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Акредитација
• Акредитација је поступак који спроводи Национално
акредитационо тело и на основу којег утврђује и
потврђује да одређена организација испуњава
захтеве за обављање одговарајућих послова
оцењивања усаглашености, утврђених у
одговарајућим међународним стандардима и да је
компетентна за обављање тих послова.

• Компетенција – показана способност да се
примене знање и вештина

• У Србији акредитацију спроводи Акредитационо
тело Србије - АТС. АТС је основала Република
Србија као самосталну непрофитну организацију која
спроводи Закон о акредитацији.

•



Акредитација

• Део система инфраструктуре квалитета који укључује
и оцењивање усаглашености и надзор на тржишту

• Крајњи циљ – Обезбеђивање усклађености са
релевантним стандардом

• Акредитација – званично утврђивање компетенције
организација за оцењивање усаглашености

• Новом регулативом у ЕУ по први пут акредитација
je за све области на идентичан начин регулисана



Нова регулатива ЕУ
• Нова правила за побољшање слободног кретања роба
у ЕУ уклањањем преосталих баријера трговини, 
повећање конкурентности и безбедности потрошача

• REGULATION (EC) No 764/2008 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 
laying down procedures relating to the application of 
certain national technical rules to products lawfully 
marketed in another Member State and repealing Decision 
No 3052/95/EC којом се утврђују процедуре за
доношење техничких прописа земаља чланица ЕУ за
производе из нехармонизоване области



Нова регулатива ЕУ

• REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting 
out the requirements for accreditation and market surveillance 
relating to the marketing of products and repealing Regulation 
(EEC) No 339/93 којом се утврђују захтеви за
акредитацију, надзор на тржишту и контролисање
производа који се стављају на тржиште ЕУ

• DECISION (EC) No 768/2008/ EC OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 on a 
common framework for the marketing of products, and 
repealing Council Decision 93/465/EEC која успоставља
заједнички оквир за пласман производа на тржиште ЕУ
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* Direktiva o odgovornosti za proizvod



Безбедност – главни циљ
акредитације

• Заштита јавног интереса
– Опште здравље и безбедност
– Безбедност и здравље на раду
– Заштита потрошача
– Заштита животне средине

• Неопходно успоставити јединствени општи оквир



АТС – оснивач Влада Републике Србије

• Акредитационо тело Србије спроводи акредитацију
на основу: 

• Закона о акредитацији (''Службени лист СЦГ'', 
бр.44/2005), 

• Одлуке о оснивању Акредитационог тела Србије
(''Службени гласник РС'', бр.96/2006), 

• Статута Акредитационог тела Србије
• Стандарда серије SRPS ISO/IEC 17011, 17020, 17021, 

17025, који садрже захтеве за рад националног тела за
акредитацију и оцену компетенције организација за
оцену усаглашености



АТС – оснивач Влада Републике Србије
• Правила акредитације
• Пословника о квалитету
• Процедурe, упутства и смерница European 

Cooperation for Accreditation - EA и/или International 
Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC и/или
International Accreditation Forum - IAF

• секторских закона и прописа
– Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању
усаглашености производа са прописаним захтевима

– Закон о метрологији
– Закон о стандардизацији, 
– Закон о ветеринарству
– Закон о заштити животне средине,
– Уредба о начину овлашћивања тела за оцењивање
усаглашености



ШTA АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО
СРБИЈЕ РАДИ? 

• утврђује компетентност организација за
обављање послова оцењивања усаглашености и
то: испитивања, контролисања и сертификације, 

• утврђује компетентност организација за обављање
послова еталонирања, 

• утврђује и објављује правила акредитације, 
• учествује у раду европских и међународних
организација за акредитацију и заступа националне
интересе у њима, 

• води регистар акредитованих организација и друге
послове из области акредитације. 



Акредитација
• SRPS ISO/IEC 17011

4.2. структура и рад морају да уливају поверење у
акредитационо тело

4.3. објективност и непристрасност
4.4. поверљивост
5.    успостављен, примењиван и одржаван систем
менаџмента и стално унапређивање његове
ефикасности

6.    компетентност и довољан број особља
7.    процес акредитације
8.    одговорност акредитационог тела и огранизација
за оцењивање усаглашености



• Ф1: Заинтересовани корисник за
акредитацију информише се путем web сајта
о поступку акредитације и уколико има
недоумица око питања акредитације, 
остварује иницијални контакт са АТС са
циљем јасне идентификације врсте
акредитације која се жели и доставља
пријаву за акредитацију са траженом
документацијом. 

• Ф2: Након доставе целокупне документације
АТС преиспитује поднети захтев, прегледа
достављену документацију и тражи
евентуалну допуну документације. 

• Ф3: У овој фази АТС врши програмирање
оцењивања, именује тим оцењивача, тим
прегледа документацију, остварује
предоцењивачку посету и утврђује детаљан
план провере организације. 



• Ф4: Тим оцењивача АТС-а врши проверу и оцену
задовољења захтева за организацију, систем
квалитета и поступака оцењивања
усаглашености. Након спроведеног оцењивања
тим обавештава представнике корисника о
резултатима оцењивања, укључујући и утврђене
неусаглашености, ако их је било, уз утврђене
рокове за отклањање недостатака и формира
извештај о оцењивању. 

