Акредитационо тело Србије
Mесто и улога АТС у националној и
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Брига сваке државе
Испорука производа

Производња

Оцењивање
усаглашености
производа

Квалитетни и
безбедни
производи на
тржишту
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Поуздано оцењивање усаглашености
Техничко законодавство /стандардизација
Техн.
пропи
си и
станд
арди

Техн.
пропи
си и
станд
арди

Оцењивање усаглашености
Испитивање
Лабораторије

Контролисање
Контролна
тела

Сертификација
Серт. тела

Квалитетан и
безбедан
производ на
тржишту

Тачна и
поузда
на
мерила

Еталонирање мерила/Метрологија
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Дефиниције термина
• Испитивање: утврђивање једне или више
карактеристика објекта оцењивањa усаглашености, у
складу са процедуром
• Контролисање: испитивање пројекта производа,
производа, процеса или уградње и утврђивање њихове усаглашености са специфичним захтевима или, на
основу професионалног мишљења, са општим
захтевима
• Сертификација: атестирање (потврђивањe
усаглашености) које је извршила трећа страна у вези
са производима, процесима, системима или особама
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Инфраструктура квалитета
Акредит
ација

Правни оквир
Метролог
Стандар
ресорна
ија
дизација
министарства
Оцењива
ње
усаглашен
ости
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Инфраструктура квалитета У Републици
Србији
АТС

Министарство
ДМДМ
ИСС
економије

ТОУ
државна и
приватна
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Инфраструктура квалитета у међународним
оквирима (пример заједничко тржиште ЕУ)
ЕА

Европска
CEN
CENELEC Комисија EURAMET
ETSI
прописи ЕУ
Нотифико
вана ТОУ
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Правилно функционисање транспарентног тржишта
оријентисаног на квалитет и безбедност производа
Akreditaciono telo
Demonstracija kompetentnosti

Tela za ocenjivanje
usaglašenosti
Demonstracija

Potrebe za olakšavanjem
trgovine eliminisanjem tehn.
prepreka
i

Potrebe za kompetentnim
ocenjivanjem usaglašenosti

usaglašenosti

Proizvodi/
usluge

Isporučilac

Usaglašeni
proizvod + usluga

zahtevi kupca
propisani zahtevi

Kupac/Korisnik,
Organ uprave
nadležan za propise

Organ uprave
nadležan za
trgovinu
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ШТА ЈЕ ТО АКРЕДИТАЦИЈА?
• атестирање (потврђивањe усаглашености) преко треће
стране које се односи на тело за оцењивање усаглашености
којим се званично доказује његовa компетентност да обавља
специфичне послове оцењивањa усаглашености
• Акредитација је активност заснована на стандардима
• Средство на коме се темељи компетентност тела за
оцењивање усаглашености (највиши ниво контроле), а тиме и
кредибилитет и прихватање сертификата и других исправа о
усаглашености, потребних да се обезбеди пласман (домаће
тржиште) и слободно кретање робе (инострано тржиште)
• Инструмент за верификацију компетентности тела за
оцењивање усаглашености
• Акредитацијом се оцењује компетентност тела за оцењивање
усаглашености за обављање њихових послова у појединим
областима,
• Акредитација је увек повезана са конкретним обимом
активности тела за оцењивање усаглашености
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НАСТАНАК И ДАНАШЊИ СТАТУС
АТС
установа
од 02.2011.

Република Србија

самостална
непрофитна
организација

•

•

•

12.2006.-02.2011.

Бивша држава СЦГ

АТС је, као установа, основано од
стране Владе Републике Србије 2011.
године, на основу Закона о акредитацији
из 2010. год.
Пре тога, АТС је било самостална
непрофитна организација, основано
2006. године, на основу Закона о
акредитацији из 2005. год.

АТС је правни следбеник АТСЦГ ,
односно ЈУАТ-а, који су претходној
држави (СРЈ и СЦГ) обављали послове
акредитације од 1998. год. до њеног
распада.

АТСЦГ- организација и колегијални
орган
07.2003.-11.2006.

Министарства за унутрашње економске
односе Србије и Црне Горе

Бивша држава СРЈ

ЈУАТ – колегијални орган
02.1998.-06.2003.

