Акредитационо тело Србије

20 godina...ЈУАТ-а.....АТС-а

27. Традиционална - Манифестација
Недеља квалитета 2018. –
Фондација за културу квалитета и
изврсност
20 година постојања и рада АТС-а
Проф. др Ацо Јанићијевић
в. д. директора АТС-а

• На основу члана 5.став 1. Уредбе о
образовању
• Југословенског акредитационог тела
(„ Службени лист СРЈ“, бр.42/97),
Савезна влада доноси
РЕШЕЊЕ
О постављању председника и чланова
Југословенског акредитационог тела
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20 godina...ЈУАТ-а.....АТС-а

20 godina...ЈУАТ-а.....АТС-а

• 1.За председника Југословенског
акредитационог тела
• поставља се

• 2. За чланове Југословенског акредитационог
тела постављају се:
• 1) мр Милош Јелић,
потпреседник за квалитет
„ Гоша“ Холдинг и Регистровани оценјивач СЗС.
Војна контрола
• 2) мр Звонимир Паунковић,
квалитета (ВКК) и Регистровани оцењивач СЗС.
заменик директора
• 3) Срећко Обрадовић,
Агенције „А А“ Београд и консултант.
директор управљања
• 4) Слободан Сотиров,
квалитетом „ Тигар“ Пирот.

Проф.др Милан Перовић,
•

2

професор на Машинском факултету и директор
програма Владе Републике Црне Горе за квалитет.
3
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СТРАТЕШКЕ АКТИВНОСТИ АТС-а у 2017.
години (1)

20 godina...ЈУАТ-а.....АТС-а

Стратешки задатак АТС је успостављање и одржавање компетентног,
непристрасног и независног система акредитације како би корисници
услуга акредитованих ТОУ, грађани, потрошачи и привреда у Републици
Србији имали поверења у услуге које пружају акредитована ТОУ.

• САВЕЗНА ВЛАДА

Дугорочни циљеви:
- спровођење ефикасног, компетентног и непристрасног поступка акредитације,
односно потврђивања компетентности ТОУ,

• 14 бр – 02 – 5/98
• 5. фебруар
ПРЕДСЕДНИК
1998.године
др Радоје Контић
• Београд

- постизање и одржавање међународно упоредивих и еквивалентних поступака
акредитације ТОУ, потписивањем и одржавањем споразума о међусобном признавању
у оквиру међународних организација (ЕА, ILAC и IAF),
- проширење области деловања АТС-а,
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СТРАТЕШКЕ АКТИВНОСТИ АТС-а у
2017. години (2)

РЕЗУЛТАТИ АТС-а у 2017. години

- Перманентно ангажовање и обука довољног броја оцењивача и техничких
експерата за потребе акредитације (стално запослених и екстерно
ангажованих),

400

- сарадња и помоћ органима државне управе при коришћењу система
акредитације, и

200

300

Лабораторије за испитивање – 316
Укупно

551

Медицинске лабораторије – 13
Сертификациона тела за
сертификацију производа – 18

100

- достизање општег уверења да је систем акредитације у Републици

0

Србији најбоље и најефикасније средство за потврђивање
компетентности ТОУ, кроз компетентно оцењивање и систематско и

Акредитована
ТОУ децембар
2017. године

трајно праћење њиховог рада у циљу потврђивања испуњености утврђених
услова, захтева и правила акредитације.

Лабораторије за еталонирање – 61

Сертификациона тела за
сертификацију – система
менаџмента – 15
Сертификациона тела за
сертификацију особа – 6
Контролна тела - 122
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Изабран нов сазив Савета за
акредитацију
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

АТС – Оцењивачи,
Оцењивачи, технички експерати,
експерати,
експерти за одлучивање о акредитацији

На 7. седници Управног одбора Акредитационог тела Србије одржаној 10.
априла 2017. године УО је именовао нови Савет за акредитацију.
1. др Милош Јелић, председник Савета за акредитацију,
2. Зоран Бакић, члан Савета, руководилац Групе за именовање тела за оцењивање
усаглашености, надзор и признавање иностраних исправа у Сектору за инфраструктуру
квалитета и безбедност производа на тржишту, Министарства привреде,
3. проф. др Владимир Поповић, члан Савета, професор Машинског факултета Универзитета у
Београду,
4. проф. др Иванка Поповић, члан Савета, проректор за међународну и међууниверзитетску
сарадњу Универзитета у Београду,
5. др Љубомир Димитров, члан Савета, директор МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ ДОО Ниш,
6. проф. др Снежана Јанковић, члан Савета, директор Института за примену науке у
пољопривреди,
7. проф. др Зоран Пуношевац, члан Савета, председник Асоцијације за квалитет и
стандардизацију Србије,
8. проф. др Иван Гржетић, члан Савета, декан Хемијског факултета Универзитета у Београду,
9. проф. др Мирослав Ћирковић, члан Савета, директор Института за ветеринарство Нови Сад,
10. др Јелена Пантелић Бабић, члан Савета, виши саветник у Одсеку за електричне величине,
Сектор за развој метрологије, Дирекција за мере и драгоцене метале,
11. др Ана Мишовић, члан Савета, в.д. директора Завода за јавно здравље Чачак.

