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Шта је оцена усаглашености?

     Примена стандарда у првом тренутку можда изгледа неважно за наше свакодневне животе, 
али итекако има утицаја на безбедност објеката у којима живимо и радимо, здравствену 
заштиту коју примамо, производњу хране, текстила, електричних уређаја, дакле, на практично 
све производе, процесе и услуге које добијамо.

 Са сталним порастом броја специфичних стандарда и техничких прописа, повећава се и 
број оних организација чији је посао да врше оцену усаглашености производа, процеса и 
услуга са стандардима и прописима, а то су стручно и технички оспособљене лабораторије за 
испитивање и еталонирање, сертификациона и контролна тела.
 
 АТС спроводи поступак на основу којег утврђује и потврђује да одређена организација 
испуњава захтеве за обављање одговарајућих послова оцењивања усаглашености, у складу са 
одговарајућим међународним и националним стандардима и да је компетентна за обављање 
тих послова. 

 Акредитоване организације за оцењивање усаглашености са друге стране имају задатак, 
да провере да су задовољени захтеви стандарда и техничких прописа и тиме омогућено да до 
потрошача стигну усаглашени и безбедни, квалитетни и поуздани производи, процеси и услуге.

О Акредитационом телу Србије

 Акредитационо тело Србије (АТС) је национална институција за акредитацију основана 
као самостална непрофитна организација за утврђивање компетентности организација за 
обављање послова оцењивања усаглашености.

 Акредитационо тело Србије формирано је 2006. године, трансформацијом из некадашњег 
Југословенског акредитационог тела са традицијом од 10 година.

 АТС успоставља и одржава стручан, професионалан, непристрасан и независан систем 
акредитације у Републици Србији, на начин да је он упоредив на међународном нивоу, а у 
складу са стандардом ISO/IEC 17011:2004, односно SRPS ISO/IEC 17011:2006, и тиме омогућује 
транспарентност и поузданост у резултате рада акредитованих организација за оцењивање 
усаглашености.

 Тим АТС-a који врши утврђивање компетентности према различитим потребама и врсти 
акредитација чини 26 стално запослених и преко 100 екстерних оцењивача и техничких 
експерата.

• Поверење у компетентност

Заједно 
               ДО КВАЛИТЕТА
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Шта је акредитација и зашто нам је потребна?

 Све је већи број организација које добровољно бирају да се акредитују препознајући 
значај акредитације у постизању конкурентности на тржишту, у достизању све веће 
сигурности производа, у повећању ефикасности, продуктивности и омогућавању слободе 
кретања на тржишту, остварујући на тај начин предности за своје компаније и увећавајући 
своје приходе.

 Државни органи, привредне организације и потрошачи могу користити услуге 
акредитованих лабораторија, контролних и сертификационих тела да би потврдиле 
усаглашеност са одређеним захтевима-стандардима и додатно обезбедили непристрасно 
оцењивање сигурности и квалитета производа и услуга у складу са националним или 
међународно прихваћеним критеријумима.

Зашто независно оцењивање?

 Ради избегавања могућег сукоба интереса и оцењивања самог себе  додатну сигурност у 
целокупној инфраструктури квалитета обезбеђује акредитација као независно оцењивање 
„треће стране” и утврђивање компетенције организација за оцењивање усаглашености.

 На тај начин се штити јавни интерес укључујући и опште здравље и безбедност, безбедност и 
здравље на раду, заштита потрошача, животне средине, а акредитација доприноси да се смање 
трошкови, смањи ризик од појаве недостатака код производа, очува репутација компаније или 
да се испуне законски или кориснички захтеви и осигура поверење и слободно тржиште.

 Акредитација коју додељује АТС је начин за постизање наведених предности независног 
оцењивања, а поред тога АТС повезивањем система акредитације у Србији са европским и 
светским системима акредитације обезбедиће препознавање и прихватање резултата оцењивања 
усаглашености урађеног у Србији.



• Поверење у компетентност

Које су користи од акредитације?