• Ф5: На основу резултата оцењивања и
спроведеног поступка акредитације тим
оцењивача даје препоруку помоћнику директора
за послове акредитације да се донесе одлука о
акредитацији који предлаже директор АТС-а
доношење одлуке о акредитацији.

• Ф6: У случају додељене акредитације, АТС прати
да ли акредитована организација задовољава
утврђене критеријуме и после истека рока на које
је решење издато и врши поновно оцењивање
акредитоване организације. 





http://www.ats.rs























Квалитет услуга медицинских
лабораторија

Услуге медицинских лабораторија

Од огромног значаја за негу
болесника

Лабораторија треба да задовољи
захтеве како пацијената тако и

клиничког особља



Квалитет услуга и рада
медицинских лабораторија

ЛабораторијскеЛабораторијске услугеуслуге
морајуморају битибити::
БезбеднеБезбедне
EEфективнефективне
БлаговременеБлаговремене -- брзебрзе
ОријентисанеОријентисане пацијентупацијенту



Акредитација медицинских
лабораторија у ЕУ

• 1990  - ISO/IEC G. 25:„General requirements for 
technical competence of testing laboratories  / EN 
45001“

• 1997 - EAL- G.25/ECLM-1:„Accreditation for 
medical laboratories“

• 1999 - ISO/IEC 17025: General  requirements for 
the competence of testing and calibration 
laboratories

• 2003 - ISO 15189: „Medical laboratories –
Particular requirements for quality and 
competence“



ISO 15189

EN ISO 15189: 2003 EN ISO 15189: 2003 
Medical laboratories Medical laboratories –– Particular Particular 
requirement for quality and competencerequirement for quality and competence

EN ISO 15189: 2007 EN ISO 15189: 2007 
Medical laboratories Medical laboratories –– Particular Particular 
requirement for quality and competencerequirement for quality and competence





!

4      Захтеви који се односе на
менаџмент

4.1 Организација
4.2 Систем менаџмента
4.3 Управљање документима
4.4 Преиспитивање захтева, понуда

и уговора
4.5 Подуговарање испитивањa и

еталонирања
4.6 Набавка услуга и производа
4.7 Однос према кориснику
4.8 Приговори
4.9 Управљање неусаглашеним испитивањима

и/или еталонирањем
4.10 Побољшавања
4.11 Корективне мере
4.12 Превентивне мере
4.13 Управљање записима
4.14 Интерне провере
4.15 Преиспитивање од стране руководства

5 Технички захтеви

5.1   Опште одредбе
5.2   Особље
5.3   Услови смештаја и околине
5.4   Методе испитивања и еталонирања,

као и метода валидације
5.5   Опрема
5.6   Следљивост мерења
5.7   Узорковање
5.8   Руковање узорцима за испитивања

и еталонирања
5.9   Обезбеђење поверења у квалитет

резултата испитивања и еталонирања
5.10 Извештавање о резултатима

Прилог A: Упоредни преглед тачака са стандардом
ISO  9001 : 2000

ISO/IEC 17025 : 2005 – Структура
ISO 15189 : ISO/IEC 17025 



4 Захтеви који се односе на менаџмент

4.1 Организација и менаџмент
4.2 Систем менаџмента квалитетом
4.3 Управљање документима
4.4 Преиспитивање уговора
4.5 Преглед у рефералним лабораторијама
4.6 Eкстерне услуге и набавке
4.7 Саветодавне услуге
4.8 Решавање приговора
4.9 Идентификација и решавање

неусаглашености
4.10 Корективне мере
4.11 Превентивне мере
4.12 Стално побољшање
4.13 Квалитет и технички записи
4.14 Интерне провере
4.15 Преиспитивање од стране

руководства

5 Технички захтеви
5.1 Особље
5.2 Услови смештаја и околине
5.3 Лабораторијска опрема
5.4 Процедуре пре испитивања
5.5 Процедуре испитивања
5.6 Обезбеђивање квалитета поступака

испитивања
5.7 Процедуре после испитивања
5.8 Извештавања о резултатима

Прилог A - Корелација 15189/9001 и 15189/17025

Прилог Б - Препоруке за Лабораторијски
Информациони Систем
Прилог Ц - Етика

ISO 15189 – Структура
ISO 15189 : ISO/IEC 17025 



ISO 15189

ЗахтевиЗахтеви изиз ISO/IEC 17025 :ISO/IEC 17025 :20052005 ии ISO 9001: 200ISO 9001: 20000
ОбухватаОбухвата::

-- узимањеузимање узоракаузорака
-- транспорттранспорт ии чувањечување узоракаузорака
-- обрадаобрада узоракаузорака ии испитивањеиспитивање
-- валидацијавалидација, , тумачењетумачење, , извештавањеизвештавање ии
саветовањесаветовање

безбедностбезбедност ии етикаетика уу радураду



ISO 17025 ISO 17025 илиили ISO 15189ISO 15189

МогућностМогућност избораизбора којикоји
стандардстандард сесе примењујепримењује



EA/LC Working group
Health Care - Laboratory Medicine

Председавајући: Andreas Steinhorst (DACH) 

Чланови: EA чланице, представници свих
заинтересованих страна - EC4/EFCC, EFI, 
Eurogentest, ELM, EDMA...

