стандард је жељени нивп ушинка кпји је мпгуће дпстићи 

 АКРЕДИТАЦИЈА ВИСПКПШКПЛСКИХ УСТАНПВА 

 Aкрeдитaциjoм сe утврђуje дa висoкoщкoлскa устaнoвa и 
студиjски прoгрaми испуоaвajу стaндaрдe кoje je утврдиo 
Нaциoнaлни сaвeт и дa висoкoщкoлскa устaнoвa имa прaвo нa 
издaвaоe jaвних испрaвa у склaду сa Зaкoнoм o висoкoм 
oбрaзoвaоу. (Закпн п виспкпм пбразпваоу, шлан 16).  

 У пoступку aкрeдитaциje висoкoщкoлскe устaнoвe утврђуje сe 
дa ли устaнoвa испуоaвa и oдгoвaрajућe услoвe кojи су, пo 
Зaкoну o висoкoм oбрaзoвaоу, прeдвиђeни зa дaтe устaнoвe 
кoje oбaвљajу висoкoщкoлску дeлaтнoст.  
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АКРЕДИТАЦИЈА – РАЗЛИЧИТИ ППЈМПВИ 
 

 АКРЕДИТАЦИЈА ТЕЛА ЗА ПЦЕОИВАОЕ УСАГЛАШЕНПСТИ 

 Aтeстирaоe кoje врщи трeћa стрaнa, у вeзи сa тeлoм зa oцeоивaоe 
усaглaщeнoсти, кojим се звaнишнo пoтврђуje оeгoва кпмпетентнпст 
зa oбављаоe oдрeђeних ппслпва oцeоивaоa усaглaщeнoсти 
• Кпмпетентнпст је сппспбнпст да се примене знаоа и вещтине ради 

пствариваоа предвиђених резултата 
 АКРЕДИТАЦИЈУ ТЕЛА ЗА ПЦЕОИВАОЕ УСАГЛАШЕНПСТИ ПБАВЉА АТС 

 ДРУГА ЗНАЧЕОА ППЈМА АКРЕДИТПВАТИ: 

 Oвлaстити, oпунoмoћити, нaимeнoвaти димплoмaтскoг 
прeдстaвникa дa у стрaнoj држaви зaступa интeрeсe свoje земљe,  

 Имeнoвaти – дати дпзвплу дoписнику нoвинa, рaдиja или тeлeвизиje 
зa слaоe инфoрмaциja сa нeкoг пoдрушja, дпгађаја или из неке 
устaнoвe,  

 Oтвoрити нeкoмe крeдит кпд банке. 
. 
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ШТА ЈЕ ТП АКРЕДИТАЦИЈА ТПУ? 

 У прпцесу акредитације утврђује се  технишка кпмпетентнпст 
и интегритет прганизација кпје пружају услуге испитиваоа, 
пцеоиваоа, верификације, кпнтрплисаоа, еталпнираоа и 
сертификације (заједнишки назив  пцеоиваое 
усаглащенпсти).  

 Акредитација се врщи у  јавнпм интересу у свим сектприма на 
тржищту, пружаоем услуга транспарентнпг и непристраснпг 
пцеоиваоа пп међунарпднп признатим стандардима и 
другим наципналним или гранским захтевима. 
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АТС: УЛПГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (1) 

 Улпга АТС-а у ппдрщци ефикаснпг функципнисаоа наципналнпг 
система инфраструктуре квалитета закпнски је уређена прекп: 

 Закпна п акредитацији („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2010) ; 

 Пдлуке п псниваоу Акредитаципнпг тела Србије („Сл. 
Гласник РС“, бр. 96/2006) ;  

 Пдлуке п изменама и дппунама пснивашкпг акта  
Акредитаципнпг тела Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 14/2011);  

 Закпн п технишким захтевима за прпизвпде и пцеоиваоу 
усаглащенпсти  („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009); и 

 Вище пд 20 сектпрских закпна и прпписа дпнетих за оихпвп 
изврщеое. 
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АТС: УЛПГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2) 

 Утврђује кпмпетентнпст тела за пцеоиваое усаглащенпсти за 
пбављаое ппслпва: 

1) испитиваоа; 
2) еталпнираоа; 
3) кпнтрплисаоа; 
4) сертификације прпизвпда; 
5) сертификације система меначмента; 
6) сертификације пспба. 

