Акредитационо тело Србије
јуче данас сутра

Од 24.05.2012. године
систем акредитације
Републике Србије
признат у Европи и свету

др Дејан Крњаић
Биљана Томић

Акредитација у Србији јуче

• Далеке 1996. године доношењем Закона о
стандардизацији
предвиђено
је
оснивање
националног акредитационог тела.
• У августу 1996. године донета је Уредба о
образовању Југословенског акредитационог тела ЈУАТ-а.

Акредитација у Србији јуче
• Прави почетак рада ЈУАТ-а је био 1999. године када
је примљено 20 запослених и када је донет први
Пословник о раду и велики број других докумената.
• 28. јуна 2000. године донета је прва Одлука о
акредитацији за лабораторије.
• До краја 2000. године донете су још две Одлуке за
лабораторије за испитивање и једна Одлука за
сертификацију производа.

Акредитација у Србији јуче
• ЈУАТ је формирано као правно лице и колегијални
орган у саставу Савезног министарства за развој,
науку и животну средину.
• 05.02.1998.
године
извршено
је
постављење
председника и чланова ЈУАТ-а.
• ЈУАТ је од септембра 1998. године у сарадњи са
Савезним заводом за стандардизацију започео
акредитацију и сертификацију организација за
атестирање и издавање привремених решења.

Акредитација у Србији јуче

• 01.12.2000. године донета је нова Уредба Савезне
Владе према којој је ЈУАТ постао самостални
колегијални
орган
ван
састава
било
ког
министарства.
• 2001. године усвојена су прва Правила акредитације.
• ЈУАТ је 2002. године постао придружени члан
Европске организације за акредитацију.

Акредитација у Србији јуче
• Доношењем Уредбе о образовању министарстава,
организација и служби Савета министара од 13. јуна
2003. године, Југословенско акредитационо тело
(ЈУАТ) мења свој назив у Акредитационо тело Србије
и Црне Горе (АТ СЦГ) и налази се у саставу
Министарства за унутрашње економске односе као
организација и колегијални орган.

Акредитација у Србији јуче
• Закон о акредитацији усвојен је 2005. године са
применом од 01.01.2006. године („Сл. лист СЦГ“, бр.
44/2005).
• Доношењем 8. јуна 2006. године Уредбе о положају
појединих институција бивше Србије и Црне Горе и
служби Савета министара („Сл. гласник РС“, бр.
49/06 и 63/06) престало је да постоји Акредитационо
тело Србије и Црне Горе.

Акредитација у Србији јуче

Акредитација у Србији јуче

• Влада Републике Србије 03.11.2006. године доноси
Одлуку о оснивању Акредитационог тела Србије АТС, као самосталне непрофитне организације која
има својство правног лица.
• Управни одбор је своју прву седницу одржао
01.12.2006. године.
• Управни
одбор
је
усвојио
први
Статут
Акредитационог тела Србије, на који је Влада
Републике Србије дала сагласност јуна 2007. године
(„Сл. гласник РС“, 68/07).

• АТС је у мају 2008. године посетио Лоренцо Тијоне
преседавајући
Европске
организације
за
акредитацију - ЕА.

Акредитација у Србији јуче
• 25.12.2008. године именовани су чланови савета за
акредитацију, а током 2009. године основани су и
технички комитети.
• 17.02.2009. године АТС је постао придружени члан
ILAC-а.
• АТС је 12. фебруара 2009. године поднео пријаву ЕА за
покретање поступка за колегијално оцењивање, а у
периоду од 2. до 5. марта 2010. године обављено је
пред-оцењивање („pre-evaluation“) АТС-а.

Усвојен Закон о акредитацији
12.
12. октобар 2010.
2010. године

Акредитација у Србији данас
Нови правни оквир
• Закон о акредитацији 12.10.2010. године (Сл.
Гласник РС 73/2010).

• Одлука о изменама и допунама оснивачког
акта Акредитационог тела Србије 24.02.2011.
године (Сл. гласник РС 14/2011).

• Статут Акредитационог тела Србије донет
1.06.2011. године – измене 24.11. 2011. године.

• Добијена сагласност на Статут АТС-а
8.12.2011. године (Сл. гласник РС 97/2011 21.12.2011. године).

АТС – оснивач Влада Републике Србије
• Секторски закони и прописи
– Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању
усаглашености производа са прописаним захтевима
– Закон о метрологији
– Закон о стандардизацији
– Закон о безбедности хране
– Закон о заштити животне средине
– Уредба о начину овлашћивања тела за оцењивање
усаглашености

• Процедуре, упутства и смернице EA - European
Cooperation for Accreditation и/или ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation
и/или IAF - International Accreditation Forum

Акредитација у Србији данас
Нови органи АТСАТС-а

АТС – оснивач Влада Републике Србије
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• Нови Надзорни и Управни одбор
Акредитационог тела Србије именовани су на седници
Владе Републике Србије 29.04.2011. године.

