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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

• Компетенција – показана способност да се
примене знање и вештина
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Значај акредитације

• Независна и непристрасна оцена компетентности тела
која обављају испитивање, еталонирање, 
сертификацију и контролисање. 

• Акредитација je начин за успостављање поверења
на тржишту производа и услуга.

• Повезивањем система акредитације у Србији са
европским и светским системима акредитације
обезбедиће се препознавање и прихватање резултата
оцењивања усаглашености урађеног у Србији.



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

АТС – оснивач Влада Републике Србије

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

• 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
оцењивање усаглашености



АТС – оснивач Влада Републике
Србије

АТС – оснивач Влада Републике Србије
• Правила акредитације
• Пословник о квалитету
• Процедуре, упустава и смернице EA - European 

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

• секторски закони и прописи
– Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање
усаглашености производа са прописаним захтевима

– Закон о метрологији
– Закон о стандардизацији
– Закон о безбедности хране
– Закон о ветеринарству
– Закон о заштити животне средине
– Закон о заштити ваздуха



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 обавља
друге послове из области акредитације. 

Међународни стандарди који се примењују
код потврђивања компетенције

Акредитација (ISO/IEC 17011)

ПроизводиСистеми
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Особа, производ или процес који се оцењује



Списак стандарда, правила, смерница и упутстава
које треба да задовољи подносилац пријаве



• процес акредитације укупно предмета 424
• број предмета акредитованих организација
износи 374 од тога 362 активних

• број предмета у поступку је 50

• БРОЈ ОЦЕЊИВАЊА 358
• БРОЈ ДОНЕТИХ ОДЛУКА 373

АТС у 2009. години
Повећан је број предмета акредитованих организација

АТС у 2009. години
Повећан је број акредитација

Врста оцењивања
усаглашености

Број
акредитација

Испитивање 17025 273

Испитивање 15189 2

Еталонирање 17025 27

Контролисање 17020 45

Сертификација
производа 45011

14

QMS 17021 5

EMS 17021 4

FSMS 17021 1
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Искуство АТС-а у акредитацији
сертификационих тела

• Сертификациона тела за сертификацију производа
/лифтови, грађевински материјали, електрични
апарати за домаћинство, антенски системи, 
електрични уређаји за експлозивне атмосфере, 
електрични проводиници и каблови итд./

• Сертификациона тела за сертификацију система
менаџмента квалитетом /за све ЕА кодове осим за
ЕА11, припремање нуклеарног горива/

• Сертификациона тела за сертификацију система
управљања заштитом животне средине / није
остварена покривеност у следећим ЕА областима 7, 8, 
11, 13, 20, 21, 23, 26, 30, 33 и 36/

Проширење области деловања АТС-а

Нове шеме акредитације за
• акредитацију EMAS оцењивача, а на основу
Закона о заштити животне средине, а сходно
регулативи EC 768/2001

• акредитацију сертификационих тела у
области органске производње и географског
порекла, сходно нацрту Закона о органској
производњи и Закона о географском пореклу
где се предвиђа акредитација као предуслов
за овлашћивање



Проширење области деловања АТС-а

• акредитацију сертификационих тела за:
– системе менаџмента безбедношћу хране (SRPS 

ISO 22000)
– системе менаџмента заштитом здравља и
безбедношћу на раду (SRPS OHSAS 18001)

– систем менаџмента безбедношћу информација
(SRPS ISO/IEC 27001)

• акредитацију провајдера PT шема
• акредитацију сертификационих тела за
сертификацију особа према SRPS ISO/IEC 17024 
(заваривачи)

ПРАВИЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

• АТС је издао Упутство којим су ближе уређени захтеви
које је потребно испунити да би се прешло на
акредитацију по стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2007 
и од 15. септембра 2008. године почело да прима
пријаве за акредитацију организација за
сертификацију система менаџмента искључиво према
овом стандарду.

• Прелазни период за усклађивање акредитованих
организација за сертификацију QMS и EMS трајао је
до 1. маја 2009. године



Значај акредитованих сертификационих
тела за сертификацију система
менаџмента према ISO 9001

Communiqué ISO and IAF 
Expected Outcomes for Accredited Certification 

ISO 9001 – July 2009

„Организација са сертификованим системом
менаџмента доследно обезбеђује производе који
задовољавају корисника и важеће статутарне и
регулаторне захтеве и има за циљ да побољша
задовољство корисника."

Communiqué ISO and IAF
Од организације која има сертификован систем
менаџмента према ISO 9001 сертификован од стране
акредитованог сертификационог тела очекује се да:

- је успоставила систем менаџмента квалитетом који је погодан
за њене производе и процесе

- анализира и разуме потребе корисника и њихова очекивања, 
као и релевантне законске и регулаторне захтеве

- осигура да су карактеристике производа специфициране у
циљу задовољења корисника и статутарних/регулаторних
захтева

- управља процесима неопходним, да се постигну очекивани
резултати



Communiqué ISO and IAF
- је обезбедила доступност ресурсима неопходним за

подршку рада и праћење тих процеса
- прати и контролише дефинисане карактеристике производа
- има за циљ спречавање неусаглашености и систематско

побољшање процеса у циљу отклањања неусаглашености
које се појављују (укључујући и неусаглашености производа
који су откривена после испоруке), анализира узрок
неусаглашености и предузима корективне мере како би се
избегло њихово понављање и решава жалбе корисника

Communiqué ISO and IAF

- је имплементирала ефикасан систем спровођења интерних
провера и процесе преиспитивања система менаџмента

- прати, мери и континуално побољшава ефективност свог
система менаџмента квалитетом

Шта сертификован систем менаџмента не значи?
- ISO 9001 дефинише захтеве за система
менаџмента квалитетом организације – не за
ПРОИЗВОД/УСЛУГУ

- Сертификован систем менаџмента не значи да
производ задовољава одговарајуће
спецификације.



Примена стандарда система менаџмента у
поступцима оцењивања усаглашености у

директивама Новог приступа
Директиве Новог приступа се примењују на производе
који су предвиђени да се пласирају на тржиште
Заједнице по први пут. Ове директиве се примењују на
нове производе из Заједнице, и на нове, као и на
коришћене и половне производе, увезене из трећих
земаља.
Произвођач има обавезу да осигура да производ
предвиђен за пласман на тржиште буде пројектован и
произведен, а његова усаглашеност оцењена, према
захтевима у складу са одредбама одговарајућих
Директива.

Примена стандарда система менаџмента у
поступцима оцењивања усаглашености у

директивама Новог приступа
Оцењивање усаглашености подељено на
модуле.

Употреба система менаџмента квалитетом за
потребе оцењивања усаглашености у
директивама је описана у модулима D
(обезбеђење квалитета производње), E
(обезбеђење квалитета производа) и H
(потпуно обезбеђење квалитета) и њиховим
варијантама.



Примена стандарда система менаџмента у
поступцима оцењивања усаглашености у

Републици Србији

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање
усаглашености (“Сл.гласник РС” бр.36/2009)

Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање
усаглашености” (“Сл.гласник РС” бр.98/2009)

Правилник о безбедности машина (“Сл.гласник РС” бр.13/2010)
Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру
одређених граница напона (“Сл.гласник РС” бр.13/2010)
Правилник о електромагнетској компатибилности (“Сл.гласник
РС” бр.13/2010)



http://www.ats.rs