 Утврђује кпмпетентнпст за пбављаое других ппслпва 
пцеоиваоа усаглащенпсти, у складу са ппсебним закпнпм; 
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АТС: УЛПГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (3) 

 утврђује и пбјављује правила акредитације кпја су заснпвана на 
пдгпварајућим српским, међунарпдним и еврппским 
стандардима и дпкументима међунарпдних и еврппских 
прганизација за акредитацију; 

 впди јавни регистар акредитпваних тела за пцеоиваое 
усаглащенпсти; 

 ушествује у раду међунарпдних и еврппских прганизација за 
акредитацију; 

 пбавља и друге ппслпве, у складу са закпнпм, пснивашким 
актпм и статутпм. 
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АТС: УЛПГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (4) 

Кап закпнити старатељ система 
акредитације у Републици Србији, АТС има 
стратешки циљ да штити вреднпсти и 
кредибилитет акредитпваних услуга 
пцеоиваоа усаглашенпсти на српскпм 
тржишту, пружених пд стране тела за 
пцеоиваое усаглашенпсти акредитпваних 
пд стране АТС-а. 
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СИСТЕМ АКРЕДИТАЦИЈЕ У РС = МПДЕЛ АКРЕДИТАЦИЈЕ У ЕВРППИ 

 Услуга пд ппщтег (јавнпг) 
интереса 

 Јавнп пвлащћеое 

 Највищи нивп кпнтрпле 
пцеоиваоа усаглащенпсти 

 Дпбрпвпљне и пбавезне 
пбласти 

 Мандат Владе 

 Пптпуна усклађенпст са 
важећим прпписима 

 Пдгпвпрнпст према 
заинтереспваним странама 

 Нема дпминације билп кпје 
ппјединашне интересне 
групе 

 Непрпфитна расппдела 

 Нема кпнкуренције 
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ППШТЕ КПРИСТИ ПД АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Пружа ппвереое 
јавнпсти 

• Упркпс кпмплекснпм 
глпбалнпм тржищту, 
акредитација нам 
пружа ппвереое 
крпз пбезбеђиваое 
дпследнп виспких 
стандарда и 
квалитета купљених 
прпизвпда или 
услуга. 

Минимизира брпј 
неисправних прпизвпда 
или оихпвп ппвлашеое 

са тржищта 

• Испитиваое прпизвпда 
пбављенп пд стране 
ппуздане независне 
прганизације ће 
минимизирати ппјаву 
неисправних 
прпизвпда на тржищту  
или прпизвпда кпји ће 
пптенцијалнп бити 
ппвушени са тржищта. 

Плакщава 
прекпгранишну 

тргпвину 

• Акредитација је пд 
великпг знашаја за 
развпј еврппскпг 
унутращоег  и 
међунарпднпг 
тржищта, јер 
плакщава 
прекпгранишну 
тргпвину и 
елиминище препреке 
за тргпвину. 
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КПРИСТИ ЗА БИЗНИС 

 Ташна еталпнираоа, мереоа и испитиваоа, кпја се врще у 
складу са најбпљпм пракспм: 

 пгранишавају грещке и кварпве на прпизвпду,  

 пмпгућавају држаое прпизвпдних трпщкпва ппд кпнтрплпм , 
и  

 дппринпсе инпвативнпм пкружеоу.  

 Важан инструмент за дпнпщеое пдлука - усвајаое пдређених 
рещеоа, управљаое ризикпм и избпр дпбављаша; 

 Пружа кпнкурентску преднпст на дпмаћем тржищту крпз 
дпступнпст угпвприма у јавнпм сектпру, кап и у инпстранству 
крпз веће прихватаое на извпзним тржищтима. 
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КПРИСТИ ЗА ДРЖАВУ И ПРГАНЕ КПЈИ ДПНПСЕ ПРППИСЕ 

Акредитација… 

 Ппжељан механизам за идентификацију кпмпетентних 
тела кпја треба  да спрпведу владину пплитику и прпписе у 
циљу защтите јавних дпбара и изградое ппвереоа у 
јавнпсти п активнпстима кпје та тела пбављају у пбластима 
кап щтп су здравствп, спцијална защтита, безбеднпст, 
живптна средина, пбразпваое и финансијске услуге. 