Активности European Co-operation 
for accreditation -EA



EA and EC4 MeetingEA and EC4 Meeting
Amsterdam, November 2004Amsterdam, November 2004

РазговориРазговори оо будућојбудућој сарадњисарадњи
EC4EC4 ПрепорукеПрепоруке::
АкредитацијаАкредитација аа нене сертификацијасертификација лабораторијалабораторија
ПрименаПримена ISO 15189ISO 15189 стандардастандарда
КоришћењеКоришћење постојећепостојеће EA EA структуреструктуре заза

акредитацијуакредитацију уместоуместо оснивањаоснивања посебногпосебног
одвојеногодвојеног системасистема акредитацијеакредитације



Сарадња са другим организацијама
EFI           European Federation for Immunogenetics
EWDTA    European Workplace Drug Testing 
Association 

EDQM/OMCL European Directorate for the Quality 
in Medicines/Official Medical Control Laboratories

Блиска сарадња са ISO /TC 212

EA/LC WG Laboratory Medicine



ILAC Accreditation Issue Committee

WG Accreditation in the medical field
Председавајући: R.Robertson (NATA)

Активна сарадња са ISO/TC 212

ILAC



QMS у здравству
• Акредитација здравствених
организација (JCI)

• Сертификација здравствених
организација ISO 9001

• Акредитација медицинских
лабораторија ISO 17025, ISO 15189

• „Национални стандарди“ ( CPA, CCKL)



Joint Commission Resources (JCR) и Joint 
Commission on Accreditation of Healthcare 
Organizations (JCAHO) врше акредитацију
здравствених организација у U.S.А.

JCI мисија стално побољшавање безбедности и
квалитета у здравству укњучујужи и едукацију, 
консултантске услуге и међународну акредитацију

Међународни програм акредитације започео1999



Активни у преко 60 држава
У Европи 72 здравствене организације
акредитоване

Austria 4 Ireland 11
Czech Republic 3 Italy 9
Denmark 7 Spain 13
Germany 6 Turkey 19



формалнаформална потврдапотврда компетенцијекомпетенције заза
одређенеодређене пословепослове

Компетенција
техничкитехнички захтевизахтеви

независностнезависност
непристрасностнепристрасност

системсистем менаџментаменаџмента квалитетаквалитета

AAкредитацијакредитација



Акредитација (JCI)

• Процес у коме се утврђује да ли здравствена
установа задовољава захтеве стандарда
неге болесника



Сертификација
• Процес који као резултат има издавање
писаног документа којим независна трећа
страна утврђује да су производ, услуга или
компетенција особља испунила све захтеве
одређеног стандарда



Акредитација и Сертификација

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО

Сертификационо

тело

Лабораторија

Лабораторија

Акредитација

Сертификација

Техничка
компетенција

Усаглашеност са ISO 9001



Системи менаџмента квалитета у
здравству

акредитацијаакредитација лабораторијалабораторија (ISO 17025, ISO 15189) (ISO 17025, ISO 15189) 
акредитованаакредитована сертификационасертификациона телатела вршеврше сертификацијусертификацију
системасистема менаџментаменаџмента
QMS  QMS  ISO 9001ISO 9001 OHSAS 18001 OHSAS 18001 
EMS EMS ISO 14001ISO 14001 ISMS (BS 779ISMS (BS 779--2)2)
производњипроизводњи медицинскихмедицинских уређајауређаја ISO 13485ISO 13485
акредитованаакредитована сертификационасертификациона телатела којекоје вршеврше

сертификацијусертификацију производапроизвода –– медицинскихмедицинских уређајауређаја премапрема
одређенојодређеној регулативирегулативи



Прва акредитација ISO 15189 Шведска 2003
• Акредитоване дисциплине:

– Хемија – биохемија, ендрокринологија, имунологија, 
токсикологија

– Хематологија
– Микробиологија
– Генетика укључујући и in-vitro фертилизацију
– Хистопатологија, цитологија

– У неким замљама клиничка психологија, 
неурофизиолошка и кардиолошка испитивања
акредитована према ISO/IEC 17025

Акредитација



Oцењивање усаглашености медицинских
уређаја у ЕУ - производа



Акредитација
сертификационих тела
и лабораторија

Именовање тела од
стране државе да
обавља оцену
усаглашености

Пријављивање
European Commission
да је тело именовано

Пут стицања поверења

Oцењивање усаглашености медицинских
уређаја у ЕУ



EU-Commission

Акредитационо тело
Тело за именовање

Сертификационо тело
Tело за тестирање

Произвођач
Производ

Нови приступ/ Глобални концепт

EC-Директива

Кључни
захтеви

Хармонизовани стандард

Техничка
спецификација

обавезна добровољна

Oцењивање усаглашености медицинских
уређаја у ЕУ

EA – European Cooperation 
for Accreditation 