 Предности акредитације, у зависности од заинтересоване 
 стране, су за: 

 • акредитоване организације, јер акредитација гарантује подизање нивоа организа-
ционе и техничке оспособљености лабораторија за еталонирање и испитивање, контролних 
организација и сертификационих тела. Многобројне су области у којима је данас акредитација 
услов да би сте понудили своје производе и услуге или се појавили на тржишту. Акредитација 
доноси оним компанијама које је имају, доказ да су у свом раду обезбедиле поштовање 
највиших стандарда и понудиле своје услуге на највишем нивоу квалитета.

 • државу, јер акредитација је међународно признато средство за осигурање поверења у 
рад институција које је држава овластила за послове оцењивања усаглашености (испитивања, 
еталонирања, контролисања и сертификацију), с циљем заштите јавних интереса и повећања 
поузданости  у  доношењу одговарајућих одлука које утичу на наше здравље, сигурност и заштиту 
животне средине. Акредитација је мера за успостављање поверења на тржишту производа 
и услуга и елемент инфраструктуре квалитета једне земље, која повезана са европском и 
међународном заједницом, осигурава препознатљивост, прихваћеност и признање оцене уса-
глашености захтева за производе изван граница земље. 

 • привреду, јер акредитација обезбеђује поуздана испитивања и мерења, повећава 
поузданост доношења одлука на основу тих испитивања и мерења, смањују трошкове, 
недостатке на производима и помаже при одлучивању и процењивању ризика. Производи 
сертификовани од стране акредитованих сертификационих тела повећавају поверење 
потрошача, корисника производа као и конкурентност на тржишту, јер је „једном тестирано 
или сертификовано – прихваћено свуда“. Системи менаџмента сертификовани од стране 
акредитованих сертификационих тела повећавају поверење у пословање организације, 
конкурентност и олакшавају приступ новим тржиштима. Како је у поступку акредитације, 
оцењивање и потврђивање компетентности обављено од треће стране, независног 
акредитационог тела, штеди се време и новац и повећава поверење. 

 • потрошаче и купце,  јер акредитација даје поверење у сигурност и квалитет производа 
и услуга, ако су исти испитани, потврђени или под надзором компетентних организација које 
задовољавају међународно прихваћене критеријуме. Корисници данас траже квалитетне 
производе, па се произвођачи и добављачи труде да испуне специфичне захтеве. То често 
значи да се производи шаљу у акредитовану лабораторију, контролно или сертификационо 
тело ради потврђивања и провере карактеристика производа у односу на стандард или 
одговарајућу спецификацију. Избор компетентног тела за оцењивање усаглашености смањује 
ризик од производње или продаје неквалитетног производа, што је за потрошаче изузетно 
значајно.

За акредитацију је кључна реч - поверење
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• Поверење у компетентност

Ко може да се акредитује? 

 • Лабораторије за испитивање - животних намирница, параметара животне средине, 
електричних уређаја, опреме под притиском, хемијских и текстилних производа, хуманих 
клиничких узорака, метала и производа од метала, хране за животиње, пестицида, семена, 
грађевинских материјала и др.; 

 • Лабораторије за еталонирање - еталонирање мерне и испитне опреме; 

 • Сертификациона тела - услуге сертификације производа, процеса и услуга у складу 
са прописима и према развијеним сертификационим шемама; система менаџмента (систем 
управљања квалитетом, животном средином, безбедношћу хране и др.) и стручних лица 
(оцењивачи система менаџмента квалитета и управљања животном средином, заваривачи, 
лица која обављају испитивање без разарања и др.); 

 • Контролна тела – контролисање лифтова и дизалица, опреме под 
притиском, електро-опреме и инсталација, квалитета намештаја, 
квалитета хране и воде, текстилних производа, контролисање у 
области моторних возила и другим подручјима. 
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Штa Акредитационо тело Србије ради? 

 1. Послове акредитације и оцењивања

     АТС обавља послове акредитације и оцењивања лабораторија за испитивања; лабораторија 
за еталонирање; организација које обављају послове контролисања; сертификационих тела 
за сертификацију производа и процеса, сертификацију система менаџмента, сертификацију 
стручних лица, као и оцењивача система ЕМАS.

 Ако организација жели да буде акредитована АТС оцењује независност и непристрасност 
организације, техничку компетентност, организационе ресурсе, усклађеност са захтевима 
одговарајућег стандарда и способност да се постигнути ниво квалитета одржи.