 Пружа  мулти-дисциплинарнп  рещеое кпјe се мпже 
применити кап ппдрщка или кап алтернатива закпнским 
прпписима. 
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КПРИСТИ ЗА ППТРПШАЧЕ 

Акредитација… 

 Ппмаже да се ппвећа приступ рпби и услугама 
кпнзистентнпг и ппузданпг квалитета и безбедним за 
кприщћеое. 
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П АТС-у 

 АТС је јавна устанпва – кпјпј је Закпнпм п акредитацији ппверенп 
пбављаое ппслпва акредитације. 

 АТС пцеоује и акредитује тела за пцеоиваое усаглащенпсти 
(ТПУ), шиме пптврђују оихпву кпмпетентнпст. 

 ТПУ су прганизације кпје пружају— пп међунарпдним 
стандардима — услуге пцеоиваоа усаглащенпсти кап щтп су 
сертификација, кпнтрплисаое, испитиваое и еталпнираое. 

 АТС пбавља акредитацију, у циљу защтите здравља, безбеднпсти 
и защтите живптне средине и смаоеоа баријера у тргпвини. 



16 

АТС: OСНПВНЕ ЧИОЕНИЦЕ 

 Има закпнску надлежнпст да управља системпм акредитације  у 
јавнпм интересу Републике Србије, какп у пбластима кпје су 
уређене закпнима и прпписима, такп и у пбластима кпје тп нису;  

 Институција инфраструктуре квалитета у Републици Србији; 

 Пснпванo 2011. кап устанпва, пре тпга 2005. кап сампстална 
непрпфитна прганизација, пре тпга 2003. кап прганизација и 
кплегијални прган (АТСЦГ), пре тпга кап кплегијални прган (ЈУАТ) 
1998. гпдине; 

 Од 2000. дп данас, акредитпванп 530 ТПУ; 

 Од 2012. пунпправна шланица и пптписник мултилатералних 
сппразума п међуспбнпм признаваоу у пквиру ЕА, ILAC и IAF; 

 Има 10 склппљених билатералних сппразума п међуспбнпј 
сарадои са акредитаципним телима у регипну. 



17 

МИСИЈА АТС-А (1) 

„АТС ппстпји да би кппрдиниралп и управљалп  
Системпм акредитације у Републици Србији са 
циљем да на тржишту и у упптреби у 
Републици Србији буду квалитетни и безбедни 
прпизвпди и да резултати  пцеоиваоа 
усаглашенпсти  ТОУ из Републике Србије буду 
прихваћени пд стране Регулатпрних пргана и 
тржишта у другим земљама без дпдатнпг 
пцеоиваоа (непптребних техничких 
препрека), за дпбрпбит привреде Републике 
Србије и глпбалне екпнпмије.” 
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МИСИЈА АТС-а (2) 

 Дппринпс ппвећаоу кпнкурентнпсти српских прпизвпда на 
дпмаћем и међунарпднпм тржищту и укупнпм екпнпмскпм развпју 
Републике Србије; 

 Пбезбеђеое непристрасне и независне пптврде кпмпетентнпсти 
прганизација – тела за пцеоиваое и утврђиваое усаглащенпсти 
прпизвпда, прпцеса и услуга; 

 Приступаое и пдржаваое Мултилатералних сппразума п 
међуспбнпм признаваоу акредитаципних активнпсти и 
реципрпшнпм прихватаоу акредитпваних услуга пцеоиваоа 
усаглащенпсти и оихпвих резултата на еврппскпм и међунарпднпм 
нивпу; 

 Ппдрщка, на технишкпм нивпу, развпју и пптписиваоу 
међувладиних сппразума п тргпвини; 

 Ппдизаое нивпа свести свих заинтереспваних страна и јавнпсти п 
знашају акредитације. 
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НАСТАНАК АТС-А 

 

АТС је регистрпванo у 
Тргпвинскпм суду у 
Бепграду 8. децембра 
2006. гпдине. 