. Савезно министарство за развој, науку и животну
средину Савезне Републике Југославије
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ДЕЛАТНОСТ АТС
АТС акредитује тeлa зa oцeњивaњe
усaглaшeнoсти, односно зa oбaвљaњe пoслoвa:
–
–
–
–
–
–

испитивaњa,
Лабораторије
eтaлoнирaњa,
Контролна тела
кoнтрoлисaњa,
сeртификaциje прoизвoдa, процеса и услуга
Сертификац
сeртификaциje систeмa мeнaџмeнтa и иона тела
сeртификaциje oсoбa.

како у регулисаном тако и у нерегулисаном
подручју
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ПОСТУПАК АКРЕДЕИТАЦИЈЕ
Почетна акредитација
Пријава

Преглед
документације и
оцењивање

Одлучивање и
додела
акредитације

I Надзорно оцењивање

4
године

II Надзорно оцењивање
III Надзорно оцењивање

Обнављање акредитације
Пријава

Преглед
документације и
оцењивање

Одлучивање и
обнављање
акредитације

..........
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ПОСТУПАК АКРЕДЕИТАЦИЈЕ
ДЕТАЉНИЈЕ (1)

Пријава за
акредитацију

Припрема за
оцењивање

• Попуњен образац
пријаве, www.ats.rs
• Пратећа
документација
• Разматрање и
преиспитвање
пријаве
• Уговарање

• Именовање тима
за оцењивање
• Достављање
документације
тиму

Оцењивање
• Преглед
документације
• Оцењивање на
лицу места
• Извештавање
• Отклањање
неусаглашености
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ПОСТУПАК АКРЕДЕИТАЦИЈЕ
ДЕТАЉНИЈЕ (2)

Одлучивање о
акредитацији
• Препорука тима за
оцењивање
• Предлог Комисије за
акредитацију
• Одлука директора

Додела
сертификата и
упис. у Регистар,
www.ats.rs
• Одлука о
акредитацији
• Сертификат о
акредитацији
• Обим акредитације

Надзор над радом
акредитованих
ТОУ
• I NO 6 до 9 месеци
• II NO 18 до 21
месеца
• III NO 30 до 33
месеца
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СЕРТИФИКАТИ О АКРЕДИТАЦИЈИ
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ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ – прилог (саставни
део) сертификата о акредитацији
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АКРЕДИТОВАНИ ИЗВЕШТАЈИ И
СЕРТИФИКАТИ
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РЕЗУЛТАТИ АТС
400
350
300
250

Сертификациона
тела (35)

200

Контролна тела
(125)

150

Лабораторије
(360)

100
50
0
Акредитована ТОУ март 2015.
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РЕЗУЛТАТИ АТС
Лабораторије за испитивање

Лабораторије за еталонирање
Контролна тела –

Сертификациона тела
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РЕЗУЛТАТИ АТС – OОБЛАСТИ
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РЕЗУЛТАТИ АТ ИЗ РЕГИОНА
Р.Б.

Земља

1.

Србија

2.

Црна Гора

3.

Хрватска

4.

Бугарска

5.

Македонија

6.

Босна и
Херцегови
на

7.

Словенија

8.

Мађарска

9.

Румунија

Акредитацион
о тело
Accreditation
Body of Serbia
(AТS)
Accreditation
Body of
Montenegro
(ATCG)
Croatian
Accreditation
Agency (HAA)
Bulgarian
Accreditation
Service (BAS)
Institute for
Accreditation of
the Republic of
Macedonia
(IARM)
Institute for
Accreditation of
Bosnia and
Herzegovina
(BATA)
Slovenian
Accreditation
(SA)
Hungarian
Accreditation
Board (NAT)
Romanian
Accreditation
Association
(RENAR)

ЛИ

ЛЕ

МЛ

КТ

СП

СМ

СО

ПТ

Уку
пно

301

53

10

125

20

10

3

/

522

16

2

/

3

1

/

/

/

22

182

29

11

107

23

6

4

1

362

248

19

2

282

9

15

4

/

579

42

8

3

76

3

2

/

/

114

51

8

1

12

1

/

/

/

83

78

28

/

106

11

1

3

/

227

401

97

7

8

19

62

4

3

603

531

42

913

10

14

87

5

2

168
4
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СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА АТС
Квалификациона структура
Др