 Када је организација акредитована АТС спроводи надзорно оцењивање једном годишње, а 
поновно оцењивање након 4 године, уз помоћ тима оцењивача састављеног од релевантних 
оцењивача и експерата из области која се акредитује, уз употребу јасно дефинисане мето-
дологије оцењивања. Приликом оцењивања врши се провера система управљања и техничка 
компетентност акредитоване организације у складу са њеним обимом акредитације.

 Овај стални процес оцењивања од стране АТС-а обезбеђује да акредитоване организације у 
свом раду прихватају и развијају процедуре које стално одржавају или побољшавају квалитет 
укључујући и примењивање корективних мера за отклањање евентуалних пропуста.

 АТС тренутно има близу 300 акредитованих организација у својој евиденцији:
преко 200 лабораторија за испитивање, 12 лабораторија за еталонирање, 25 контролних 
организација, 13 сертификационих тела за серфикацију производа, процеса и услуга, као и 8 
сертификационих тела за сертификацију система менаџмента квалитета и заштите животне 
средине.
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акредитованих од АТС-а налази се на 
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http://www.ats.rs/ под насловом 
Регистар акредитованих организација  
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 2. Развијање нових шема акредитације

 Један од врло важних послова АТС-а је и успостављање нових шема акредитације за 
нове области за које у Србији постоје реалне потребе и захтеви, како у обавезном тако и у 
добровољном подручју.

 Изласком нових стандарда и прилагођавањем нашег законодавства са законодавством 
Европске уније, појављује се потреба и отвара могућност за акредитацијом у новим областима 
и за потпуно новим врстама акредитације, које АТС до сада није имало у свом делокругу рада, 
као и преиспитивањем и променом наших шема и акредитационог процеса, које би на тај 
начин биле у складу са технолошким развојем и потребом за усавршавањем.

 Нове акредитационе шеме развијају се у сарадњи са свим заинтересованим странама, а 
развоју шема се приступа систематски и при томе се води рачуна да су оне од јавног интереса, 
да су у складу са одговарајућим стандардима и да могу бити предмет будућег међународног 
признавања.

 Правила акредитације, као и остала одговарајућа документација из те области, коју доноси 
АТС, у складу су са међународним стандардима из серије 17000 и европским стандардима из 
серије 45000 и правилима и водичима EA - European Cooperation for Accreditation и/или ILAC - 
International Laboratory Accreditation Cooperation и/или IAF - International Accreditation Forum.                
 

 3. Обука оцењивача и организовање семинара и курсева у 
           области  акредитације  

 АТС на основу своје политике и процедура редовно спроводи обуке за одржавање 
компетентности постојећих оцењивача и експерата, који су укључени у поступак акредитације, 
као и за нове оцењиваче. 

 Поред тога, АТС организује према потреби и семинаре и курсеве за акредитоване орга-
низације. Садржај ових семинара се односи на упознавање са новим правилима у поступку 
акредитације.

 АТС располаже са компетентним и искусним предавачима.

• Поверење у компетентност

7



www.ats.rs 

   

 4. Промовише значај и улогу акредитације

 АТС као национално тело за акредитацију има задатак да у сарадњи са институцијама које 
су земљи задужене за развој и имплементацију стандарда  и доношење одговарајућих прописа 
у области оцењивања усаглашености (Министарство за економију и регионални развој, 
Институт за стандардизацију, друга министарства ...) промовише акредитацију на начин да 
подиже свест о значају, улози и предностима система акредитације код свих заинтересованих 
страна - корисника и потрошача производа и услуга, државних органа, корисника услуга 
акредитованих организација, тела за оцењивање усаглашености. 

 Промовишући значај акредитације, АТС своје активности усмерава на подизање нивоа 
познавања улоге система акредитације у Србији, Европској унији и свету и то превасходно 
указујући на директне користи од акредитације за све учеснике у том процесу, као и да 
акредитација значајно доприноси подизању квалитета наших производа и повећаној конку-
рентности на иностраном тржишту, односно на заједничком тржишту ЕУ.  