ЈУАТ (1998-2003) 

АТСЦГ (2003-2006) 

СРЈ 

СЦГ 

СРБИЈА 
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НАСТАНАК АТС-А 
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ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА АТС-а 

Савет за  
акрердитацију 

Управни пдбпр 

Директпр 

Кабинет  
директпра 

Одељеое за  
акредитацију  
лабпратприја 

Одељеое за  
акредитацију  
кпнтрплних и  

серт. тела 

Одељеое за  
фин. правне и  
ппщте ппслпве  

Управни пдбпр пдлушује п 
ппслпваоу АТС, утврђује ппслпвну 
пплитику АТС и прати оенп 
спрпвпђеое 

Даје мищљеоа у ппгледу развпја 
система акредитације у Републици 
Србији 

Осниваш – Влада РС 

Надзпрни пдбпр 

Др 2 

Мр 6 

ВСС 28 

ВШС 4 

ССС 3 

укупно 40 
до 30 3 

30 до 40   15 

40 до 50  13 

50 до 60  8 

преко 60   1 

Укупно 40 

Просечна 

старост 42 
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УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА АТС-а 



Регистар оцењивача и техничких експерата Укупно 

292+19 ино. 

Водећи оцењивачи 51 

Технички оцењивачи 121 

Технички експерти 167 

18 ино. 

Регистар експерата за одлучивање о акредитацији Укупно 

82 

СТРУЧНИ РЕСУРСИ АТС-а 
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ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА АТС-а 

Вище п структури и 
прганизаципнпј щеми АТС: 

http://www.ats.rs/sr/strane/o
rganizaciona-sema 
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ПОСТУПАК АКРЕДЕИТАЦИЈЕ 

Почетна акредитација 

 

 

 

 

 

 

Обнављање акредитације 

                                                                             .......... 

                                                                              

Пријава 
Преглед 

документације и 
оцењивање 

Одлучивање и 
додела 

акредитације 

I Надзорно оцењивање 

II Надзорно оцењивање 

III Надзорно оцењивање 

Пријава 
Преглед 

документације и 
оцењивање 

Одлучивање и 
обнављање 

акредитације 

4 
године 

ППСТУПАК АКРЕДИТАЦИЈЕ ТПУ (1) 
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Пријава за 
акредитацију 

• Попуњен образац  
пријаве, www.ats.rs 

• Пратећа 
документација 

• Разматрање и 
преиспитвање 
пријаве 

• Уговарање 

Припрема за 
оцењивање 

• Именовање тима 
за оцењивање 

• Достављање 
документације 
тиму 

Оцењивање 

• Преглед 
документације 

• Оцењивање на 
лицу места 

• Извештавање 

• Отклањање 
неусаглашености 

ППСТУПАК АКРЕДИТАЦИЈЕ ТПУ (2) 

http://www.ats.rs/
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Одлучивање о 
акредитацији 

• Препорука тима за 
оцењивање 

• Предлог Комисије за 
акредитацију 

• Одлука директора 

Додела 
сертификата и 
упис. у Регистар, 
www.ats.rs 

• Одлука о 
акредитацији 

• Сертификат о 
акредитацији 

• Обим акредитације 

Надзор над радом 
акредитованих 
ТОУ 

• I NO 6 до 9 месеци 

• II NO 18 до 21 
месеца 

• III NO 30 до 33 
месеца  

ППСТУПАК АКРЕДИТАЦИЈЕ ТПУ (3) 

http://www.ats.rs/
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СЕРТИФИКАТ П АКРЕДИТАЦИЈИ 
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ПБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ 
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АКРЕДИТПВАНЕ ИСПРАВЕ П УСАГЛАШЕНПСТИ 
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АКРЕДИТПВАНА ТПУ 
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Акредитоване лабораторије за испитивање  

