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Садржај: 

 

- Кратак историјат и “породично 

стабло” АТС-а; 

- значајне године – године 

прекретнице; 

- организациона структура АТС-а 

данас; 

- тренутне активности АТС-а; 

- поглед у будућност. 

 





Кратак историјат: 1996 – 2018. 

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 – 1999. године 
ЈУАТ je 7. 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 бавили питањима из 
области стандардизације и квалитета. 
 
1999. године је примљено 20 запослених који су 
додатно обучавани за послове акредитације. 
Започета је израда основних аката и поступака 
акредитације и оцењивања, а извршена је и обука 
оцењивача који се екстерно ангажују за потребе 
оцењивања. 
 
    
 



2000. година  

Започињу први поступци акредитације. 

28. јуна 2000. године донета је прва одлука о 

акредитацији лабораторије за испитивање - 

лабораторија АД “Квалитет” из Ниша. 

 

Акредитовано прво сертификационо тело за производ. 
 

1. децембра 2000. године донета је нова Уредба Савезне владе 

према којој је ЈУАТ постао самостални колегијални орган ван 

састава било ког министарства. 

 



2001 – 2003. године  

Акредитована је прва контролна организација 2001. 
године. 
Започето је увођење система квалитета. 
Спроводи се екстерна квалификација свих запослених  
који учествују у предметима. 
Доносе се Правила акредитације. 
ЈУАТ је 28.11.2002. године постао придружени члан 
Европске организације за акредитацију (ЕА). 
Отворена је веб-страница ЈУАТ-а. 
Усвојен је знак и симбол ЈУАТ-а. 
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. 



2004 – 2006. године 
У новембру 2004. године спроведена су два заједничка оцењивања 

са тимом из SWEDAC-а. 

У марту 2006. године обављен је пробни “peer assessment” од 

стране DANAK-a. 

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 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 формиран је 1. децембра 2006. године. 

 



2007 – 2010. године 

Први Статут АТС-а донет је у јуну 2007. године. 
У исто месецу усвојен је и нови визуелни идентитет 
АТС-а и симбол за акредитоване организације, који 
и данас важи. 
Први Савет за акредитацију именован је 25. 
децембра 2008. године, а 2009. су основани технички 
комитети за лабораторије, контролна и 
сертификациона тела. 
  
Нови Закон о акредитацији усвојен је 12. октобра 
2010. године. 

  

 



2011. година 

Одлука о изменама и допунама оснивачког 
акта АТС-а донета је 24. фебруара 2011. 
године. 
Нови Надзорни одбор и Управни одбор 
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. 
Од 27. јуна до 1. јула обављено прво 
колегијално оцењивање од стране ЕА. 
 



2012. година 

Мадрид, 22-24. маја 2012. године           

29. 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 

• 24.05.2012. и 24.10. 2012. године АТС је 

потписао ILAC MRA за области 

испитивања, еталонирања и 

конролисања. 

 

АТС – потписник ILAC MRA 

International Laboratory  

Accreditation Cooperation 



2012. година  

АТС – потписник IAF MLA 

 24.10.2012. године АТС је потписао IAF 

MLA  за област сертификације 

производа. 

 

International Accreditation Forum 



2013. година 

    Поновно колегијално оцењивање АТС-а обављено је 

у септембру 2013. године и односило се на следеће 

области акредитације за које је АТС већ потписао 

мултилатерални споразум са ЕА (лабораторије за 

испитивање укључујући медицинске лабораторије, 

лабораторије за еталонирање, контролна тела и 

сертификациона тела за производе).  

    Том приликом је АТС оцењен и за области којима је 

проширен обим EA MLA споразума: сертификацију 

система менаџмента и особа.  

 

 

 

Поновно колегијално оцењивање 2013. године 



27. маја 2014. године Акредитационо тело 

Србије (АТС) потписало је нови 

мултилатерални споразум (МLA) са ЕА, који 

је укључио и сертификацију система 

менаџмента и особа.  

У октобру 2014. године потписан је IAF MLA  

за област сертификације система 

менаџмента. 

 

 

2014. година 



2015 - 2016. година 

6. фебруара 2016. године именован је 

проф. др Ацо Јанићијевић за в.д. 

директора АТС-а. 

У октобру 2016. године потписан је IAF 

MLA  за област сертификације особа. 