 АТС приликом организовања својих послова води рачуна да је увек окренут ка кориснику 
својих услуга како би се њему пружила ефикасна и квалитетна услуга, уз уважавање интереса 
свих заинтересованих страна у процесу акредитације, путем отворених канала комуникације 
и сарадње. 
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 5. Учествује у раду међународних организација за акредитацију     
           и заступа националне интересе у њима

 Акредитационо тело Србије је 2002. године постало придружена чланица Европске 
кооперативе за акредитацију (ЕА) , потписивањем Меморандума о споразумевању. 
 
 Од 2007. године Меморандум о споразумевању је замењен Уговором о сарадњи са ЕА, а 
сагласно променама у вези могућих статуса чланица ЕА. Представници АТС учествују у раду 
Генералне скупштине, Комитета за лабораторије, Комитета за сертификацију, Комитета за 
комуникацију и публикације и Комитета за контролне организације. 

 Европска кооператива за акредитацију броји тренутно 35 чланова и има у овом тренутку 
потписана 26 мулти латерална споразума (МЛА) између чланица, који омогућавају међународно 
признање и прихватање извештаја, анализа и сертификата једне од земаља потписница 
споразума у свим осталим земљама потписницама. На тај начин земље потписнице уговора 
своје активности акредитације обављају упоредиво и еквивалентно, осигуравајући при том 
исти ниво поверења, поузданости и компетентности.

 Потписивањем МЛА споразума Србија би остварила низ предности, јер је тај споразум 
средство да производи и услуге прелазе границе Европе и света, а услуге акредитованих 
организација у Србији биле би признате изван наших граница.

 У региону АТС има за сада склопљене споразуме о билатералној сарадњи у области 
акредитације са Мађарским акредитационим телом , Институтом за акредитирање Босне и 
Херцеговине, Акредитационим тијелом Црне Горе и Институтом за акредитацију Републике 
Македоније. 
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Области акредитације

 Увођењем стандарда и техничких прописа 
у скоро све привредне и индустријске области, 
знатно је повећан број производа, услуга, 
процеса, особља и система који могу бити 
предмет оцењивања усаглашености, стога 
је спектар акредитација и експертиза које 
Акредитационо тело обавља веома обиман и 
покрива углавном следеће области:

• Акустика

• Пољопривреда

• Противпожарни и 
    против експлозивни уређаји

• Хемија и хемијски производи

• Грађевинарство

• Електротехника

• Електроника, ИТ, 
    радио и телекомуникације

• Машинство и материјали

• Заштита околине

• Животне намирнице 
    и безбедност хране

• Енергетика

• Медицина и лекови

• Текстил, гума, пластика 
    и амбалажа

• Радна и животна средина

• Заштитна средства и опрема

• Дуван и производи од дувана

• Предмети опште употребе

• Испитивања без разарања

• Отпад
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Симбол акредитацијe

Акредитационо тело Србије даје на 
коришћење  симбол акредитације, који могу 
користити само акредитоване организације 
за оцењивање усаглашености (акредитована 
сертификациона тела, акредитоване 
контролне организације и акредитоване 
лабораторије) у својим извештајима, 
сертификатима и другим документима у 
складу са Правилима за коришћење симбола 
акредитације . 

Сваки симбол акредитације у свом 
саставу поред графичког симбола 
система акредитације у Србији има 
идентификациони (акредитациони) 
број акредитоване организације за 
оцењивање усаглашености (број под којим 
је акредитована организација уписана у 
Регистар акредитованих организација), 
као и назив врсте акредитације, односно 
стандарда према коме је извршено 
акредитовање.
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Како нас контактирати

Надамо се да Вам је ова брошура помогла 
да сазнате одговор на било које питање 
које сте имали у вези Акредитационог тела 
Србије. Уколико ипак желите да пронађете 
још детаљних информација о питањима 
акредитације можете то учинити на нашем 
веб сајту на адреси www.ats.rs

Ако желите да нас контактирате можете то 
учинити на неколико начина:

телефоном 
011 313 03 73 
(ово је број техничког сектретара, а остале 
бројеве и имена запослених можете такође 
пронаћи на веб сајту у секцији Контакти)

писаним путем
Акредитационо тело Србије
Булевар Михаила Пупина 2, 
Палата Србије (СИВ), источно крило, 
одељак – мост, 1. спрат, 
11 070 Нови Београд   

факсом 
011 313 03 74 

и путем електронске поште  
office@ats.org.yu

Заједно до квалитета

• Поверење у компетентност