Области испитвања 

број 

ЛИ 

И-01 Акустична испитивања и испитивања буке - укључујући буку изазвану 

вибрацијама 

37 

И-02 Биолошка, биохемијска испитивања 51 

И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања 45 

И-04 Клиничка испитивања у области медицине и ветерине 2 

И-05 Електрична и електронска испитивања 30 

И-06 Електромагнетна компатибилност (ЕМС) 13 

И-07 Испитивања животне средине 1 

И-08 Испитивања на пожар 2 

И-09 Форензичка испитивања 1 

И-10 Механичка, металографска испитивања 27 

И-11 Микробиолошка испитивања 59 

И-12 Испитивања без разарања 26 

И-13 Физичка испитивања 230 

И-14 Радиолошка испитивања – укључујући нуклеарна испитивања 15 

И-15 Узорковање 97 

И-16 Сензорна испитивања 16 

И-17 Остала испитивања 8 

АКРЕДИТПВАНА ТПУ SRPS ISO/IEC 17025:2006 

302 
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Акредитоване медицинске лабораторије  

Области испитивања 

број 

МЛ 

И-02 Биолошка, биохемијска испитивања 9 

И-11 Микробиолошка испитивања 8 

АКРЕДИТПВАНА ТПУ SRPS EN ISO 15189:2014  

12 
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Акредитоване лабораторије за еталонирање  

Области еталонирања 

Број 

ЛЕ 

Е-01 Убрзање, брзина и померај 2 

Е-02 Акустика и ултразвук 2 

Е-03 Хемија (рН метри, анализатори гасова...) 5 

Е-04 Густина и вискозност 1 

Е-05 Димензије 10 

Е-06 Електротехника, DC и LF 9 

Е-07 Електротехника, HF 1 

Е-08 Проток (укључујући и брзину течности) 2 

Е-09 Сила и снага 6 

Е-10 Тврдоћа 2 

Е-11 Влажност 5 

Е-12 Јонизујуће зрачење и радиоактивност 2 

Е-13 Магнетизам 0 

Е-14 Маса 18 

Е-15 Оптика 7 

Е-16 Притисак и вакуум 14 

Е-17 Референтни материјали 0 

Е-18 Температура 14 

Е-19 Време и фреквенција 6 

Е-20 Запремина 7 

Е-21 Остало 3 

АКРЕДИТПВАНА ТПУ SRPS ISO/IEC 17025:2006 

53 
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Акредитована контролна тела  

Врсте контролисања 

број 

КТ 

К-01 Опрема под притиском 13 

К-02 Возила за транспорт опaсних материја на путевима и железницама (ADR, 

RID) 

6 

К-03 Покретна опрема под притиском 7 

К-04 Мерни инструменти (мерила) 78 

К-05 Возила 6 

К-06 Нафта и хемија 3 

К-07 Лифтови и подизни механизми 6 

К-08 Животна средина 3 

К-09 Производи за људску употребу, укључујући храну 1 

К-10 Опрема која се користи у потенцијално експлозивној средини 4 

К-11 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње 4 

К-12 Грађевински производи и конструкције 3 

К-13 Текстил, кожа, одећа 5 

К-14 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника 13 

К-15 Заштитна средства и опрема 6 

K-16 Органска производња 0 

К-17 Остало 21 

АКРЕДИТПВАНА ТПУ SRPS ISO/IEC 17020:2012 

122 
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Акредитована сертификациона тела за сертификацију производа  

Врсте сертификације 

број 

СТ 

С-01 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника 5 

С-02 Лифтови и подизни механизми 3 

С-03 Грађевински производи, материјали и конструкције 3 

С-04 Опрема која се користи у потенцијално експлозивној средини 2 

С-05 Заштитна средства и опрема 1 

С-06 Машине, постројења, опрема 2 

С-07 Опрема под притиском 1 

С-08 Мерни инструменти 0 

С-09 Органска производња 7 

С-10 Остало 6 

АКРЕДИТПВАНА ТПУ SRPS ISO/IEC 17065:2013 

22 
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Акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента 

