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АТС: пуноправни члан ЕА – 2012. година
У складу са новим Статутом и Пословником о раду
Европске организације за акредитацију (ЕА) АТС је
постао пуноправни члан ЕА у Мадриду 23.05.2012.
године, као и потписник мултилатералног споразума
(ЕА MLA) са ЕА 24.05.2012. године за следеће области:
•
•
•
•
•

Лабораторије за испитивање,
Медицинске лабораторије,
Лабораторије за еталонирање,
Контролна тела,
Сертификациона тела за сертификацију производа.

септембар 2013. године
У периоду од 9. до 13. септембра АТС је
био предмет колегијалног оцењивања од
стране тима оцењивача ЕА (7 оцењивача).

2014. година
Од 24.05.2012. године
систем акредитације
Републике Србије
признат је у Европи и
свету,
a 27.05.2014. године EA
MLA споразум је
проширен за још 2
области – пун обим
споразума

www.ats.rs

АТС – потписник
ILAC MRA
• 24.05.2012. и 24.10.
2012. године АТС је
потписао ILAC MRA за
области испитивања,
еталонирања и
конролисања.

АТС – потписник
IAF MLA
• 24.10.2012. године
АТС је потписао
IAF MLA за област
сертификације
производа.

Јединствена светска мрежа акредитације
Глобални ниво

IAF MLA – EA, PAC, IAAC
ILAC MRA – EA, APLAC, IAAC

IAF/ILAC
Регионални ниво

EA
Европа

АТ

НАТ

APLAC
PAC
Азија и
Пацифик
AТ

IAAC
Америка

AТ

Оцењивање усаглашености

SADCA
Африка

AТ
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Регионална тела за акредитацију
IAF и ILAC споразуми о међусобном признавању система
акредитације су структуирани да се ослањају на
постојеће MLA/MRA регионалне споразуме установљене
широм света.
• IAF MLA признаје рег. споразуме EA, PAC, IAAC
• ILAC MRA признаје рег. споразуме EA, APLAC, IAAC
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Мултилатерални споразуми ILAC-а и
IAF-а
http://www.iaf.nu и http://www.ilac.org

Потписују их акредитациона тела чланови ILAC-а и IAF-а
након успешног колегијалног оцењивања.
Заснован је на поштовању:
Стандарда ISO/IEC 17011 и докумената IAF/ILAC серије А.
Потписници су обавези да прихватају
извештаје/сертификате акредитованих ТОУ од стране
других потписника споразума.
Споразуми доприносе уклањању трговинских баријера
елиминисањем додатног оцењивања усаглашености.
Обезбеђују потврду да су еквивалентна инострана ТОУ
компетентна и да раде у складу са истим међународним
стандардима.

Покривеност ILAC MRA

ILAC - 148 тела из
119 земаља
ILAC MRA – 84
потписника из 69
земаља
које чине 95%
укупног GDP
45.000 ЛИ и 7.800 КТ

57 АТ потписника из 56 земље

Покривеност IAF MLA

Мултилатерални споразум ЕА
Акредитациона тела се оцењују у складу са
међународним стандардом ISO/IEC 17011 и Уредбом
ЕЗ 765/2008 и другим релевантним критеријумима
као што су обавезујућа документа EA, ILAC-а или
IAF-а и захтевима европског или националног
законодавства и индустријских шема.
Критеријуми за рад акредитованих ТОУ су
специфицирани у одговарајућим међународним
стандардима серије ISO/IEC 17000 и другим
међународно
признатим
стандардима
и
нормативним документима.
http://www.european-accreditation.org/home

Покривеност EA MLA - испитивање
Испитивање – 37 (4)
Еталонирање – 36 (4)
Сертиф. производа – 31
Сертиф. система
менаџмента – 31 (2)
Сертиф. особа – 28 (1)
Контролисање – 35 (2+1р)

Структура споразума (ILAC и EA)
– Ниво 1 је усвојени нормативни документ који дефинише
захтеве за акредитациона тела.
– Ниво 2 је усвојена активност оцењивања усаглашености
према којој АТ додељују акредитацију ТОУ у складу са
стандардима наведеним у нивоу 3
– Ниво 3 је усвојени стандард (хармонизован за ЕА) или други
нормативни документ који прописију захтеве за ТОУ која
спроводе оцењивање усаглашености из нивоа 2
– Ниво 4 су документа која чине додатак стандардима из
нивоа 3. Могу бити секторски специфични стандарди или
шеме
– Ниво 5 – обим акредитације: стандарди и друга нормативна
документа која користе ТОУ
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Прихватање сертификата и извештаја
у оквиру ILAC MRA споразума
АТС прихвата, у оквиру потписаног обима ILAC MRA
споразума, сертификате о акредитацији других
потписника споразума као еквивалентне својим
сертификатима које издаје.
АТС прихвата, за сопствене потребе, исправе о
усаглашености акредитованих ТОУ од стране
других потписника споразума, на истим основама,
као што прихвата исправе о усаглашености
акредитованих ТОУ које је сâм акредитовао.
АТС препоручује и промовише прихватање исправа
о усаглашености акредитованих ТОУ од стране
других потписника споразума код регулатора или
других корисника.

