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Одлучивање о акредитацији 

• ПРАВИЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ АТС-ПА 01  

тачка 4.5.2 Одлучивање о акредитацији  

• Процедурa АТС-ПР15  Одлучивање и додела акредитације  

 прописује поступак који спроводи Акредитационо тело Србије при 

одлучивању о акредитацији и издавању релевантних докумената 

у вези са одлучивањем о акредитацији.  

• Пословник о раду Комисија за акредитацију АТС-ПK 05  

прописује начин образовања, састав, начин рада комисија за 

акредитацију Акредитационог тела Србије у поступку 

одлучивања.  

 

  
 



Секторски комитети  

-експерти за одлучивање о акредитацији-  

Савет за акредитацију (као стручно саветодавно тело АТС којег чине истакнути 

стручњаци и научни радници из области које су од значаја за обављање послова из 

надлежности АТС, као представници заинтересованих страна)  предлаже чланове 

секторских комитета (експерата за одлучивање о акредитацији). 

Савет за акредитацију је на седници од 18.09.2017. године усвојио предлог измене и 

допуне секторских комитета. Поред измене у садржају и броју секторских комитета, 

поред постојећих чланова Секторских комитета – експерата за одлучивање, 

именовани су и нови чланови при чему је повећан пул експерата за одлучивање 

како би се још ефикасније спроводиo поступак одлучивања. 

На основу Одлуке АТС од 18.09.2017 именивани су чланови 15 Секторских 

комитета које чине укупно 93 експерта за одлучивање. 

АТС води Регистра експерата за одлучивање о акредитацији (чланова 

секторских комитета). 

Комисија за акредитацију утврђује адекватност информација за доношење одлуке 

да су сви захтеви за акредитацију испуњени. 

 

 

 



Секторски комитети 

Секторски комитети 
• СК бр. 1 - Секторски комитет за лабораторије за испитивање у области испитивања индустријских материјала, 

машина, опреме и возила 

• СК бр.2 - Секторски комитет за лабораторије за испитивање у области испитивања пољопривредних производа, 

укључујући храну за животиње, производа за људску употребу, укључујући храну, дуванских производа, амбалаже и 

узорака животне средине 

• СК бр.3 - Секторски комитет за лабораторије за електрична испитивања, испитивања електричних производа и 

опреме, телекомуникације, електроника 

• СК бр.4 - Секторски комитет за лабораторије за испитивање грађевинских производа, материјала и конструкција 

• СК бр.5- Секторски комитет за лабораторије за испитивање горива (гасна, течна и чврста) и мазива, хемикалија, 

хемијских производа, козметике – укључујући ђубрива и боје, раднe срединe и букe 

• СК бр.6- Секторски комитет за лабораторије  за испитивање текстила и личне заштитне опреме 

• СК бр.7- Секторски комитет за лабораторије за испитивање стакла, пластичних и гумених производа 

• СК бр.8- Секторски комитет за форензичке лабораторије 

• СК бр.9- Секторски комитет за лабораторије у области фармације 

• СК бр.10 - Секторски комитет за медицинске лабораторије 

• СК бр.11 - Секторски комитет за лабораторије за еталонирање 

• СК бр.12- Секторски комитет за контролна тела 

• СК бр.13 - Секторски комитет за сертификациона тела за сертификацију производа 

• СК бр.14 - Секторски комитет за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента 

• СК бр.15 - Секторски комитет за сертификациона тела за сертификацију особа 

 



Комисије за акредитацију  

Комисије за акредитацију (КА) чине компетентна лица из АТС и експерти за 

одлучивање из секторских комитета и то: 

- два члана из АТС који организују и руководе радом комисије, учествују у 

раду комисије из домена своје компетентности као оцењивача, 

проверавају поштовање правила и процедура АТС-а у процесу 

оцењивања; 

- један или више експерата из Регистра експерата за одлучивање о 

акредитацији (чланови секторских комитета) који има/ју компетентност за 

послове оцењивања усаглашености у оквиру кога се одлучује о 

акредитацији;  

Задатак KA је да обави вредновање информацијa из процеса оцењивања ТОУ 

и да утврди адекватност информација за доношење одлуке да су сви захтеви 

за акредитацију испуњени. 
 

Чланови КА су у обавези да поштују принципе поверљивости у вези свих 

добијених информација и процедура АТС-а; 

 



Процедурa АТС-ПР15  

ОДЛУЧИВАЊЕ И ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Одлучивање о акредитацији: 

 додела акредитације, одржавање акредитације, обнављање 

акредитације, промена обима акредитације (проширење 

или смањење обима акредитације и друге измене у обиму 

акредитације на пр. техничке корекције обима 

акредитације, промена називa/адресе ТОУ), прелазак на 

ново издање референтног стандарда, суспензија 

акредитације/укидање суспензије, продужење или 

укидање акредитације.  

 



Процедурa АТС-ПР15  

ОДЛУЧИВАЊЕ И ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Разматрање предмета за одлучивање и формирање 

предлога одлуке о акредитацији: 

- Релевантна документација сачињена након спроведеног поступка 

оцењивања ТОУ а неопходна за одлучивање о акредитацији доставља 

се  члановима комисије за акредитацију (КА);  

- Чланови КА разматрају информације из предмета, вреднују 

јасност, разумљивост и довољност информацијa на основу којих КА 

предлаже одлуку о акредитацији; 

 



Процедурa АТС-ПР15  

ОДЛУЧИВАЊЕ И ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Разматрање предмета за одлучивање и формирање 

предлога одлуке о акредитацији: 

- Уколико КА утврди да информације достављене за одлучивање, нису 

довољне за доношење одговарајућег предлога одлуке, затражиће да се 

доставе додатне информације од стране тима за оцењивање и/или ТОУ.  

КА може у циљу прикупљања додатних информација затражити и 

спровођење додатног оцењивања. Директор АТС-а одобрава 

спровођење додатног оцењивања. 

- Када се утврди да су достављене информације довољне, доноси се 

предлог одлуке о акредитацији 

 

  

 

 



Процедурa АТС-ПР15  

ОДЛУЧИВАЊЕ И ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ 

На основу, од стране КА, датог предлога одлуке о акредитацији Директор АТС 

разматра предлоге одлука о акредитацији, а по потреби и информације из предмета 

који се достављају по захтеву и утврђује да ли су се стекли сви потребни услови за 

доношење предложених одлука о акредитацији. Директор АТС доноси одлуку о 

акредитацији.   

АТС телу за оцењивање усаглашености издаје: 

 Сертификат о акредитацији / референцирање на ново издање референтног 

стандарда  SRPS ISO/IEC 17025:2017  / трајање Сертификата – до истека важења 

претходно издатог према стандарду  SRPS ISO/IEC 17025:2006/; 

 Обим акредитације  (попис акредитованих послова оцењивања усаглашености); 

 Симбол акредитације за SRPS ISO/IEC 17025:2017 који ТОУ у складу са АТС-ПА04 

треба да имплементира на својим исправама о усаглашености. 

У Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености на веб страници АТС   

http://www.registar.ats.rs/  уписују се ажурни подаци о преласку ТОУ на стандард 

                                              SRPS ISO/IEC 17025:2017  

 

 



 

 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ 
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