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Уводна реч председника УО

MB Chairman’s Foreword

И у овој години, која је за нама, Акредитационо тело Србије (АТС) је било веома активно како на пословима акредитације
тела за оцењивање усаглашености и промоције улоге акредитације, тако и на даљем усаглашавању са захтевима стандарда
SRPS ISO/IEC 17011 и смерницама и упутствима међународних организација за акредитацију, као и на унапређењу процеса
акредитације доношењем нових издања и измена докумената система менаџмента у циљу успостављања уређеног
система, ефикасних и брзих процедура, које олакшавају рад АТС-у и акредитованим телима за оцењивање усаглашености.
Са друге стране, хармонизација домаће регулативе и техничких прописа са правним тековинама Европске уније (ЕУ) јесте
и даље наш приоритетни циљ на путу европских интеграција и усвајањем новог Закона о акредитацији систем оцењивања
усаглашености у Републици Србији је унапређен и усаглашен са европском праксом и међународним стандардима. Пред
нама је година у којој ћемо наставити интегративне процесе ка ЕУ, али у којој нас и даље очекује јачање инфраструктуре
квалитета у нашој земљи кроз развој и унапређење организација за оцењивање усаглашености и интензиван рад на
доношењу и изради техничких прописа којима се транспонују у наше законодавство европске директиве. Очекује нас и
повећање броја акредитованих тела за оцењивање усаглашености чији су обими акредитације у складу са захтевима нове
техничке регулативе, као и потписивање споразума о међусобном признавању.
АТС је био и увек ће бити оријентисан ка интегративним процесима у Eвропској организацији за акредитацију (ЕA),
Међународном форуму за акредитацију (IAF) и Међународној организацији за акредитацију лабораторија (ILAC). Стога
је потписивање мултилатералних/билатералних споразума од изузетног значаја како за АТС тако и за читаву породицу
акредитованих тела за оцењивање усаглашености. Надам се да ће у скоријој будућности АТС то и постићи тако што ће
своје активности обављати у потпуности у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17011 и путем колегијалног оцењивања
показати еквивалентност свог система акредитације.
Пословна политика АТС-а се заснива на уважавању и укључивању свих заинтересованих страна у креирање система
акредитације у Републици Србији који ће адекватно задовољити потребе свих корисника. Стога ће АТС настојати да и даље
буде партнер отворен за разговоре и сарадњу.

In the year that passed the Accreditation Body of Serbia (ATS) was very active as regards both performance
of accreditation of conformity assessment bodies and promotion of the role of accreditation, and further
harmonisation with the requirements of SRPS ISO/IEC 17011, guides and guidelines of international organisations
for accreditation. Furthermore, it was active in terms of the upgrade of the accreditation procedure by adopting
new issues and amendments of management system documents aiming at the establishment of a regulated
system, efficient and fast procedures that will facilitate the operation of the ATS and accredited conformity
assessment bodies (CABs).
On the other hand, harmonisation of the national legislation and technical regulations with the EU acquis still
remains our priority goal on the road to European integrations. The adoption of the new Law on Accreditation
helped the upgrade of the conformity assessment system in the Republic of Serbia and its harmonisation with
the EU practice and international standards. The year ahead will enable further EU integration processes, but we
still expect that the quality infrastructure in our country will enhance through the development and upgrade of
CABs, intensified work on the adoption and drafting of technical regulations transposing the EU directives into our
legislation, increase in the number of accredited CABs the accreditation scopes of which are in accordance with
the requirements of the new technical legislation, and through signing of the MLA.
The ATS has been and will always be oriented towards integration into the European co-operation for Accreditation
(EA), International Accreditation Forum (IAF) and International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
Therefore, signing of multilateral agreements is of extreme importance to both ATS and entire family of accredited
conformity assessment bodies. I hope that the ATS will be able to achieve this in the near future by performing its
activities in complete accordance with SRPS ISO/IEC 17011 and that the peer evaluation will reflect the equivalence
of its accreditation system.

Захваљујем др Дејану Крњаићу, директору АТС-а, запосленима у АТС-у и члановима Управног одбора и других органа и
тела АТС-а на пожртвованом раду и постигнутим резултатима и желим пуно успеха у наредним годинама!

The ATS policy is based on the respect for and involvement of all interested parties in the creation of the
accreditation system in the Republic of Serbia that will satisfy the needs of the clients. The ATS will therefore
remain a partner embracing discussions and cooperation.