Политика промоције и прихватања активности
у оквиру мултилатералних EA MLA споразума
1. АТС прихвата да су системи акредитације
других земаља чија су АТ потписници EA MLA
споразума
еквивалентни
са
системом
акредитације Републике Србије.
2.
АТС
прихвата
поузданост
резултата
оцењивања
усаглашености
(извештаји,
сертификати) спроведених од стране тела за
оцењивање
усаглашености
(ТОУ)
акредитованих од стране потписника EA MLA
споразума за одговарајући обим.

IAF MLA (главни обим ниво 3 и
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Структура IAF MLA
Ниво 1

ISO/IEC 17011

Ниво 2

Серт.
произв
ода

Сертификација менаџмент система

Сертификац
ија особа

Ниво 3
главни
обим

ISO/IEC
Guide6
5

ISO/IEC 17021

ISO/IEC
17024

Ниво 4
Global
подобими Gap

ISO
22003

Ниво 5
подобими

ISO
22000

ISO
27006
ISO
9001

ISO
14001

ISO
ISO
27001 13485

Прихватање сертификата и извештаја
у оквиру IAF MLA споразума
АТС прихвата да су активности других АТ
потписника споразума еквивалентне у оквиру
потписаног обима споразума.
АТС препоручује и промовише прихватање
сертификата који садрже симбол акредитације
или комбиновани IAF MLA знак издатих од
стране акредитованих ТОУ које су акредитовали
други
потписници
споразума
у
оквиру
потписаног обима споразума као еквивалентне
онима која издају ТОУ које је АТС акредитовао.

Прихватање сертификата и извештаја
у оквиру IAF MLA споразума (2)
Главни обим - обезбеђује поверење су ТОУ подједнако поуздана
(equally reliable):
• Сертификација производа
- AТ усаглашено са ISO/IEC 17011 + СТ усаглашено са ISO/IEC 17065
• Сертификација система менаџмента
- AТ усаглашено са ISO/IEC 17011 + СТ усаглашено са ISO/IEC 17021
Подобими - обезбеђују поверење да су резултати оцењивања
еквивалентни:
• ISO 9001/ISO 14001 сертификати су еквивалентни.
- AT усаглашено са ISO/IEC 17011 + СТ усаглашено са ISO/IEC 17021 +
клијент СТ усаглашен са ISO 9001.

Улога акредитационих тела
Акредитациона тела сама не користе исправе о
усаглашености (сертификате и извештаје) од тела
(ТОУ) која су акредитовала друга акредитациона
тела,
нпр.
акредитацона
тела
потписници
мултилатералних споразума ILAC-а и IAF-а и
њихових регионалних тела.
Улога акредитационих тела је да промовишу
регулаторним телима и другим потенцијалним
корисницима
резултата
оцењивања
усаглашености
у
својим
земљама
еквивалентност система акредитације других
земаља чија су АТ потписници споразума.

Начини признавања исправа о
усаглашености
1) Многе земље и њихове владе и регулаторна тела
прихватају/признају резултате акредитованих ТОУ у оквиру
потписаних мултилатералних споразума ILAC-а и IAF-а и
њихових регионалних тела.
2) Одређени број влада је успоставио своје билтералне или
мултилатералне споразуме, између себе, ради оцењивања
усаглашености.
3) Неке владе су званично одредиле своја акредитациона тела
да су у обавези да се подвргну колегијалном оцењивању и
потписивању МЛА споразума како би владе постигле узајамно
признавање исправа о усаглашености – ЕА MLA, Уредба ЕЗ
765/2008.
4) Постоје и други облици узајмног признавања резултата
оцењивања усаглашености као што је директно прихватање
на нивоу ТОУ.

Признавање иностраних исправа о
усаглашености у Републици Србији
Уређено
је
Уредбом
о
начину
признавања
иностраних исправа и знакова усаглашености
(„Службени гласник РС“, број 98/09) и Законом о
техничким захтевима за производе и оцењивању
усаглашености, којом се уређују услови и процедуре
признавања важења иностраних исправа и знакова
усаглашености у Републици Србији.
У поступку приступања СТО Србија је обавезна да
своје законодавство прилагоди споразуму СТО,
односно да сва правила и процедуре, који се
примењују у Србији, а који могу имати утицаја на
слободан проток робе, усагласи са правилима СТО.