Врсте система менаџмента 

број 

СТ 

SRPS ISO 9001:2008 QMS 14 

SRPS ISO 14001:2005 EMS 10 

SRPS ISO 18001:2008 OHSAS 9 

SRPS ISO 22000:2007 FSMS 8 

Акредитована сертификациона тела за сертификацију особа 

Области - занимања 

број 

СТ 

О-01 Сертификација особа у области испитивања без разарања 2 

О-02 Сертификација особа у области заваривања топљењем 1 

О-03 Сертификација особа у области монтаже спојница 1 

О-07 Сертификација особа у области заваривања 4 

АКРЕДИТПВАНА ТПУ SRPS ISO/IEC 17021:2011 

5 

14 

АКРЕДИТПВАНА ТПУ SRPS ISO/IEC 17024:2012 
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АТС У ГЛПБАЛНПЈ МРЕЖИ АКРЕДИТАЦИПНИХ ТЕЛА 

 

o ЕА  
Еuropean Co-Operation for Accreditation 
 

• EA Чланице могу такође да буду чланице две организације на 
међународном нивоу: 

o ILAC  
International Laboratory Accreditation Cooperation 

 
 

o IAF  
International Accreditation Forum 

 

• EA је призната као регионална организација у ILAC-у и IAF-у и 
потписник споразума о међусобном признавању, респективно. 

http://ilac.org/
http://ilac.org/
http://ilac.org/
http://ilac.org/
http://ilac.org/
http://ilac.org/
http://iaf.nu/


ПОТПИСНИЦИ EA MLA 

 Потписници EA MLA :  

36 пуноправних 

чланица 

 Потписници EA BLA :  

4 придружене 

чланице 

(Август 2015) 

 

 

39 

Списак свих MLA и BLA 

потписника и области на које 

се односе споразуми 

погледати на вебсајту  EA : 

http://www.european-

accreditation.org/mla-and-bla-

signatories 

АТС У ГЛПБАЛНПЈ МРЕЖИ АКРЕДИТАЦИПНИХ ТЕЛА 

http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories
http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories
http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories
http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories
http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories
http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories
http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories
http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories
http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories
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IAF/ILAC 

EA 

Европа 

ATS +35 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 и 
ILC MRA 

2014. АТС проширио IAF MLA 

АТС У ГЛПБАЛНПЈ МРЕЖИ АКРЕДИТАЦИПНИХ ТЕЛА 
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АТС У ГЛПБАЛНПЈ МРЕЖИ АКРЕДИТАЦИПНИХ ТЕЛА 
IL

A
C

 

• 72 AT  пунпправних шланица 
(сви су пптписници MLA) 

• 21 AТ придружених шланица 

• 18 AТ партнерских шланица 

• 1 Телп регипналне 
кппперације (SADCA, Јужна 
Африка) 

• 3 Регипналне  кппперације 
(укљушујући EA) 

• 26 шланица стејкхплдера 
IA

F • 64 AТ Чланица и 53 MLA 
пптписника 

• 18 придружених шланица 

• 4 регипна (укљушујући EA)  

• 4 ппсматраша 
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АТС У ГЛПБАЛНПЈ МРЕЖИ АКРЕДИТАЦИПНИХ ТЕЛА 

EA MLA потписници и акредитације које они додељују су  међународно 

признати кроз ILAC и IAF Мултилатералне споразуме.  

 

 

Вище инфпрмација п 
IAF/ILAC Признаваоу мпгу се 

дпбити на сајту ЕА: 
http://www.european-

accreditation.org/iaf-and-ilac 

http://www.european-accreditation.org/iaf-and-ilac
http://www.european-accreditation.org/iaf-and-ilac
http://www.european-accreditation.org/iaf-and-ilac
http://www.european-accreditation.org/iaf-and-ilac
http://www.european-accreditation.org/iaf-and-ilac
http://www.european-accreditation.org/iaf-and-ilac
http://www.european-accreditation.org/iaf-and-ilac
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РАЗВПЈ У 2015. – 2016. (1) 

Нова врста акредитације (акредитациона активност) 