проф. др Слободан Д. Петровић
председник Управног одбора

I would like to thank Dejan Krnjaić PhD, ATS Director, ATS employees and members of the Management Board and
other ATS organs and bodies for their hard work and achieved results and I wish them a lot of success in the years
to come!

Professor Slobodan D. Petrovic PhD
Chairman of the Management Board
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Уводна реч директора АТС-а

ATS Director’s Foreword

2010. година – година великих изазова и значајних законских промена, али и година почетка
препознавања нашег националног система акредитације у Европи и у свету

2010 – was the year of great challenges and important legislative changes, and it heralded the commencement of recognition of our national system of accreditation in Europe and worldwide

АТС je почетком марта 2010. године први пут био предмет провере од стране експерата Европске
организације за акредитацију (ЕА). Извештај тима колегијалних оцењивача, у којем је веома високо оцењен
рад и организација АТС-а, усвојен је у октобру 2010. године од стране Савета за мултилатералне споразуме
ЕА (EA MAC). Европска комисија је у свом годишњем извештају позитивно оценила рад АТС-а и истакла да је
постигнут напредак Републике Србије у области акредитације.

In early March 2010, the ATS was subjected for the first time to the pre-evaluation performed by the experts
of the European co-operation for Accreditation (EA). The pre-evaluation team report, with an extremely positive
feedback on the ATS operation and organisation, was adopted in October 2010 by the EA Multilateral Agreement
Council (EA MAC). In its annual report, the European Commission gave a positive feedback on the operation of
the ATS and pointed out that the progress had been made in the field of accreditation in the Republic of Serbia.

Током августа 2010. године АТС је поднео пријаву за проширење обима ЕА мултилатералног/билатералног
(MLA/BLA) споразума за области акредитације медицинских лабораторија, акредитације сертификационих
тела за сертификацију система менаџмента и акредитацију сертификационих тела за сертификацију
производа. Колегијално оцењивање се очекује крајем јуна 2011. године, а потписивање мултилатералног
споразума са ЕА очекује се да ће бити завршено до краја априла 2012. године.

In August 2010, the ATS submitted the application to extend the scope of ЕА multilateral/bilateral (MLA/BLA)
agreement and to include accreditation of medical laboratories, certification bodies certifying management
systems and certification bodies certifying products. The peer evaluation is expected to take place at the end of
June 2011, while the signing of the EA MLA is expected to be finalised by the end of April 2012.

У октобру 2010. донет је и дуго очекивани нови Закон о акредитацији, који је последњи у низу усвојених
закона из области инфраструктуре квалитета, и којим се заједно са бројним подзаконским актима, пре
свега правилницима о безбедности одређених производа, нашим потрошачима обезбеђује сигуран и
квалитетан производ, а привреди омогућава да се без техничких баријера појави на европском и светском
тржишту. Закон о акредитацији је у потпуности усаглашен са захтевима релевантних стандарда, докумената
и смерница међународних организација. У циљу успостављања уређеног система менаџмента и ефикасних
процедура, усклађених са ново усвојеним Законом о акредитацији и усаглашених са документима ЕА,
донето је 9 нових издања и 26 измена докумената.
Значајно је унапређена сарадња са заинтересованим странама и акредитационим телима из окружења,
повећан број како акредитованих тела за оцењивање усаглашености тако и оцењивача и експерата, уз
стални тренд повећања обука, семинара и промоција значаја акредитације.
Жеља АТС-а је да све своје активности у 2011. години усмери ка успешном завршетку колегијалног
оцењивања, како би остварио свој циљ – потписивање споразума о еквивалентности система акредитације у
нашој земљи са европским и светским. Уколико на овом путу истрајемо заједно, руку под руку, унапређујући
систем акредитације у Републици Србији, изградићемо модеран систем инфраструктуре квалитета који ће
допринети да живимо у безбеднијем и квалитетнијем друштву, са конкурентном и успешном привредом у
условима одсуства трговинских баријера. Само на тај начин обезбедићемо да нам се отворе нова тржишта,
а производи и услуге из Србије добију жељени „пасош“ за трговину са земљама Европске уније.