.

Проширење области деловања
АТС-а
- Акредитација „провајдера“ за PT шеме и
међулабораторијска поређења према SRPS ISO/
IEC 17043;
- Акредитација ТОУ у области ЛЗО;
- Акредитација ТОУ у области форензике;
- Акредитација ТОУ у области правилника ATEX;
- Акредитација ТОУ у складу са правилником MIDI;
- Акредитација ТОУ у складу са правилником
NAWI;
- Прелазак на нове верзије стандарда ISO/IEC
17024:2012, ISO/IEC 17065:2012 и ISO15189:2012 у
складу са међународним роковима.

•

Измена и доношење нових
докумената (1)

Током 2013. године рађено је континуално усаглашавање документата
система АТС-а са документима ЕА, ILAC-а и IAF-а који су у међувремену
промењени. Од најзначајних за рад ТОУ истичемо:

- АТС-ПА01 Правила акредитације
- АТС-ПР15 Одлучивање и додела акредитације
- АТС-УП25 Акредитација за послове узорковања
- АТС-УП26 Смерница за оцењивање СТ у области органске производње
- АТС-УП27 Смернице за акредитацију лабораторија за испитивање које
обављају микробиoлошка испитивања
- АТС-УП28 Акредитација лабораторија за флексибилни обим акредитације
- АТС-УП29 Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и
акредитацији лабораторија која обављају сензорска испитивања
- ATС-УП30 Смернице за исказивање обима акредитације провајдера за
испитивање оспособљености
- АТС-ПА04 Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на
акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и
IAF MLA споразума
- АТС-ПА05 Правила прекограничне акредитације
- АТС-ПА07 Правила за коришћење знака (логотипа) АТС-а
- АТС-ПР09 Идентификација и оцена задовољења потреба корисника услуга
АТС-а и побољшање система менаџмента

АТС – Број акредитованих тела за оцењивање
усаглашености
Врста оцењивања
усаглашености
Испитивање SRPS ISO/IEC17025

Број
акредитованих
тела
306

Испитивање SRPS ISO 15189

10

Еталонирање SRPS ISO/IEC17025

52

Контролисање SRPS ISO/IEC
17020

128

Сертификација производа SRPS
ISO/IEC 45011

20

Сертификација система
менаџмента SRPS ISO/IEC 17021

9

Сертификација особа SRPS
ISO/IEC
17024

2

Укупно 527 акредитованих тела за
оцењивање усаглашености

АТС – Број водећих оцењивача, техничких
оцењивача и техничких експерата

Регистар оцењивача и експерата

Укупно
286

Водећи оцењивач

58

Технички оцењивач

105

Технички експерт

123

Јачање компетентности АТС-а:
обуке запослених и оцењивача АТС-а
Током 2013. и 2014. године одржано је преко 20 обука
и семинара за оцењиваче и техничке експерте АТС-а,
као и обука у коме су учествовали запослени АТС-а
са преко 300 полазника, као и 8 семинара за ТОУ.

Пројекти
•
•
•
•
•

Регионални PTB пројекат „Промоција регионалне сарадње у Југоисточној
Европи у области инфраструктуре квалитета“
Немачки GIZ Програм “Support of the Quality Infrastructure in Serbia”
Регионални пројекат IPA 2011 „Инфраструктура квалитета у земљама
западног Балкана и Турској“ који је започео у августу 2011. године и
завршава се у јуну 2014. године
Твининг пројекат ЕУ „Creation of a Monitoring, Reporting and Verification
System for the Successful Implementation of EU Emissions Trading System“,
EU пројекат „Law enforcement in the field of industrial pollution control,
prevention of chemical accidents and establishing the EMAS system“.

Пројекти и сарадња са другим АТ
Интезивна
сарадња са
акредитационим
телима у
региону – Црна
Гора, Босна и
Херцеговина, 13 - 15.06.2013. године, Међународна конференција
и компетентност 2013”, Охрид,
Македонија и „Квалитет
Македонија, у организацији Македонског удружења
лабораторија (МАКЛАБ) и Института за акредитацију
Хрватска
Републике Македоније (ИАРМ)
6- 9.11.2013. године, 9. међународне конференције
“КОМПЕТЕНТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА 2013“, Опатија,
Хрватска, у оквиру регионалног IPA 2011 пројекта
„Инфраструктура квалитета у земљама западног
Балкана и Турској“ одржана Регионална радионица
посвећена оцењивању усаглашености.
Мај 2013. и фебруар 2014. године 2 ПТБ Округла
стола посвећена акредитацији у региону