 



2017. година 

Припрема за колегијално оцењивање 

• Извештај самооцењивању у складу са захтевима стандарда ISО / 
IEC 17011 и другим применљивим захтевима EA/IAF/ILAC-MLA 
(IAF/ILAC A3) урађен је и преведен на енглески и послат у 
Секретаријат ЕА крајем јуна 2017. године. 

• Комплетна документација QMS АТС-а (Пословник о квалитету, 
процедуре, упутства и пратећи обрасци) уз пратећа законодавна и 
статутарна документа, урађени/ажурирани, преведени на 
енглески и послати у Секретаријат ЕА крајем јуна 2017. године. 

На 7. седници Управног одбора Акредитационог тела Србије одржаној 10. 

априла 2017. године УО је именовао нови Савет за акредитацију. 

 

Савет за акредитацију изабрао је нове секторске комитете на седници од 

24. августа 2017. године. 

 



Колегијално оцењивање 

• Друго по реду поновно колегијално 
оцењивање спроведено је у периоду од 25. 
до 29. септембра 2017. године односно од 2. 
до 6. октобра (само за сертификацију особа) 
са циљем да се провери усклађеност 
успостављеног система акредитације АТС са 
захтевима стандарда ISO/IEC 17011, 
одговарајућим захтевима европске 
регулативе (Уредба ЕЗ бр. 765/2008), као и 
документима међународних организација за 
акредитацију ( ЕА, ILAC и IAF).  

• ЕА тим је био сачињен од 9 колегијалних 
оцењивача, укључујући и члана тима који је 
био на обуци, а поновном колегијалном 
оцењивању је присуствовало и два 
посматрача Међународне организације за 
акредитацију лабораторија – ILAC.  



Колегијално оцењивање (2) 

На овом 

оцењивању EA 

тим је 

идентификовао 3 

неусаглашености, 

22 забринутости и 

15 коментара. 

Поред оцењивања у седишту АТС-а, извршено је и осведочење у рад тимова за 

оцењивање АТС-а током 14 оцењивања тела за оцењивање усаглашености (2 

лабораторије за испитивање, 2 лабораторије за еталонирање, 2 сертификациона 

тела за сертификацију система менаџмента, 2 сертификациона тело за 

сертификацију производа, 2 сертификациона тело за сертификацију особа, 2 

контролна тела и 2 медицинске лабораторија). 



Колегијално оцењивање (3) 

 У току оцењивања, одржан је 
састанак између в.д. 

директора АТС-a,  проф.др Аца 
Јанићијевића, господина 

Горана Кнежевића, министра 
привреде, г. Александра 

Старчевића помоћника за 
квалитет и безбедност 

производа  у Министарству 
привреде и  господина 

Емануела  Риве, вође тима ЕА 
оцењивача.  



Колегијално оцењивање (4) 

 Општи заључак из Извештаја тима оцењивача ЕА је да АТС одржава 
статус потписника МЛА споразума за следеће области: 
 

• ✓Акредитација испитних лабораторија према стандарду ISO/IEC 
17025; 

• ✓ Акредитација медицинских лабораторија према стандарду ISO 
15189; 
✓Акредитација лабораторија за еталонирање према стандарду 
ISO/IEC 17025; 
✓Акредитација контролних тела према стандарду ISO/IEC 17020; 
✓Акредитацијатела за сертификацију производа према стандарду 
ISO/IEC 17065; 

• ✓Акредитација тела која обављају сертификацију особа према 
стандарду ISO/IEC 17024); 
✓Акредитација сертификационих тела за системе менаџмента 
према стандарду ISO/IEC 17021-1.  

        



  

У новембру и децембру 

је урађена детаљна 

анализа свих налаза 

са ЕА оцењивања, 

предложене су мере 

за разрешење 

налаза, на које је 

средином децембра 

дата сагласност од 

тима ЕА. 



Колегијално оцењивање (5) 

• Након детаљног разматрања узрока идентификованих 
неусаглашености, сарадници АТС су дефинисали корективне 
мере, као и датуме за реализацију дефинисаних корективних мера 
за констатоване забринутости и доставили их ЕА тиму 
17.11.2017.године. Тим за оцењивање је позитивно одговорио на 
предлоге корективних мера осим за забринутости под бројевима 
16, 17, 18 и 23 за које су послате додатне одговарајуће корективне 
мере.  

