
На основу члана 4. став 2. Закона о акредитацији ("Службени лист СЦГ", број 44/05) и 
члана 43. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05 и 71/05 - исправка), 

Влада доноси 

Одлуку о оснивању Акредитационог тела Србије 

Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 96/2006 од 3.11.2006. 
године. 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Оснива се Акредитационо тело Србије (у даљем тексту: Акредитационо тело) за 
утврђивање компетентности организација за обављање послова оцењивања 
усаглашености. 

Члан 2. 

Акредитационо тело је самостална непрофитна организација. 

Акредитационо тело има својство правног лица. 

Права, обавезе и одговорности Акредитационог тела утврђују се законом, овом 
одлуком и статутом. 

II. НАЗИВ И СЕДИШТЕ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА 

Члан 3. 

Назив Акредитационог тела је Акредитационо тело Србије. 

Скраћени назив Акредитационог тела је: АТС. 

Седиште Акредитационог тела је у Београду. 

III. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Члан 4. 

Оснивач Акредитационог тела је Република Србија за коју на основу законског 
овлашћења оснивачка права врши Влада, Београд, Немањина 11 (у даљем тексту: 
оснивач). 

IV. НАДЛЕЖНОСТ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА 

Члан 5. 

Акредитационо тело обавља следеће послове: 

1. утврђује компетентност организација за обављање послова оцењивања 
усаглашености и то: 



1) испитивања, 

2) контролисања, 

3) сертификације производа и процеса, 

4) сертификације система менаџмента, 

5) сертификације стручних лица. 

2. утврђује компетентност организација за обављање послова еталонирања; 

3. утврђује и објављује правила акредитације која се морају заснивати на 
одговарајућим српским, европским и међународним стандардима и документима 
европских и међународних организација за акредитацију; 

4. учествује у раду европских и међународних организација за акредитацију и заступа 
српске интересе у њима у складу са обавезама преузетим међународним уговорима; 

5. води регистар акредитованих организација; 

6. обавља и друге послове из области акредитације у складу са законом и овом 
одлуком и статутом. 

V. ОРГАНИ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА 

Члан 6. 

Органи Акредитационог тела су: управни одбор, савет за акредитацију као колегијални 
орган, директор и надзорни одбор. 

Члан 7. 

Управни одбор има председника и четири члана. 

Председника и чланове управног одбора именује и разрешава оснивач.  

Два члана управног одбора предлаже Привредна комора Србије из реда 
акредитованих организација. 

Члан 8. 

Мандат председника и чланова управног одбора траје четири године, уз могућност 
поновног именовања. 

Начин рада управног одбора ближе се уређује статутом и пословником о раду. 

Члан 9. 

Управни одбор: 

1) доноси статут; 

2) усваја финансијски извештај; 



3) доноси план и годишњи програм рада; 

4) усваја годишњи извештај о пословању Акредитационог тела; 

5) усваја извештај о пословању; 

6) усваја годишњи извештај о раду; 

7) одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом; 

8) одлучује о располагању имовином веће вредности; 

9) одлучује о висини трошкова акредитације; 

10) доноси правила акредитације, у складу са законом;  

11) даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; 

12) обавља и друге послове у складу са законом, овом одлуком и статутом. 

Акте из става 1. тач. 1), 2), 3) и 8) овог члана, управни одбор доноси уз сагласност 
оснивача. 

Члан 10. 

Савет за акредитацију има председника и четири члана које бира и разрешава управни 
одбор на начин утврђен статутом. 

Савет за акредитацију састављен је од лица која имају стручна знања из области које 
су од значаја за обављање послова из надлежности Акредитационог тела, а који се бирају 
из реда заинтересованих страна за акредитацију. 

Начин рада Савета за акредитацију ближе се уређује статутом, односно пословником о 
раду. 

Члан 11. 

Савет за акредитацију: 

1) даје стручна мишљења у погледу развоја система акредитације у Републици Србији; 

2) даје иницијативе за проширење области деловања Акредитационог тела, односно 
установљавања нових шема акредитације; 

3) даје мишљења у вези са доношењем правила акредитације, на захтев управног 
одбора; 

4) заузима ставове по другим стручним питањима, а по задужењу управног одбора. 

Члан 12. 

Директора Акредитационог тела именује и разрешава оснивач. 

Мандат директора траје пет година, уз могућност поновног избора. 



Члан 13. 

