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Стандарди, акредитација и оцењивање 
усаглашености

Национални институти 
за метрологију

Национална тела за 
стандардизацију

Национална тела за 
акредитацију

• Лабораторије за испитивање
• Лабораторије за еталонирање
• Контролна тела
• Сертификациона тела

Предузећа

Потрошачи и друштво у 
целости

Испуњени стандарди
Могућност извоз Квалитет, усклашеност, сигурност, здравље

Регионални и 
међународни 
стандарди 

Споразуми о 
међусобном 
признавању

Оцењивање 
усаглашености

Акредитација

Стандарди

Еталонирање

Стандарди



Акредитација обезбеђује верификацију 
техничке компетенције тела за 
оцењивање усаглашености

СТО ТБТ споразум – члан 6.1.1
Примена акредитације – компетенција и поверење

Члан 6.1.1

Акредитација примењивана у складу са 
релевантним међународним стандардом 

представља поуздан начин 
успостављање поверења



Безбедност – главни циљ 
акредитације

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

• Обезбеђивање слободног протока роба и услуга
– Уклањање баријера трговини



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



Потписан Multilateral Agreement
несметано кретање роба и услуга

• EA - 2/02 EA Policy and Procedures for the Multilateral 
Agreement - Оцењивање акредитационог тела и 
акредитованих организација

• 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 и IAF.



Peer evaluation – колегијално оцењивање
• Key Performance Indicators - деo пријаве за ЕА MLA и
последично колегијално оцењивање – “peer evaluation”

• Циљ стицања поверења у рад и компетенцију
акредитационог тела

• Само оцењивање које се састоје од 11 индикатора
кључних перформанси
– KPI 1 Приступ експертизи
– KPI 3 Компетенција
– KPI 5 Непристрасност и независност

•



Јединствена светска мрежа акредитације

Глобални ниво

Регионални ниво

Национални ниво
НАТ НAТ НAТ

IAF/ILAC

APLAC
PAC
Азија и
Пацифик

IAAC
Америка

EA
Европа

Оцењивање усаглашености

НАТ



Споразуми о слободној трговини
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ATС

Извештаји Сертификати

Прихватање у целом свету

Тела за оцењивање
усаглашености

Циљ АТС-а



АТС – оснивач Влада Републике Србије
• У Србији акредитацију спроводи Акредитационо тело
Србије - АТС.

• АТС је основала Република Србија као самосталну
непрофитну организацију која спроводи 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, 15189, SRPS EN 45011 који садрже захтеве за рад 
националног тела за акредитацију и оцену компетенције 
организација за оцену усаглашености 



ШTA АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО 
СРБИЈЕ РАДИ? 

• Обавља послове акредитације у јавном интересу
• Правни следбеник Југословенског акредитационог
тела (ЈУАТ) и Акредитационог тела Србије и Црне
Горе

• Послови потврђивања и праћења компетенције и
оспособљености тела за оцењивање усаглашености,
односно акредитације, започети 1998. године, а прва
акредитација додељена 2000. године



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. 



АТС – оснивач Влада Републике Србије
• Правила акредитације
• Пословника о квалитету
• Процедура, упустава и смерница EA - European

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

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

– Закон о метрологији
– Закон о стандардизацији,
– Уредба о начину овлашћивања тела за оцењивање
усаглашености

– Уредба о начину и поступцима оцењивања усаглашености
– Закон о заштити животне средине,
– Закон о ветеринарству

http://www.ats.rs/upload/dl/KRITERIJUMI_I_PRAVILA_AKREDITACIJE/pravilaakreditacije.pdf
http://www.european-accreditation.org/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.ilac.org/
http://www.ilac.org/
http://www.iaf.nu/
http://www.iaf.nu/
http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&cid=34


Обавезност акредитације

• Поједини закони у Републици Србији прописују
обавезност акредитације при потврђивању
компетентности тела за оцењивање усаглашености

• Акредитација је предуслов за овлашћивање од
стране надлежних министарстава и државних
органа

• Закони у областима заштите животне средине,
пољопривреде и безбедност хране прописују
обавезност акредитације.



Непристрасност, објективност, 
компетентност

• Организациона структура и надлежности органа АТС-а
• Управни одбор, Савет за акредитацију, Технички
комитети

• Заступљени представници оснивача, привреде,
акредитованих организација, научних и стручних
организација и удружења потрошача

• Избалансирано учешће свих заинтересованих страна
• Ангажовање преко 200 водећих стручњака из области
испитивања, контролисања и сертификације
обезбеђује компетенцију систему акредитације у
Републици Србији



Учествовање у раду међународних 
организација

• 2002. године потписан Меморандум о споразумевању
са Европским организацијом за акредитацију
(European Co-operation for Accreditation - EA), АТС
придружена чланица ЕА

• 2009. АТС постао придружена чланица Међународне
кооперације за акредитацију лабораторија (ILAC -
International Laboratory Accreditation Cooperation)

• Потписани споразуми о сарадњи са акредитационим
телима Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније
и Мађарске





Циљеви АТС-а 

• Успостављање и одржавање компетентног,
непристрасног и независног система акредитације.

• Испуњење свих захтева одговарајућих стандарда и
смерница међународних организација IAF, ILAC и EA

• Потписивање мултилатералних споразума који би
довели до признавања извештаја и сертификата
акредитованих организација из Републике Србије у
Европи и целом свету

• Оријентација интегративним процесима
• Јачање система оцењивања усаглашености у
Републици Србији



Стратегија АТС-а
• Успостављање ефикасног система
• Усклађеност рада са стандардима и документима
европских и међународних организација за
акредитацију

• Сарадња са другим организацијама у области
инфраструктуре квалитета

• Сарадња са органима државне управе
• Стално преиспитивање и унапређење рада
• Јачање компетенције
• Промоција значаја акредитације



Делокруг рада АТС-а

Акредитација (ISO/IEC 17011)

ПроизводиСистеми 
менаџмента

Особе Лабораторије Контролна
тела

EN
45011

ISO/IEC
17021

ISO/IEC 
17024

ISO/IEC 
17025

ISO/IEC 
17020

Особа, производ или процес који се оцењује



Постигнути резултати

Врста оцењивања
усаглашености

Број акредитованих
организација

Испитивање 256
Еталонирање 19
Контролисање 44
Сертификација
производа

13

Сертификација 
система менаџмента
QMS, EMS

4

Сертификација
Особља

-



Перспективе акредитације у 
Републици Србији

• Зависе од степена усклађивања законских решења у
области усаглашености у Републици Србији, пре свага
са решењима законодавних мера о пласману робе на
тржишту ЕУ

• Унапређење постојећих активности и проширење
делокруга рада и примени нове шеме акредитације
– Сертификационих тела за сертификацију система менаџмента
безбедности прехрамбених производа, система менаџмента
безбедности на раду, система менаџмента безбедности
информација, EMAS оцењивача, провајдера за спровођење
међулабораторијских испитивања, сертификационих тела за
сертификацију органских производа, географског порекла ...



Промовисање значаја акредитације

• Промоција акредитације и подизању свести о
значају, улози и предностима система акредитације
како код корисника и потрошача производа и услуга,
тако и државних органа

• Промоција националног система акредитације у
циљу подизања квалитета производа и повећању
конкурентности наших производа



http://www.ats.rs
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