Сарадња са ДМДМ-ом и ИСС-ом
•

5. јуни 2013. и 4. јун 2014. године – Пета/шеста Специјална конференција
„Национални систем акредитације - стање и будући развој” и четврта/пета
Специјална конференција „Национални метролошки систем - стање и
будући развој”

•

7. јуни 2013. године - потписан Споразум о сарадњи и са ИСС-ом
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Активности органа АТС-а и
учешће заинтересованих страна
•
•
•
•

Седнице УО – 7 + 3
Седнице Савета за акредитацију – 2
Заједничке седнице УО и Савета – 2
Седнице Надзорног одбора - 2
Основано 6 нових
привремених ТК који ће
укључити још већи број
заинтересованих
страна посебно у
областима примене
нове законске
регулативе
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15 година рада АТС-а
• 6. јуни 2013. године - свечани скуп поводом прославе
петнаест година постојања АТС-а, Међународног дана
акредитације (9. јун), као и Дана акредитације у Републици
Србији (28. јун)

Промоција
акредитације (1)

•
•

Београд је у марту 2013. и 2014.
•
године био домаћин Европи –
АТС је организовао седнице ЕА
CC/EA IC и ЕА СРС комитета
•

•
•
•
•
•
•

24. јануар 2013. - „АТС у Европи и свету –
значај потписаних споразума“, Сава центар,
годишњи семинар за акредитована ТОУ
Недеља квалитета 2013, 27.фебруар 2013.
године
15. април 2013. - Предавање студентима
основних студија, који похађају стручну
групу на предмету економско право, и
студентима Мастер студија правноекономског смера (предмет: економско
право) Правног факултета Универзитета у
Београду
5. јун 2013. - ЈУСК међународна конвенција о
квалитету - JUSK ICQ 2013, пета Специјална
конференција „Национални систем
акредитације - стање и будући развој” и
четврта Специјална конференција
„Национални метролошки систем - стање и
будући развој”
27. јун 2013. године, ПКС скуп поводом
формирања удружења акредитованих ТОУ
16. октобар - 19. октобар 2013. године,
Конгрес метролога 2013, Борско језеро, Бор
12. новембар 2013. - 22. ФОРУМ КВАЛИТЕТА
И ПОСЛОВНЕ ИЗВРСНОСТИ 2013
5-7. март Недеља квалитета 2014
10. март Пројекти техничке сарадње EBRD,
UN FAO и Мин. пољопривреде
19. март 2014. – Предавање студентима
ФОН-а

Промоција акредитације (2)
• Издата су и
дистрибуирана 2
Годишња
извештаја о раду
АТС-а (за 2013. и
2014. годину)
• Издата су и
дистрибуирана 4
броја Билтена
АТС-а
• Семинари за ТОУ
(јун 2013. године,
Клуб посланика)

Између 2 семинара (1):
•

•
•
•
•

У складу са својим стратешким циљевима и политиком
квалитета активности АТС-а у 2013. години биле су
усмерене ка:
успешном завршетку поновног колегијалног оцењивања од
стране ЕА и проширење обима ЕА МLA споразума на
области акредитације сертификационих тела за
сертификацију система менаџмента и сертификацију особа,
усвајању стратегије АТС-а у складу са Стратегијом
инфраструктуре квалитета у Републици Србији,
формирању политике промоције ЕА МLА споразума у
складу са ЕА документима,
повећању ангажовања сталних и привремених техничких
комитета АТС-а на решавању одређених проблема,
започињању акредитације PT провајдера у складу са
стандардом SRPS ISO/ IEC 17043,

Између 2 семинара (2):
•

•
•
•
•
•
•

•

започињању активности на проширењу области акредитације
у области личне заштитне опреме и област форензике,
области правилника ATEX, правилником MIDI, NAWI и преласку
на нове верзије стандарда ISO/IEC 17024:2012, ISO/IEC
17065:2012 и ISO15189:2012 у складу са међународним
роковима,
оперативном информационом систему,
повећању ефикасности реализације поновних и надзорних
оцењивања, као и поступка одлучивања (промењена Правила
акредитације),
повећању броја оцењивача и техничких експерата,
унапређењу сарадње са ресорним министарствима и
заинтересованим странама,
унапређењу сарадње са ИСС-ом и ДМДМ-ом,
повећању броја информативних семинара за ТОУ и
унапређењу комунакационог канала кроз имлементацију ИТ за
слање порука и обавештења како ТОУ тако и свим учесницима
у поступку акредитације,
унапређењу промоције акредитације.

Формирано Удружење
акредитованих ТОУ
АТС је
учествовао у
раду 3. седнице
Одбора
Удружења
акредитованих
тела за
оцењивање
усаглашености
ПКС (19.05.2014.)

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Акредитационо тело Србије
www.ats.rs

jasna.stojanovic@ats.rs