Директор: 

1) заступа и представља Акредитационо тело; 

2) организује и руководи радом Акредитационог тела; 

3) стара се о законитости рада и одговоран је за законитост рада Акредитационог тела; 

4) стара се о коришћењу средстава; 

5) извршава и спроводи одлуке управног одбора; 

6) предлаже и организује припрему аката које доноси управни одбор; 

7) доноси акт о организацији и систематизацији радних места, уз сагласност управног 
одбора; 

8) предлаже годишњи извештај о пословању; 

9) одлучује о ангажовању стручњака за обављање појединих послова из надлежности 
Акредитационог тела и са њима закључује уговор о регулисању међусобних права и 
обавеза; 

10) одлучује о правима и обавезама запослених у Акредитационом телу, у складу са 
законом; 

11) обавља и друге послове у складу са законом, овом одлуком и статутом. 

Члан 14. 

Надзорни одбор има председника и два члана, које именује и разрешава оснивач.  

Једног члана надзорног одбора предлаже управни одбор из реда акредитованих 
организација. 

Другог члана надзорног одбора предлаже директор из реда запослених у 
Акредитационом телу. 

Мандат чланова надзорног одбора траје четири године, уз могућност поновног избора. 

Члан 15. 

Надзорни одбор: 

1) врши надзор над законитошћу рада органа Акредитационог тела; 

2) прегледа извештаје о пословању и финансијски извештај и утврђује да ли су 
сачињени у складу са законом и врши контролу њихове веродостојности и усклађености 
са законом и другим прописима; 

3) обавља и друге послове утврђене законом, овом одлуком и статутом. 



О резултатима надзора, надзорни одбор обавештава оснивача најмање једном 
годишње. 

Начин рада и одлучивања надзорног одбора ближе се уређује статутом и пословником 
о раду. 

Члан 16. 

Акредитационо тело подноси извештај о свом раду оснивачу најмање једном годишње. 

VI. ФИНАНСИРАЊЕ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА 

Члан 17. 

Средства за рад Акредитационог тела обезбеђују се: 

1) наплатом трошкова акредитације; 

2) из буџета Републике Србије;  

3) из других извора. 

Члан 18. 

Под наплатом трошкова акредитације подразумевају се средства из прихода која се 
остварују пружањем услуга корисницима у складу са одлуком о висини трошкова 
акредитације. 

Цена услуге акредитације утврђују се уговором између Акредитационог тела и 
корисника услуге, у складу са одлуком о висини трошкова акредитације. 

Износ средстава за рад Акредитационог тела који се обезбеђује из буџета Републике 
Србије одређује се на основу послова који се утврђују програмом и годишњим планом 
рада. 

Средства за чланарину Акредитационог тела у европској и међународним 
организацијама за акредитацију обезбеђују се из буџета Републике Србије. 

Под средствима из других извора подразумевају се поклони (донације) и други приходи 
остварени у складу са законом. 

Поклоне (донације) не могу давати корисници услуга Акредитационог тела. 

VII. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ 

Члан 19. 

За обавезе у правном промету са трећим лицима, Акредитационо тело одговара за 
своје обавезе целокупном својом имовином. 

Оснивач одговара за обавезе Акредитационог тела, ако Акредитационо тело не може 
да испуни обавезе из своје имовине или ако би испуњење обавеза из имовине 
Акредитационог тела озбиљно угрозило њен рад. 



VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

До именовања директора Акредитационог тела, дужност директора обављаће др 
Милош Јелић, који је Решењем о именовању вршиоца дужности директора 
Акредитационог тела Србије ("Службени гласник РС", број 57/06), именован за вршиоца 
дужности директора.  

Оснивач ће именовати чланове управног одбора најкасније до 24. новембра 2006. 
године. 

Вршилац дужности директора Акредитационог тела Србије дужан је да сазове прву 
седницу управног одбора ради усвајања статута најкасније у року од 15 дана од дана 
именовања чланова управног одбора.  

Члан 21. 

Оснивач обезбеђује Акредитационом телу просторије потребне за рад, средства и 
опрему, у складу са законом. 

Члан 22. 

Акредитационо тело почиње са радом даном уписа у регистар. 

Даном почетка рада Акредитационо тело преузима права, обавезе, предмете, опрему, 
средства за рад и архивску грађу, као и запослене у Акредитационом телу Србије и Црне 
Горе, које је основано и пословало у складу са Уредбом о оснивању Акредитационог тела 
Србије и Црне Горе ("Службени лист СЦГ", број 22/06) и Уредбом о положају појединих 
институција бивше Србије и Црне Горе и Служби Савета министара ("Службени гласник 
РС", бр. 49/06 и 63/06 - УС). 

Члан 23. 

Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије". 

05 број 02-9352/2006-1 

У Београду, 2. новембра 2006. године 

Влада 

Председник, 

Војислав Коштуница, с.р. 

 