In October 2010, the long awaited Law on Accreditation was adopted as the last one in the field of quality
infrastructure. The said law, together with numerous sub-laws that primarily include regulations on certain products
safety, enables our consumers to use safe and quality products, thus allowing our products and services to be
placed on the European and world market without any technical barriers. The Law on Accreditation is completely
harmonised with the requirements of relevant standards, documents and guides of international organisations. 9
new issues and 26 revisions of the documents were adopted in order to have the management system regulated
and efficient procedures harmonised with the newly adopted Law on Accreditation and with the EA documents.
Cooperation with interested parties and accreditation bodies from the neighbouring countries was significantly
improved, the number of both accredited CABs and assessors and experts increased, which was followed by an
ever growing number of training sessions, seminars and accreditation awareness raising campaigns.
It is the wish of the ATS to direct its 2011 activities towards successful completion of the peer evaluation in order
to attain its objective – signing of the agreement confirming the equivalence of the accreditation system in our
country with those of the EU and world. If we can put our efforts into practice, we will be able to build, hand in
hand, a modern quality infrastructure system in the Republic of Serbia that will be upgraded. Therefore, the system
will attribute to a higher level of safety and quality of our society, having competitive and successful economy
under conditions that remove barriers to trade. Only this will ensure penetration of the new markets, and products
and services from Serbia will get a ”passport for trade” with the EU countries.
Dejan Krnjaić PhD
ATS Director

др Дејан Крњаић,
директор АТС-а
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Циљеви и будуће активности

Objectives and Future Activities

АТС је током 2010. године својим активностима дошао на корак до испуњења свог највећег циља –
европског и светског препознавања и прихватања.

In 2010, the ATS performed activities that brought it practically to the fulfilment of its greatest goal –
recognition and acceptance by the EU and world.

Након одржане предоцењивачке посете од стране
тима експерата ЕА током марта 2010. године и
предузимања адекватних корективних мера и
прихватања истих од стране ЕА тима оцењивача,
извештај о оцењивању АТС-а је усвојен на састанку
EA MAC савета у октобру 2010. године. Очекује
нас у последњој недељи јуна ове године и само
колегијално оцењивање. Стога су све наше снаге
мобилисане ка остварењу тог, можемо слободно
рећи, и најзначајнијег циља који систем акредитације
у Републици Србији подиже на заслужено место
– врх инфраструктуре квалитета. На тај начин
акредитација постаје средство за доказивање
техничке компетентности признато и од стране
међународне заједнице, законодаваца и целокупне
привреде.

After the pre-evaluation performed by the EA team of
experts in March 2010 and undertaking of adequate
corrective actions and acceptance thereof by the ЕА
peer evaluation team, the ATS assessment report was
adopted at the EA MAC meeting in October 2010.
We are faced with the peer evaluation in the last
week of June this year. Therefore, we focused all our
efforts on the attainment of what we think is the most
important objective to provide the rightful place for
the accreditation system in Serbia – top of the quality
infrastructure. Thus the accreditation will become
a “means” recognised even by the international
community, legislators and entire economy and it will
prove the technical competence.

Да би све то било могуће, АТС је спровео велики
број различитих активности и опсежних промена
како законске основе тако и докумената система
менаџмента. Најзначајније активности, које су
спроведене у АТС-у током 2010. године, односиле су
се на:

• проширење пријаве ЕА за   потписивање ЕА
MLA споразума и за сертификациона тела за
сертификацију производа и сертификацију система
менаџмента, као и за медицинске лабораторије
(током августа 2010. године);
• повећање броја акредитованих тела за оцењивање
усаглашености;
• повећање броја обука и семинара за оцењиваче и
техничке експерте у циљу одржавања и унапређења
њихове компетентности и значајно проширење
Регистра оцењивача и техничких експерата;
• активности израде
менаџмент система;

електронског

документ

• додељивање прве акредитације сертификационом
телу за сертификацију органске производње;
• унапређење сарадње са свим заинтересованим
странама и акредитационим телима других
земаља, као и потписивање споразума о сарадњи
са Дирекцијом за мере и драгоцене метале;
• учешће у пројектима техничке подршке ЕУ;

• усвајање новог Закона о акредитацији који је у
потпуности усклађен са Уредбом ЕУ о захтевима за
акредитацију и тржишни надзор (765/2008/EC);

• обезбеђивање веће транспарентности у раду и
доступности потребних информација, докумената
и обавештења путем одржавања садржајног и
информативног сајта АТС-а;