• Нови Савет за акредитацију именован је на
седници Управног одбора 1.06.2011. године.
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Помоћник директора

Саветник директора
за односе са
јавношћу и ИТ

Кабинет
директора

Комисија за
оцењиваче

Одељење за прaвне
и опште послове

Одељење за
акредитацију
лабораторија

Одељ ење за
акредитацију
контролних и
сертификационих
тела

Одељење за
финансијске послове

ум

Оцењивачи

2. Потписивање и одржавање споразума о
међусобном признавању акредитације и
акредитованих послова у оквиру ЕА, ILAC и IAF
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Тела за оцењивање
усаглашености
Извештаји

Сертификати

Прихватање у целом свету

Одржан састанак EA MAC Савета
у Београду
• У Београду је од 12. до 15. априла 2011. године
одржан састанак Савета за мултилатералне
споразуме Eвропске организације за акредитацију
(EA MAC), радног председништва EA МАС-a, као и
радне групе за обуку колегијалних оцењивача.

Потписан Multilateral Agreement
несметано кретање роба и услуга
• Колегијално оцењивање – peer evaluation
акредитационог тела
• Циљ - стицање поверења да акредитационо тело
оцењивања и акредитације спроводи у складу са свим
захтевима ISO/IEC 17011 стандарда, одговарајућим
европским стандардима EN серије 45000 односно
ISO/IEC стандардима као и одговарајућим документима
ЕА, ILAC-а и IAF-а.
– IAF/ILAC A1:07/2010 IAF/ILAC MRAs
– IAF/ILAC A2:07/2010 IAF/ILAC MRAs
– EA - 2/02 EA Policy and Procedures
for the Multilateral Agreement

АТС – члан IAFIAF-а
• 29.12.2011. године АТС је постао члан IAF-а
- International Accreditation Forum

АТС ЕА Колегијално оцењивање
• 12.02.2009.
године
АТС
упутио
Европској
организацији за акредитацију – ЕА захтев за
колегијално оцењивање - „peer evaluation“.
• Унапређење система менаџмента – 2008 - 2011.
године – донето скоро 100 нових издања и измена
докумената система менаџмента АТС-а.
• Основани Савет за акредитацију, технички
комитети и радне групе.
• Предоцењивачка
посета
–
pre-evaluation
реализована од 2. до 5.03.2010. године.

АТС ЕА Колегијално оцењивање

ЕА Колегијално оцењивање

• Од 27. јуна до 1. јула 2011. peer evaluation - колегијално
оцењивање – акредитације лабораторија за испитивање,
медицинских лабораторија, лабораторија за
еталонирање, контролних тела и сертификационих тела
за сертификацију производа и сертификацију система
менаџмента.

• Тим колегијалних оцењивача је изнео мишљење да
у Србији :
– постоји неопходна законска основа за рад Акредитационог
тела,
– да АТС има адекватне процедуре које стално унапређује,
– да су административно особље и водећи оцењивачи
посвећени свом послу, као и да су технички оцењивачи и
експерти компетентни.

• Закључак ЕА тима оцењивача:
– АТС спроводи своје активности у складу са процедурама и
захтевима ЕА,
– поверење у компетентност АТС –а, а последично и
акредитованих тела за оцењивање усаглашености.

ЕА Колегијално оцењивање

Мадрид, 22-24. мај 2012. године
29. седница Генералне скупштине ЕА

• На седници ЕА МАС савета 18. и 19.04.2012. године
у Копенхагену донета одлука о потписивању MLA
споразума између АТС -а и ЕА.

• 24. маја 2012. године АТС је постао пуноправни
члан ЕА и потписао мултилатерални споразум ЕА
МLA.

АТС – Број акредитованих тела за оцењивање
усаглашености 05.
05.06.2012.
06.2012. године
Врста оцењивања
усаглашености

Број
акредитованих
тела

Испитивање 17025

303

Испитивање 15189

7

Еталонирање 17025

50

Контролисање 17020

89

Сертификација
производа 45011

15

Сертификација система
менаџмента 17021

8

х тела
редитовани
Укупно 472 ак
сти
е усаглашено
за оцењивањ

Проширење области деловања АТС-а

АТС – Број акредитованих тела за
оцењивање усаглашености

године
05.
05.06.2012.
них тела
ва
то
ди
472 акре

Проширење области деловања АТСАТС-а
током 2011.
2011. и 2012. године

• акредитација контролних организација за:
– контролисање мерила

• акредитација сертификационих тела за:
– системе менаџмента заштитом здравља и
безбедношћу на раду (SRPS OHSAS 18001) –
прве акредитације
– сертификацију производа у области органске
проиизводње – прва акредитација
– систем менаџмента безбедношћу информација
(SRPS ISO/IEC 27001) – пријава

• Акредитација
сертификационих
тела
за
сертификацију особа према SRPS ISO/ IEC 17024.
• Акредитација сертификационих тела у области
географског порекла.
• Акредитација „провајдера“ за PT шеме и
међулабораторијска поређења према SRPS ISO/
IEC 17043.

Акредитација у Србији сутра
• 29.05.2012. послата пријава за ILAC пуноправно
чланство у и потписивање ILAC MRA
• Промоција значаја акредитације
• Унапређење сарадње са Министарствима
• Унапређење сарадње са удружењима потрошача
• Нови IT систем
• Промене – нови Извештаји о оцењивању и нове
Контролне листе
• Април
2013.
године
следеће
колегијално
оцењивање

http://www.ats.rs
http://www.ats.rs