Регистар оцењивача и техничких експерата

Укупно
345

Регистар експерата за одлучивање о акредитацији

Укупно
93

Савет за акредитацију изабрао је нове секторске комитете на седници од
24. августа 2017. године.

www.ats.rs

Колегијално оцењивање

Припрема за колегијално оцењивање
•

•

Извештај о самооцењивању у складу са
захтевима стандарда ISO / IEC 17011 и другим
применљивим захтевима EA/IAF/ILAC-MLA (IAF/ILAC
A3) урађен је 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.

•

•

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.

Колегијално оцењивање (3)
•

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).

У току оцењивања, одржан
је трилатерални 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.

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 (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.
Према процедури Европске организације за акредитацију на наредној
седници ЕА Савета за мултилатералне споразуме (ЕА MAC) у од 25. до 26.
априла 2018. године у Београду биће донета коначна одлука о одржавању
статуса потписника мултилатералног споразума између АТС-а и ЕА за
наведене области.

У децембру 2017. су започете
активности на реализацији
мера за разрешење налаза
ЕА тима за оцењивање
(измене и допуне у
документима АТС,
организовање рада
техничких комитета, ради
решавања одређених
стручних питања,
интензивирање рада
Комисије за избор и праћење
рада оцењивача и техничких
експерата и др.).

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.

Међународне активности
•
•
•
•

•

на којима су активно учешће узели и представници АТС-а:
У периоду од 26. до 27. априла 2017. године у Софији, Бугарска, је
одржан 37. састанак МАС комитета Европске организације за
акредитацију (ЕА).
У периоду од 23. до 24. маја 2017. године на Бледу, Словенија, је
одржано 39. заседање Генералне скупштине Европске организације
за акредитацију (ЕА).
У периоду од 04. до 05. октобра 2017. године у Букурешту, Румунија, је
одржан 38. састанак МАС комитета Европске организације за
акредитацију (ЕА).
Крајем октобра 2017. године одржан је у Ванкуверу, Канада,
Заједнички
годишњи
састанак
Међународног
форума
за
акредитацију (IAF) и Међународне организације за акредитацију
лабораторија (ILAC).
У периоду од 22. до 23. новембра 2017. године у Берлину, Немачка, је
одржано 40. заседање Генералне скупштине Европске организације
за акредитацију (ЕА).

Обуке/семинари

Билатерална сарадња
Годишњи састанак са АТ из региона
потписницима споразума са АТС-ом
о билатералној сарадњи, реализован
је 2. и 3. марта 2017. године.
На Палићу је од 14. до 15. децембра
2017. године одржан билатерални
састанак између АТС и Мађарског
акредитационог тела (NAH), током
којег је потписан Споразум о
билатералној сарадњи.
У Београду ће 1. и 2. марта 2018.
године бити одржан годишњи
састанак са АТ из региона.

•

•

•

•
•

•
•
•
•

Обуке/семинари (2)
је
учествовао
на
Првој
међународној
конференцији
о
акредитацији
медицинских
лабораторија 20. и 21. априла 2017.
године,
коју
је
организовао
Клинички центар Србије - Центар за
медицинску
биохемију
са
Акредитационим телом Србије.
Обука за стандард SRPS ISO/IEC 17043:2011
за ПТ провајдере, одржана је
4.12.2017. у Београду за запослене
из АТС и екстерне оцењиваче.

Нове области акредитације

АТС

У 2018. години АТС ће традиционално
учествовати на манифестацијама
“Недеља Квалитета”, Асоцијације за
квалитет и стандардизацију Србије и
ЈУСК Конвенција о квалитету.

Биће одржано низ обука које АТС
организује како би подигао
компетентност својих оцењивача:
Обука за оцењиваче за
акредитацију ПТ провајдера 48.2.2018., Обука за оцењиваче за
акредитацију серт. тела која серт.
системе менаџмента (QMS, EMS,
FSMS, MDMS) 6-9.3.2018. 1620.4.2018.,...

Међународни пројекти
•

•
•

Твининг пројекат са чешким АТ (CAI). Обука особља АТС
за примену обавезујућег документа ЕА 2/17 (акредитација
за потребе именовања) реализована је од 24.01.2017. до
26.01.2017. године у Београду.
Обука особља АТС за акредитацију ПТ провајдера и GHG
верификатора реализована је од 19.06.2017. до 23.06.2017.
године у Београду.
Током 2018. године АТС ће наставити учешће у 4 текућа
међународна пројекта.