• унапређење и доношење документације АТС-а (9
нових издања и 26 измена докумената);

• обезбеђивање учешћа заинтересованих страна у
органима и телима АТС-а.
У 2011. години
У складу са својим стратешким циљевима и
политиком квалитета активности АТС-а у 2011.
години биће усмерене ка:
• завршетку колегијалног оцењивања од стране ЕА,
• чланству у IAF-у,
• даљем раду на унапређењу процедура АТС-а и
целокупног система акредитације како би исти
били у складу са европском праксом,
• завршетку успостављања електронског документ
менаџмент система,
• проширењу
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својих

активности

на

нове

In order to make this possible, the ATS undertook
a great number of different activities and made
extensive changes to both legal and management
system documents. The most important activities that
the ATS undertook in 2010 related to the following:
• adoption of the new Law on Accreditation that was
completely harmonised with the EU Regulation
setting out the requirements for accreditation and
market surveillance (765/2008/EC);
• ATS documentation was upgraded and adopted (9
new issues and 26 new revisions of documents);

• improved cooperation with all interested parties
and accreditation bodies from other countries, and
signing of the Agreement on Cooperation with the
Directorate of Measures and Precious Metals;
• participation in EU technical assistance projects;
• higher level of transparency of the operation was
provided, while necessary information, documents
and notices were posted on the comprehensive and
informative ATS website
• provision of the participation of interested parties in
the work of ATS organs and bodies.
In 2011

• extension of the ЕА MLA application to include
certification bodies certifying
products and
management systems, and medical laboratories (in
August 2010);

In accordance with its strategic objectives and quality
policy, the ATS activities in 2011 will be focused on:

• increase in the number of accredited CABs;

• further work on the upgrade of the ATS procedures
and entire accreditation system in order to be
harmonised with the EU practice,

• increase in the number of training sessions and
seminars for assessors and technical experts in order
to maintain and upgrade their competence, whereby
the number of entries in the Register of Assessors and
Technical Experts was significantly increased;
• the activities on the development of electronic
document management system;
• the first certification body certifying organic
production was accredited;

• finalisation of the EA peer evaluation,
• IAF membership,

• final stage of the development of electronic
document management system,
• extension of its activities to the new fields of
accreditation on the basis of the needs of interested
parties, primarily certification bodies certifying
management systems and organisers of interlaboratory comparisons,
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Основу овогодишњих напора нашег унапређења
чини имплементација новог информационог
система, чије је пројектовање започето крајем 2009.
године, и представља значајну инвестицију како у
погледу финансијских средстава (опрема, развој,
одржавање), тако и у погледу ангажовања других
капацитета АТС-а (обука запослених, ангажовање
пројектног тима) и обезбеђења одговарајуће
техничке инфраструктуре. Преласком на рад у новом
информационо-технолошком окружењу, АТС очекује
да ће достићи неопходно повећање ефикасности
у раду на рачун повећаног задовољења потреба
својих клијената.

области акредитације на основу исказаних
потреба заинтересованих страна, првенствено
сертификационих тела за сертификацију система
менаџмента и провајдера за спровођење
међулабораторијских испитивања,
• јачању компетентности свих учесника у поступцима
акредитације који су екстерно ангажовани или
запослени у АТС-у, као и стручном усавршавању
већег броја запослених,
• повећању броја компетентних оцењивача и
техничких експерата,
• унапређењу сарадње са заинтересованим странама
– ресорним министарствима, потрошачима,
акредитованим
телима
за
оцењивање
усаглашености и њиховим удружењима кроз већу
укљученост свих заинтересованих страна,
• сталној промоцији значаја и улоге акредитације,
• отвореној комуникацији о свим темама из области
акредитације и оцењивања усаглашености.
Колегијум директора АТС-а идентификао је
стратешке приоритете развоја АТС-а за период 2010
– 2013, који су дефинисани у Плану и годишњем
програму рада АТС-а за 2010. односно 2011. годину,
а које је усвојио и Управни одбор АТС-а. Као и
претходних година континуално смо посвећени
унапређењу нашег рада и услуга које пружамо у
складу са потребама свих заинтересованих страна.
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У циљу укључивања у све међународне активности
пред нама је ове године и задатак подношења пријаве
за чланство у IAF-у. Наставићемо да афирмишемо
АТС и да заступамо интересе Републике Србије
у свим комитетима ЕА и њеним радним групама
које су важне за активности које спроводи АТС.
Радићемо на проширењу и унапређењу сарадње са
другим акредитационим телима, нарочито са онима
из региона, која је до сада била на веома високом
нивоу и планиране активности у оквиру међусобне
сарадње треба наставити и током 2011. године у
складу са потписаним меморандумима о сарадњи.
Намера нам је да адекватно одговоримо на захтеве
наших клијената, како би у потпуности задовољили
њихове потребе. Значајне мере су већ предузете
како у унапређењу комуникације са клијентима на
основу које можемо добити потврду о успешности
наших услуга, односно предлоге за унапређење
или промену одређених сегмената нашег рада.
Ефективна комуникација омогућава слање кључних
порука ка нашим клијентима, како би до њих оне
не само стигле, већ и биле правилно протумачене.
Такође је у припреми нова маркетинг стратегија која
ће бити презентована до краја године.

