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Кодекс експерата за одлучивање о акредитацији 



 

КОДЕКС  

1. Експерти за одлучивање ангажовани за послове одлучивања у процесу 

акредитације треба да испоље висок ниво професионалности, 

самосталности и објективности у раду. 

2. Експерти за одлучивање ангажовани за послове одлучивања обавезни 

су да, током ангажовања од стране АТС-а поштују принципе наведене  у  

SRPS ISO/IEC 17011 и у правилима и процедурама АТС-а. 

3. Експерти за одлучивање ангажовани за послове одлучивања не смеју 

да буду у професионалном, финансијском, консултантском, 

родбинском или било ком другом интересном односу који их може 

довести у сукоб интереса са ТОУ које је предмет одлучивања, у 

складу са потписаном Изјавом о одсуству сукоба интереса. 

4. Експерти за одлучивање ангажовани за послове одлучивања су 

обавезни да све добијене информације третирају као поверљиве, у 

складу са потписаном Изјавом о поверљивости.  

5. Експерти за одлучивање ангажовани за послове одлучивања не могу 

бити консултантиТОУ које је предмет  одлучивања. Експерти који 

учествују у одлучивању о акредитацији се не ангажују за 

одлучивање о акредитацији ТОУ уколико није прошло најмање 

три године од пружања предметне консултантске активности до 

тренутка ангажовања за потребе АТС.  

6. Експерти за одлучивање ангажовани за послове одлучивања дужни су 

да испољавају максималну објективност и искреност у свим 

околностима приликом одлучивања и да својим понашањем и 

држањем не нарушавају углед АТС-а. Експерти за одлучивање треба 

да информишу АТС о свим чињеницама, утицајима или притисцима 

који могу да наруше независност и непристрасност њиховог рада. 

Експерти за одлучивање треба да информишу АТС о свим 

дешавањима које могу да наруше углед АТС-а и да приликом јавног 

наступања не износе лична мишљења, коментаре и ставове у вези 

акредитације, која су супротности са политикама АТС-а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Експерти за одлучивање ангажовани за послове одлучивања дужни су 

да користе одговарајућа и ажурна издања докумената АТС-а. 

8.  Експерти за одлучивање ангажовани за послове одлучивања треба да се 

током одлучивања и писања одговарајућих мишљења користе језиком 

који је разумљив, осим у случајевима када се захтевају технички језик 

и изрази. 

9. Експерти за одлучивање ангажовани за послове одлучивања дужни су 

да воде рачуна да своје обавезе у вези достављања документације 

испуњавају у предвиђеном року. 

10. Експерти за одлучивање треба да достављају АТС-у предлоге и 

сугестијe за унапређење националног система акредитације. 

11. Експерти за одлучивање који учествују у одлучивању о акредитацији 

се не ангажују за одлучивање о акредитацији ТОУ у којима су у 

претходном периоду (најмање три године) били радно ангажовани. 

12. Експерти за одлучивање могу бити предавачи/учествовати на обукама 

за ТОУ које је предмет одлучивања само уколико се обуке односе на 

генеричке захтеве стандарда и не садрже спецификације о томе како 

конкретно испунити захтеве за акредитацију. 

13.  Експерти за одлучивање су дужни да присуствују семинарима/ 

курсевима/ радионицама/ обукама који се организују од стране АТС. 

14. Експерти за одлучивање су дужни да поштују и промовишу овај 

Кодекс. 