Обука запослених за стандард SRPS ISO/IEC 17011 реализована је
од 12.01.2017. до 13.01.2017. године.
Семинар „Стандард за систем менаџмента квалитетом за
медицинска средства и његова примена у Републици Србији
SRPS EN ISO 13485“, за запослене из АТС-а реализован је 20. јула
2017. године.
Семинар “Упознавање са захтевима стандарда за медицинске
лабораторије SRPS EN ISO 15189:2014”, за запослене из АТС-а
реализован је 7. и 8.августа 2017. године.
Курс „Стандард за тела која проверавају и сертификују систем
менаџмента безбедношћу информација SRPS ISO/IEC 27006“,
реализован је 10. августа 2017. године.
Обука - курс за SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO 14001:2015, за
запослене из АТС-а реализован је од 21. до 23.08.2017. године.
Информативни семинар за техничке експерте за контролисање у
области заштите од пожара реализован је 12.10.2017. године.

•

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). Крајем марта 2017.
године започето је са поступцима акредитације.
Тренутно имамо око 150 контролних тела у поступку.

•

У пероду од 5. до 7. децембра обављено је оцењивање првог
ТОУ према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043 за ПТ
провајдере.
Успешно је завршена транзиција ТОУ акредитованих према SRPS
ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015) – до 15.06.2017. године.
Успешно је завршена транзиција ТОУ акредитованих према SRPS
ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015) и ISO/IEC 27006:2015 - до 30.
септембра 2017. године.

•
•

Сарадња за заинтересованим
странама
1.Одржани су састанци техничких
комитета (за лабораторије,
сертификациона тела и
контролна тела) 15. септембра
2017. године.
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
технничких прописа у разним
областима технике.

Обележавање Дана акредитације и
20 година постојања и рада АТС-а

Нови стандарди и обавезујућа документа
•

Нова издања стандарда од 1.12.2017. године ISO/IEC 17011 и ISO/IEC 17025.
Транзициони период – 1.12.2020. године.

•

Прелазак на IAF MD8:2017 Application of ISO/IEC 17011:2004 in the Field of Medical Device Quality
Management Systems (ISO 13485) – рок 9.06.2018. године.
Почетак примене IAF MD 20:2016 Generic Competence for AB Assessors: Application to
ISO/IEC 17011 – рок 25.05.2018. године.

•

•
•

Прелазак на ISO/IEC 17025:2017
http://www.ats.rs/sr/vest/plan-prelaska-na-novo-izdanje-standarda-srps-isoiec170252017

•
•

Прелазак на 17021-2:2016 и 17021-3: 2017 (рок 2 године).
Прелазак на IAF MD 1:2018 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management
System Operated by a Multi-Site Organization – рок 29.1.2018. и IAF MD 2:2017 IAF Mandatory Document
for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems – рок 15.06.2018. године.
Прелазак на IAF MD 9:2017 Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical Device Quality
Management Systems (ISO 13485) - рок 9.06.2018. године.
Почетак примене IAF MD 17:2015 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems
Certification Bodies – рок 7.01.2018. године.
Прелазак на ISO 13485: 2016 – рок 3 године.
Прелазак на ISO 45001:2018 - рок 3 године.
Прелазни периоди за примену ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015 према Резолуцији ЕА 2017 (40) 23.
Прелазак на IAF MD 21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS
18001:2007 – рок март 2018. године
Прелазак на IAF MD 22:2018 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational
Health and Safety Management Systems (OH&SMS) – рок 25.1.2018.

•
•
•
•
•
•
•

Акредитационо тело Србије
је 28. јуна 2017. године
организовало прославу
поводом обележавања 9.
јуна – Међународног дана
акредитације и 28. јуна – Дана
акредитације у Републици
Србији у свечаној сали
Београдског драмског
позоришта у Београду.
Ове године АТС обележава 2
значајна јубилеја:
-

20 година постојања и рада АТС-а
Успешно потписивање новог ЕА
MLA
споразума

АТС ће у 2018. години радити на:(2)

АТС ће у 2018. години радити на:
-

одржавању потписаних споразума (успешно потписивање ЕА MLA споразума) уз
потпуну примену свих обавезујућих ЕА, ILAC и IAF докумената,

-

активностима транзиције нових издања стандарда и обавезујућих докумената:

-

спровођењу политике промоције потписаних споразума (међународних
мултилатералних и билатералних са ТОУ из региона) кроз промоцију акредитације и
еквивалентности система акредитацијеи и помоћ органима државне управе при
коришћењу система акредитације,

-

повећању ефикасности реализације поновних и надзорних оцењивања у
складу са успостављеним плановима,

-

ефикасном завршетку акредитације првог ПТ провајдера према стандарду SRPS
ISO/IEC 17043,

-

преиспитивању и унапређењу ефикасности система менаџмента АТС,

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,

-

даљем
унапређењу
сарадње са ресорним
заинтересованим странама за акредитацију,

-

успостављању оперативне сарадње са акредитационим телима из Региона
у складу са потписаним споразумима,

-

даљем развоју система акредитације у Републици Србији.

-
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Акредитационо тело Србије

Хвала на пажњи

aco.janicijevic@ats.rs
www.ats.rs
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ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17025, 17021-2:2016, 17021-3: 2017, ...итд.)

- повећању броја оцењивача и техничких експерата,
повећању компетентности оцењивача и стално запослених у АТС-у,

министарствима

и
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