• upgrade of competence level of all participants
in the accreditation procedure that are either ATS
external employees or permanent ATS employees,
and professional development of a larger number of
employees,
• increase in the number of competent assessors and
technical experts,
• improved cooperation with interested parties –
respective ministries, consumers, and accredited
CABs and their organisations by providing greater
involvement of all interested parties,
• continuous promotion of the importance of
accreditation and its role,
• open communication as regards all accreditation and
conformity assessment-related topics.
The ATS Board of Directors identified strategic priorities
in terms of the development of the ATS in the period
between 2010 – 2013 that were identified in the ATS
Annual Work Plan and Programme for 2010 and 2011
that was adopted by the ATS Management Board. As
in previous years, we still strive to upgrade our work
and services in keeping with the needs of all interested
parties. The basis of this year’s endeavours to upgrade
the system is setting up of the new information
system the development of which started at the end
of 2009 and it presents an important investment in
terms of financial assets (equipment, development,
maintenance) and use of other ATS capacities (training
of the employees, engagement of the development
team), and provision of adequate technical
infrastructure. The ATS expects to attain necessary
level of efficiency of work and thus reach level of trust
of its clients by introducing the new information and
technical setting.
Even this year will bring submittance of the new
application for the IAF membership in order to enable

involvement of the ATS in all international activities.
We will continue to promote the ATS and represent the
interests of the Republic of Serbia in all EA committees
and working groups that are of importance to the
activities performed by the ATS. Extension and
upgrade of the cooperation with other accreditation
bodies, especially with those from the neighbouring
countries will remain at very high level. Planned
activities as part of mutual cooperation should be
continued even through 2011 in accordance with the
signed agreements on cooperation.
It is our intention to adequately respond to the
requirements of our clients in order to fully meet their
needs. Important actions had already been undertaken
in order to upgrade communication with the clients
that will confirm how successful our services are or it
can provide us with the proposals on how to improve
or change certain segments of our work. Effective
communication enables sending of key messages to
our clients so that those will not only reach them, but
be adequately interpreted. Additionally, a new market
strategy is under preparation and it will be presented
by the end of the year.
The work on the extension of activities in the new
schemes of accreditation will continue: certification
bodies certifying persons as per SRPS ISO/ IEC 17024,
certification bodies certifying management systems as
per SRPS ISO/ IEC 17021 (safety of information, SRPS
ISO/ IEC 27001), certification bodies in the field of
geographic origin, ЕМАS system verifiers, PT and interlaboratory comparison providers and laboratories
testing air emission in accordance with SRPS TS
15675. Extension of the scope of activities will be
supported by relevant training sessions and seminars
for both accredited conformity assessment bodies
and assessors and technical experts involved in the
accreditation procedure.

Континуално ће се радити на проширењу
активности у новим областима акредитације:
сертификационих тела за сертификацију особа
према SRPS ISO/ IEC 17024, сертификационих тела
за системе менаџмента према SRPS ISO/ IEC 17021
(област безбедности информација, SRPS ISO/ IEC
27001), сертификационих тела у области географског
порекла, ЕМАS верификатора, „провајдера“ за
ПТ програме и међулабораторијска поређења и
лабораторија за испитивање емисије ваздуха у
складу са SRPS TS 15675. Проширење активности
пратиће и одговарајуће обуке и семинари како за
акредитована тела за оцењивање усаглашености,
тако и за оцењиваче и техничке експерте укључене
у процес акредитације.
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Активности АТС-а у области акредитације

ATS Accreditation Activities

Акредитација

Accreditation

У току 2010. године АТС је обављао активности у процесу акредитације (послови оцењивања у поступку
додељивања, проширења, обнављања акредитације и надзорних активности) на укупно 506 предмета
што у односу на 2009. годину чини увећање од 19,3%. Од тог броја, број предмета акредитованих тела за
оцењивање усаглашености је 418, а број предмета у поступку почетне акредитације је 88.