• Након интензивних активности у АТС-у на отклањању 
идентификованих неусаглашености и спровођењу корективних 
мера са којима се сагласио ЕА тим оцењивача, АТС је 05. 
фебруара 2018. године ЕА Тиму за оцењивање доставио писане 
доказе о спроведеним корективним мерама.  

• Након прегледа достављених доказа о спроведеним корективним 
мерама, вођа ЕА Тима за оцењивање је 09. фебруара 2018. године 
одговорио да је Тим за оцењивање оценио достављене доказе као 
одговрајуће, тако да ће своје мишљење и предлог за одржавање 
потписаних спразума за цео обим АТС који је обухваћен ЕА МLА 
споразумом проследити на даље разматрање на вишем нивоу.  



У оквиру 39. седнице Комитета за 

мултилатералне споразуме (МАС) 

Европске организације за 

акредитацију (ЕА) одржанe 25. и 26. 

априла 2018. године у хотелу Хајат 

у Београду, Акредитационом телу 

Србије (АТС) је 

једногласно потврђен статус 

потписника мултилатералног 

споразума (MLA) између АТС и ЕА.  

Статус потписника 

мултилатералног споразума (MLA) 

између АТС и ЕА је потврђен за 

области лабораторија за 

испитивање, лабораторија за 

еталонирање, медицинских 

лабораторија, контролних тела, 

сертификационих тела за 

сертификацију производа, 

сертификационих тела за 

сертификацију система 

менаџмента и сертификацију 

особа. 

   2018. година – година АТС-а 
АТС – домаћин  

ЕА МАС комитета 



   2018. година 

У априлу 2018. године АТС је проширио потписани IAF MLA 

споразум за следеће под-обиме: 

 

ISO/IEC 27001 – Information security management systems - 

Requirement 

ISO 13485 – Medical devices – Quality management systems – 

Requirements for regulatory purposes 

ISO 22000 – Food safety management systems – Requirement for 

any organization in the food chain 
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   Расподела броја акредитованих тела у периоду од 2000-

2017. године 



Врста Акред. 

број 

НАЗИВ ТОУ Датум прве 

акредитације 

Лабораторије за 

испитивање 01-001 АД за испитивање квалитета „Квалитет“ Ниш 28.06.2000. год. 

Сертификациона тела 

за сертификацију 

производа 04-001 

АД за испитивање квалитета „Квалитет – 

Сектор за сертификацију“ Ниш 31.10.2000. год. 

Контролна тела 06-001 ЈУГОИНСПЕКТ Београд АД 03.09.2001. год. 

Сертификациона тела 

за сертификацију QMS 08-001 

Министарство обране, Сектор за материјалне 

ресурсе, Управа за одбрамбене технологије, 

Одељење за квалитет, стандардизацију и 

метрологију, Београд 11.09.2001. год. 

Лабораторије за 

еталонирање 02-001 

Природно-математички факултет Универзитета 

у Новом Саду, Департман за физику 10.05.2007. год. 

Медицинске 

лабораторије 03-001 

Клинички центар Србије, Центар за медицинску 

биохемију, Београд 26.06.2009. год. 

Сертификациона тела 

за сетрификацију особа 07-001 Professional Control Group doo Београд 31.01.2013. год. 

   Прве акредитације 



0

100

200

300

400

Акредитована ТОУ

мај 2018. године

Укупно

545

Лабораторије за испитивање – 311 

Лабораторије за еталонирање – 62 

Медицинске лабораторије – 12 

Сертификациона тела за 

сертификацију производа – 19 

Сертификациона тела за 

сертификацију – система 

менаџмента – 15 

Сертификациона тела за 

сертификацију особа – 5 

Контролна тела - 121 

Број акредитованих тела – 23.5.2018. 



Register of Assessors and Experts Total 

314 

Lead Assessors / Technical Assessors 200 

Technical Experts 165+19 

93 

Хвала свим оцењивачима на подршци  

коју нам пружају све ове године! 

АТС – Оцењивачи, технички експерти, 

експерти за одлучивање о акредитацији  

 



Међународне активности 
 АТС редовно учествује на састанцима комитета Европске организације за 

акредитацију (ЕА) и међународних организација за акредитацију. 