2

Мр

4

ВСС

32

ВШС

3

ССС

2

укупно

43

Старосна структура
до 30
7
30 до 40
40 до 50
50 до 60
преко 60
Укупно
Просечна
старост

15
11
7
3
43
43
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СТРУКТУРА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ АТС
Пословници
• Пословник о квалитету
• + 6 других пословника

Правила
• Правила акредитације
• + 6 других правила

Процедуре
• Процедура акредитације
• + 14 других процедура

Упутства
34 упутства
Листе и регистри
1 регистар и 4 листе
Обрасци
102 обрасца
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА
ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ
• За акредитована тела за оцењивање
усаглашености (лабораторије, контролна и
сертификациона тела):
– акредитацијом подижу ниво своје организације и
техничке компетентности за обављање послова
еталонирања, испитивања, контролисања и
сертификације
– акредитацијом добијају независну и непристрасну
потврду своје компетентности
– постају конкурентнији на тржишту оцењивања
усаглашености
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА
ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ
• За државу:
– акредитација је међународно признато средство
за осигурање поверења у рад институција, које је
држава овластила за послове оцењивања
усаглашености, у циљу заштите јавних интереса и
повећања поузданости у доношењу одговарајућих
одлука,
– 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 признавање оцењивања
усаглашености са захтевима за производе, изван
граница земље.
25

ЗНАЧАЈ АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА
ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ

• За привреду:

– акредитација обезбеђује поуздана мерења и испитивања ,
повећава поузданост донетих одлука на основу таквих
испитивања и мерења, смањује трошкове, недостатке на
производима и помаже при одлучивању и процени ризика,
– Производи, сертификовани од стране акредитованих
сертификационих тела, повећавају поверење потрошача,
корисника производа, као и конкурентност на тржишту,
– Системи менаџмента, сертификовани од стране
акредитованих сертификационих тела, повећавају поверење
у пословање и конкурентност организације и олакшавају
приступ новим тржиштима,
– Пошто у поступку акредитације оцењивање и потврђивање
компетентности обавља трећа страна, независно
акредитационо тело, штеди се време и новац и повећава
степен поверења;
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА
ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ

• За потрошаче и трговце:

– акредитација пружа поверење у безбедност производа и
услуга, пошто су исти испитани, потврђени или су под
надзором компетентних организација које задовољавају
међународно прихваћене критеријуме.
– Корисници данас траже безбедне и 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
провере и потврђивања карактеристика производа у
односу на стандард или одговарајућу спецификацију.
– Избор компетентног тела за оцењивање усаглашености
смањује ризик од производње или продаје небезбедног
производа.
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТАЦИЈЕ КОД АТС
НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ
Неке прекретнице
Усклађивање система акредитације са
захтевима међународног стандарда
ISO IEC 17011 и придружено чланство у
ЕА 2002.
Доношење Закона о техничким
захтевима за производе 2005. у СЦГ, а
затим 2009. у Србији
Пуноправно чланство у ЕА и
приступање ЕА МLA 2012. године
Данас имамо позивање на
акредитацију у више закона и
подзаконских аката у разним
областима. У више од:
Институционално оспоравање на почетку

21 закон,
5 уредби и
32 правилника
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Значај акредитације код АТС на
иностраном тржишту - прихватање
исправа о усаглашености
Регулисано подручје – постоје
технички прописи
• Национални органи власти

Нерегулисано подручје – не
постоје технички прописи
• Индустрија (купци – корисници услуга
оцењивања усаглашености)
• Корисници и потрошачи производа
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Значај акредитације код АТС на
иностраном тржишту - прихватање
исправа о усаглашености
Међудржавни – међувладини споразуми о
питањима оцењивања усаглашености (MRA)
Признају се атести (исправе) о оцењивању
усаглашености које су издала договорена
ТОУ
• Потписују две државе између себе
• Или на пример ЕУ са трећим земљама (Америка,
Аустралија, Швајцарска, Нови Зеланд, Канада, Јапан)
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ЗНАЧАЈ АКРЕДИТАЦИЈЕ КОД АТС
НА ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ
IAF/ILAC