In 2010, the ATS actively participated in the implementation of accreditation activities (assessment activities related to
accreditation granting, extension of the scope and renewal thereof, and surveillance activities) as regards a total of 506
files the number of which, when compared with 2009, increased by 19.3%. 418 of them related to accredited CABs and the
number of initial accreditation cases amounted to 88.

Након свих спроведених активности оцењивања
у складу са одговарајућим процедурама донето је
565 различитих одлука о акредитацији и то:
After all assessment activities have been implemented
in line with the relevant procedures, 565 different
decisions on accreditation were made as follows:

Одлучивање о акредитацији
2010. године/ Decisions on
accreditation in 2010

Укупно
Total

Проценат
Percent

Додела акредитације
Granting of accreditation

46

8.1

Недодељивање акредитације
Non-granting of accreditation

1

0.2

Обнављање акредитације
Renewal of accreditation

62

11

Проширење акредитације
Extension to the scope of
accreditation

90

15.9

Смањење акредитације
Reduction in the scope of
accreditation

51

Суспензија акредитације
Suspension of accreditation

10

5

Укидање акредитације
Withdrawal of accreditation

13

Укидање суспензије
Suspension lifting

3
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лабораторије за испитивање
testing laboratories
лабораторије за еталонирање
calibration laboratories

медицинске лабораторије
medical laboratories

9
25

Пренос акредитације
Transfer of accreditation

Потврђивање одржавања
акредитације
Accreditation maintenance
confirmation

Током 2010. године у АТС је пристигло укупно
90 пријава за акредитацију, и то 36 у првој и
54 у другој половини године. Највећи број
пристиглих пријава се односио на лабораторије
за испитивање (34), контролна тела (32) и
лабораторије за еталонирање (19). Додељено је
укупно 46 нових сертификата о акредитацији и то
према врстама акредитације:
In 2010, the ATS received a total of 90 applications
for accreditation, whereas 36 of them were received
in the first half of the year, and 54 were received in
the second half of the year. The greatest number of
received applications related to testing laboratories
(34), inspection bodies (32) and calibration
laboratories (19). A total of 46 new accreditation
certificates were awarded in accordance with the
following schemes of accreditation:

25

контролна тела
inspection bodies

1.8
20

сертификациона тела за
сертификацију производа
certification bodies certifying products

15

сертификациона тела за
сертификацију система менаџмента
certification bodies certifying
management systems

0.9

2.3
10

сертификациона тела за
сертификацију особа
certification bodies certifying persons

10

0.5

6
5

284

50.3

3
1

0

1

Додела акредитације

0

У наредној табели приказана је дистрибуција предмета акредитације према врсти акредитације у 2009.
и 2010. години, на основу које можемо приметити значајно повећање броја предмета лабораторија за
еталонирање (62%) и контролних тела (54,5%) у односу на остале врсте акредитације.
Distribution of accreditation files as per the scheme of accreditation in 2009 and 2010 shows a significant
increase in the number of testing laboratories files (62%) and inspection bodies files (54.5%) when compared
with other schemes of accreditation.
Број предмета према врсти акредитације у 2009. и 2010. години/ The number of files as per the scheme of
accreditation in 2009 and 2010:
ЛИ/TL

ЛЕ/CL

МЛ/ML

КТ/IB

СМ/MS

СП/PC

СО/PrC

Укупно/Total

2009

305

34

2

59

9

15

-

424

2010

334

55

3

85

12

16

1

506

повећање
increase

29
(9,5)

21
62%

1
33,3%

26
54,5%

3
33,3%

1
6,7%

1
100%

82
19,3%

ЛИ/ TL – лабораторије за испитивање
/ testing laboratories

ЛЕ/ CL – лабораторије за еталонирање
/ calibration laboratories

МЛ/ ML – медицинске лабораторије /
medical laboratories

КТ/ IB – контролна тела /
inspection bodies

СП/ PC - сертификациона тела
за сертификацију производа /
certification bodies certifying products

