Честитамо 9. јун
Светски дан акредитације

Акредитационо тело Србије честита свим својим сарадницима, оцењивачима и акредитованим
телима за оцењивање усаглашености, пријатељима и запосленима Међународни дан
акредитације који се под организацијом Међународног форума за акредитацију (IAF) и
Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) обележава сваке године 9.
јуна.
Светски дан акредитације обележава се са циљем подизања свести о важности и значају
акредитације, као и промоције вредности акредитације. Овогодишња тема Светског дана
акредитације гласи: „Акредитација: Одрживост у економском расту и животној средини“ и има
за циљ да скрене пажњу на то како акредитација и оцењивање усаглашености пружају
глобална решења за питања од општег значаја, као што су одрживост у економском расту и
заштита животне средине. У времену у коме живимо све се више придаје важност концепту
очувања и заштите животне средине и ресурса за будуће генерације у светским оквирима над
тржишним концептом бескомпромисног економског раста, јер нас сама природа, као и с њом
повезане економске прилике на то све више опомињу.
Примена различитих стандарда и шема оцењивања усаглашености могу помоћи предузећима,
индустрији и регулаторима у сагледавању, успостављању и спровођењу еколошких политика.
Акредитовано оцењивање усаглашености и примена релеватних стандарда пружа сигурност
да се они компетентно и доследно примењују чиме акредитација проналази своју битну улогу
у целом овом процесу. Као национално акредитацино тело свесни смо улоге и одговорности,
које заједно са својим сарадницима и осталим институцијама инфраструктуре квалитета,
непосредно или посредно имамо у очувању економског раста, животне средине и ресурса за
будуће генерације у Републици Србији.
Подсећам вас, да са поносом истичемо да смо овогодишњи Светски дан акредитације
дочекали са позитивном потврдом тима за колегијално оцењивање Европске организације за
акредитацију (ЕА), након одржаног поновног оцењивања током прошле године, и препоруком
да и даље одржавамо статус потписника мултилатералног споразума са ЕА, као и да
проширујемо још једну област – акредитација ПТ провајдера у оквиру мултилатералног
споразума о међусобном признавању система акредитације. Очекујемо да ће током јесени ова
препорука тима бити и званично усвојена од стране ЕА МАC комитета. То је само још једна
потврда да је наш рад усаглашен са европским законодавством и међународним
стандардима, али и да је признат од стране релевантних европских институција.
Користим ову прилику да се још једном захвалим свим својим сарадницима, оцењивачима,
експертима, телима за оцењивање усаглашености, представницима Владе Републике Србије,
представницима ресорних министарстава и других државних институција, и запосленима АТСа на успешној сарадњи, разумевању и подршци који једни другима пружамо у јачању
инфраструктуре квалитета у Републици Србији уз жељу да још дуги низ година негујемо добре
пословне односе у циљу остварења важних циљева за развој акредитације и Акредитационог
тела Србије, као и целокупног система инфраструктуре квалитета у Србији, па и шире.
Желим Вам срећан данашњи празник и да у годинама које долазе будемо успешнији и бољи!
С поштовањем,
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