Годишњи састанак са АТ из региона реализован је у марту 2018.године. 

У мају 2018. године АТС је потписао билатерални споразум са UKAS-ом. 

Обуке/семинари 
- Обука за техничке оцењиваче за серт. тела за серт. система менаџмента (ISO/IEC 17021-1) за 

област система менаџмента безбедношћу информацијама, 

- Системи менаџмента енергијом — (SRPS EN ISO 50001), (SRPS ISO 50003),  

- Оцењивање усаглашености — Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију 

система менаџмента — Део 1: Захтеви (SRPS ISO/IEC 17021-1) 

- Оцењивање усаглашености — Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију 

система менаџмента — Део 2: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију 

система менаџмента животном средином (SRPS ISO/IEC 17021-2), 

- Оцењивање усаглашености — Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију 

система менаџмента — Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију 

система менаџмента квалитетом (SRPS ISO/IEC 17021-3). 



Нове области акредитације 
• Постигнут договор са МУП-ом за акредитацију контролних тела, за 

послове оцењивања усаглашености из Правилника о посебним 
условима које морају испуњавати правна лица која добијају 
овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и 
уређаја за гашење пожара и инсталација („Службени гласник РС“, 
бр. 52/15 и 59/16).  Тренутно имамо око 150 контролних тела у 
поступку или су већ акредитовани. 

• У пероду од 5. до 7. децембра обављено је оцењивање првог ТОУ 
према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043 за ПТ провајдере. 

Међународни пројекти 
• Пројекат “QI Quality 

Infrastructure in the 
Western Balkans” – 
радионица у вези 
примене стандарда 
ISO/IEC 17025:2017 



Сарадња за заинтересованим странама 

1.Одржани су састанци техничких комитета 
у септембру 2017. године и априлу 

2018. године (за лабораторије). 
2. Интензиван рад у Комисији CASCO у 

Институту за стандардизацију на 
превођењу стандарда ISO/IEC 

17025:2017 и ISO/IEC 17011:2017 на 
српски језик. 

3. Рад у комисијама ресорних 
министарстава за именовање ТОУ 

(Министарство привреде, 
Министарство рударства и енергетике, 

Министарство за грађевину и 
инфраструктуру). 

4. Рад у радним групама министарстава за 
доношење Закона о техничким 
захтевима и другим техничким 

прописима и Закона о акредитацији. 



АТС ће у 2018. години радити на: 

- одржавању потписаних споразума MLA/MRA споразума уз потпуну примену свих 

обавезујућих ЕА, ILAC и IAF докумената, 

- спровођењу политике промоције потписаних споразума (међународних 

мултилатералних и билатералних са AT из региона) кроз промоцију акредитације и 

еквивалентности система акредитације и пружању подршке органима 

државне управе при коришћењу система акредитације,  

- ефикасном завршетку акредитације првог ПТ провајдера према стандарду SRPS 

ISO/IEC 17043, 

- Наставку започетих развојних активности за акредитацију верификатора (ISO 14065), 

као и активности на развоју акредитације медицинских лабораторија, за испитивања 

уз пацијента, према стандарду SRPS EN ISO 15189 + SRPS EN ISO 22870 и акредитацији 

форензичких лабораторија, према стандардима SRPS ISO/IEC 17025 и SRPS ISO/IEC 

17020, акредитације сертификационих тела која сертификују системе менаџмента 

енергијом ISO 50001 према стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1 + ISO 50003,  



- активностима транзиције нових издања стандарда и обавезујућих докумената: 

ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17025, 17021-2:2016, 17021-3: 2017, ...итд.) 

- повећању ефикасности реализације поновних и надзорних оцењивања у складу са 

успостављеним плановима, 

- повећању броја оцењивача и техничких експерата, 

- повећању компетентности оцењивача и стално запослених у АТС-у, 

- преиспитивању и унапређењу ефикасности система менаџмента АТС, 

- даљем унапређењу сарадње са ресорним министарствима и заинтересованим 

странама за акредитацију,  

- успостављању оперативне сарадње са акредитационим телима из Региона у складу 

са потписаним споразумима, 

- даљем развоју система акредитације у Републици Србији. 

АТС ће у 2018. години радити на: 
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