СМ/ MS - сертификациона тела за
сертификацију система менаџмента
/ certification bodies certifying
management systems

СО/PrC - сертификациона тела за сертификацију особа/
certification bodies certifying persons

Врста акредитованог тела за оцењивање усаглашености
Type of accredited CAB

Број
Number

Лабораторије за испитивање / Testing laboratories SRPS ISO/IEC 17025

284

Лабораторије за еталонирање / Calibration laboratories SRPS ISO/IEC 17025

36

Медицинске лабораторије / Medical laboratories SRPS ISO 15189

3

Сертификациона тела за сертификацију производа / Certification bodies certifying products SRPS EN
45011

15

Контролне организације / Inspection bodies SRPS ISO/IEC 17020

46

Сертификациона тела за сертификацију система менаџмента QMS / Certification bodies certifying
management systems QMS ISO/IEC 17021

8

Сертификациона тела за сертификацију система менаџмента EMS / Certification bodies certifying
management systems EMS ISO/IEC 17021

6

Сертификациона тела за сертификацију система менаџмента FSMS / Certification bodies certifying
management systems FSMS ISO/IEC 17021

4

Сертификациона тела за сертификацију система менаџмента OHSAS / Certification bodies certifying
management systems OHSAS ISO/IEC 17021

3
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Измена и доношење нових докумената

Amendments to and Adoption of New Documents

У току 2010. године укупно је донето 9 нових издања и 26 измена
докумената, у циљу успостављања уређеног система менаџмента
и ефикасних процедура, усклађених са ново усвојеним Законом о
акредитацији и усаглашених са документима ЕА.

In 2010, there were a total of 9 new issues and 26 revisions of the documents
made with the aim of establishing a regulated management system
and efficient procedures harmonised with the newly adopted Law on
Accreditation and EA documents.

Укупан број важећих докумената система менаџмента је следећи: 4
пословника, 6 правила, 14 процедура, 13 упутстава, 3 регистра и 54
модела образаца.

Total number of valid management system documents is as follows: 4
manuals, 6 rules, 14 procedures, 13 guidelines, 3 registers and 54 model forms.

Усвојен Закон о акредитацији

The Law on Accreditation Adopted

Биљана Томић, АТС, Јелена Поповић, МЕРР и Вида Џагић, ПКС
Biljana Tomić, ATS, Jelena Popović, MERD and Vida Džagić, SCC

Народна скупштина Републике Србије усвојила је
5. октобра 2010. године нови Закон о акредитацији
који је ступио на снагу 12. октобра 2010. године.
Доношењем новог Закона о акредитацији, као
последњег закона из области инфраструктуре
квалитета у Републици Србији, испуњен је један од
неопходних предуслова за прикључење Србије ЕУ.
Усвајање овог закона допринеће остварењу
пуноправног чланства АТС-а у релевантним
европским и међународним организацијама за
акредитацију и учествовању у њиховом раду (ЕА
и ILAC) што је предуслов за ефикасно и оптимално
вршење послова акредитације и достизање
међународно признатих стандарда у овој области.
Закон ће допринети: усклађивању ове области са
правним системом Републике Србије; усаглашавању
са правилима Светске трговинске организације
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(СТО) и Споразумом о техничким препрекама
у трговини; успостављању непристрасног и
транспарентног начина обављања послова
акредитације у Републици Србији; усаглашавању
са законодавством ЕУ (Regulation on Requirements for Accreditation and Market Surveillance - No
765/2008/EC – Уредба); усаглашавању са европским
правилима и праксом (EA Guidance on the horizontal
requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes); стварању
услова за потписивање мултилатералног споразума
са ЕА о узајамном прихватању и еквивалентности
поступака акредитације и усаглашавању са
захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17011.
Иако се решења новог Закона о акредитацији
у појединим сегментима битно не разликују од
решења из претходно важећег закона, овај закон
прецизније уређује:
правни статус, организацију и начин рада АТС-а;
поступак за додељивање, обнављање, промену
обима, суспензију или укидање акредитације;
прекограничну
акредитацију
и
поступак
колегијалног оцењивања од стране акредитационих
тела других држава; надзор над радом тела
за оцењивање усаглашености у току важења
сертификата о акредитацији, који врши АТС, као и
надзор над радом АТС-а који врши министарство
надлежно за послове акредитације.