•акредитација тела за верификацију извештаја о емисијама 

гасова са ефектом стаклене баште, према стандарду EN ISO 

14065 

Специфичне области за постојеће врсте акредитације 

•Акредитација медицинских лабораторија, за испитивања уз 

пацијента, према стандарду SRPS EN ISO 15189 + SRPS EN 

ISO 22870 

•Aкредитација форензичких лабораторија, према 

стандардима SRPS ISO/IEC 17025 и SRPS ISO/IEC 17020  

•Акредитација сертификационих тела за сертификацију 

система менаџмента безбедношћу информација, према SRPS 

ISO/IEC 17021 + SRPS ISO/IEC 27006 
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РАЗВПЈ У 2015. – 2016. (2) 

Специфичан обим акредитације за постојеће врсте акредитације 

•Акредитација сертификационих тела за сертификацију 

система менаџмента, према SRPS ISO/IEC 17021, за обим 

акредитације 

• Систем менаџмента квалитетом за медицинска 

средства, за сврхе регулативе, према стандарду SRPS 

EN ISO 13485 

•Акредитација контролних/сертификационих тела за 

контролисање/сертификацију производа/система 

менаџмента квалитетом, према стандардима SRPS ISO/IEC 

17020/SRPS ISO/IEC 17065/SRPS ISO/IEC 17021 по техничким 

прописима којима су преузете европске Директиве новог 

приступа 

• Правилник о буци коју емитује опрема која се 

употребљава на отвореном простору 

• Правилник за гасне апарате 



 Унапређеое система акредитације у Републици Србији; 
o  пјашати кпмпетентнпст заппслених у АТС, 

 крпз ппвећаое брпја заппслених кпји имају пдгпварајуће 
струшнп знаое и искуствп, 

 крпз дпдатне пбуке заппслених АТС за ппједине пбласти 
акредитације. 

o унапредити знаое и пбезбедити кпнтинуиранп пбушаваое, 
екстернп ангажпваних пцеоиваша и технишких експерата, 

o кпнтинуиранп преиспитивати и унапређивати систем 
меначмента АТС . 

 прпщиреое пбласти рада АТС, у складу са пптребама привреде, 
ТОУ и пргана државне управе; 

 даље унапређеое сарадое са Министарствима и другим 

заинтереспваним странама. 
 

ЦИЉЕВИ АТС-А ЗА НАРЕДНИ ПЕРИПД (1) 



 Успешно одржавање 

потписаних MLA споразума 

 

ЦИЉЕВИ АТС-А ЗА НАРЕДНИ ПЕРИПД (2) 

 Сталнп усклађиваое система меначмента АТС-а са ЕА, ILAС и IAF 
преппрукама и прпцедурама; 

 активнп ушествпваое у раду ЕА, ILAС и IAF у циљу усклађиваоа 
праксе између акредитаципних тела и креираоу пплитике у 
пбласти акредитације; 

 унапређеое сарадое са другим акредитаципним телима, 
дппринпси спрпвпђеоу еврппских прекпгранишних правила; 

 пбезбеђеое услпва да АТС пствари стабилан независан извпр 
финансираоа, щтп је један пд услпва за пунпправнп шланствп у 
еврппским и међунарпдним прганизацијама за акредитацију 
(Уредба 765/2008/ЕЗ). 
 
 

 



 Ппдизаое нивпа свести свих заинтереспваних страна и јавнпсти 
п знашају акредитације 
o кпнтинуиранп спрпвпдити прпмптивне активнпсти п знашају 

и улпзи акредитације, у щтампаним и електрпнским 
медијима; 

o прганизпвати и пдржавати едукативне семинаре п захтевима 
и преднпстима акредитације у пдређеним пбластима 
акредитације; 

o прганизпвати презентације прганима државне управе кпји 
дпнпсе технишке прпписе п улпзи и знашају акредитације кап 
најбпљег и најефикаснијег нашина утврђиваоа 
кпмпетентнпсти ТОУ. 
 

 

ЦИЉЕВИ АТС-А ЗА 2016. (3) 
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АКРЕДИТАЦИПНП ТЕЛП СРБИЈЕ - АТС 

Какп да сазнате вище п 
систему акредитације у 

Републици Србији и АТС-у?  
Ппсетите нащ ппртал и 

уппзнајте наще прпмпципне 
материјале: 

http://www.ats.rs 

http://www.ats.rs/promotional-information
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Хвала на пажњи 

www.ats.rs  