EA
Европа

ATS

IAAC
Америка

+32 AT

APLAC/PAC
Азија и
Пацифик

SADCA/AFRAC
Африка

ARAC
Блиски исток

2002. АТС придружена
чланица ЕА
2012. АТС пуноправна чланица
ЕА и потписник ЕА MLA,
2012. АТС потписник IAF MLA i
ILC MRA
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EA MLA
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Значај акредитације код АТС на
иностраном тржишту - прихватање
исправа о усаглашености
Споразуми између акредитационих тела (MRA/MLA)
Међусобно се признаје компетентност АТ на техничком нивоу
Циљ: да се омогући да производи и услуге који су праћени са
акредитованим исправама о усаглашености могу да изађу на
страна тржишта, без потребе за поновним испитивањем или
поновном сертификацијом у земљи увозници
Потписници су обавези да прихватају извештаје/сертификате
акредитованих ТОУ од стране других потписника споразума
• У оквиру регионалне организације за акредитацију, на пр. ЕА МLА
• У оквиру међународних организација за акредитацију ILAC/IAF MRA/MLA
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Значај акредитације код АТС на
иностраном тржишту - прихватање
исправа о усаглашености
ЕА МLА, ILAC/IAF MRA/MLA
1. АТ једне земље, прихвата да су системи акредитације других
земаља, чија су АТ потписници EA MLA споразума еквивалентни са
системом акредитације те земље.
2. АТ 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 послова оцењивања усаглашености.
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.
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Значај акредитације код АТС на
иностраном тржишту - прихватање
исправа о усаглашености
КОНКРЕТНО?
• Република Србија није потписник ни једног међудржавног MRA у вези
оцењивања усаглашености, па исправе о усаглашености издате од
ТОУ, акредитованог код АТС, неће бити прихваћене по аутомаизму.
• ЕА МLА и ILAC/IAF MRA/MLA , којима је однедавно приступило АТС,
обавезују друга АТ и АТС, а не органе власти у њиховим земљама, да
прихватају исправе о усаглашености које издају ТОУ под
акредитацијом АТС. Они су добра основа за склапање међудржавног
MRA, ако будемо имали потребу
• ЕА МLА и ILAC/IAF MRA/MLA , којима је однедавно приступило АТС,
када Сбија постане чланица ЕУ, добијају свој пуни ефекат.
• До тада, ЕА МLА коме је приступио АТС, ће имати ефекат на Споразум
о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа
између ЕУ и Републике Србије (ACAA, односно PECA ) као земље која
је у процесу приступања ЕУ.
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КАКО ДА НАМ БУДУ ПРИХВАЋЕНЕ АКРЕДИТОВАНЕ
ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ У ЕУ – ЕЕА?

• Споразуми о оцењивању усаглашености и
прихватању индустријских производа
(ACAA) – ЕУ са својим суседима.
Вероватно не, јер смо земља кандидат.
Медитеранске земље - Алжир, Египат, Израел, Јордан, Либан,
Мароко, Палестина, Тунис, - и земље истока - Арменија,
Азербејџан, Белорусија, Грузија, Молдавија, Украјина

• Протокол Европског споразума о
оцењивању усаглашености и прихватању
индустријских производа (PECAs) – ЕУ са
земљама кандидатима. Имале су га земље
које су приступиле ЕУ.
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Споразуми ЕУ – Србија

ССП

• Република Србија се обавезала на систематско
усклађивање прописа са прописима ЕУ и обезбеди
њихову делотворну примену. Успостављање зоне
слободне трговине.
• Потписан 29.04.2008.

ПТС

• Прелазни трговински споразум. Укидање количинских
ограничења и царина, за неке производе моментално, а
за друге постепено у року од 6 година.
• Ступио на снагу 1. фебруара 2010.
Ипак у ЕУ постоји режим стављања у промет производа на
јединственом тржишту, за Србију практично, техничке препреке

СОУ

• Споразум о оцењивању усаглашености и прихватању
индустријских производа, тек након што се ЕУ увери у
одговарајући ниво усаглашености домаћих прописа и
инфраструктуре квалитета у Србији са захтевима
правних тековина ЕУ
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Споразум о стабилизацији и придруживању
ЕУ – Србија (29. Aprila 2008. )
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Споразум о узајамном признавању
ЕУ – Земље трговински партнери

MRA
Не захтева се узајамна
хармонизација

СОУ

Хармонизација са
техничким прописима и
стандардима ЕУ

Слободна трговина, без додатних препрека
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Хвала на пажњи
www.ats.rs
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