On 5th October the Serbian Parliament adopted the Law
on Accreditation that entered into force on 12th October.
Adoption of the Law on Accreditation as the last one in
the field of quality infrastructure in the Republic of Serbia
heralded the fulfilment of one of the necessary prerequisites
for the EU membership.
Adoption of this Law will help attainment of full membership
of the ATS in relevant European and international
organisations for accreditation and participation in the work
thereof (EA and ILAC) which is a prerequisite for efficient
and optimal performance of accreditation activities and
compliance with internationally recognised international
standards in this field.
The Law will contribute to: harmonisation of this field with
the legal framework of the Republic of Serbia; harmonisation
with the WTO rules and Agreement on Technical Barriers to
Trade; establishment of impartial and transparent mode
of performing accreditation activities in the Republic of
Serbia; harmonisation with the EU legislation (Regulation
on Requirements for Accreditation and Market Surveillance
- No 765/2008/EC); harmonisation with the EU rules and
practice (EA Guidance on the horizontal requirements
for the accreditation of conformity assessment bodies for
notification purposes); creation of conditions for signing a
Multilateral Agreement with the ЕА on mutual recognition
and equivalence of accreditation process, and harmonisation
with the requirements of SRPS ISO/IEC 17011.
Although certain segments of legal solutions of the new
Law on Accreditation are not significantly different to those
defined in the old Law, this Law stipulates in detail: legal
status, organisation and operation of the Accreditation
Body of Serbia; accreditation granting and renewal,
change in accreditation scope, accreditation suspension
or withdrawal; cross-frontier accreditation and peer
assessment performed by national accreditation bodies
from other countries; surveillance performed by the ATS of
conformity assessment bodies throughout accreditation
certificate validity period, and surveillance of the ATS
performed by the ministry in charge of accreditation affairs.
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Нове области акредитације
Током 2010. године донете су одлуке о
проширењу активности и то на 7 различитих
области: акредитација сертификационих тела за
сертификацију особа према SRPS ISO/IEC 17024;
акредитација сертификационих тела за системе
менаџмента према SRPS ISO/ IEC 17021 (област
безбедности хране, SRPS ISO 22000, заштита здравља
и безбедности на раду, SRPS OHSAS 18001, безбедност
информација, SRPS ISO/IEC 27001); акредитација
сертификационих тела у области органске
производње и географског порекла; акредитација
ЕМАS верификатора; акредитација „провајдера“
за програме за испитивање оспособљености
(ПТ програми) и међулабораторијска поређења;
акредитација у складу са SRPS TS 15675, емисија

New Fields of Accreditation
ваздуха и акредитација у области контролисања
мерила.
За три пројекта (акредитација сертификационих тела
за системе менаџмента према SRPS ISO/ IEC 17021 област безбедности хране SRPS ISO 22000 и заштита
здравља и безбедности на раду SRPS OHSAS 18001;
акредитација сертификационих тела у области
органске производње; акредитација у области
контролисања мерила) проширења активности
су завршена са започетим оцењивањима, док
су за један пројекат активности АТС-а завршене
(акредитација у складу са SRPS TS 15675, емисија
ваздуха), али подзаконска регулатива у тој области
још увек није донета. Преостали пројекти су у фази
реализације.

In 2010, decisions on the extension of the
scope of activities were made to include 7
different fields: accreditation of certification
bodies certifying persons as per SRPS ISO/
IEC 17024; accreditation of certification
bodies certifying management systems as
per SRPS ISO/ IEC 17021 (food safety, SRPS
ISO 22000; occupational health and safety,
SRPS OHSAS 18001; safety of information,
SRPS ISO/ IEC 27001; accreditation of
certification bodies in the field of organic
production and geographic indications
of origin; accreditation of ЕМАS system
verifiers, providers of PT schemes and interlaboratory
comparisons;
accreditation
in accordance with SRPS TS 15675, stack
emission and accreditation in the field of
measuring instrument inspection.
In terms of the said three fields of
accreditation (accreditation of certification
bodies certifying management systems as
per SRPS ISO/ IEC 17021 – food safety SRPS
ISO 22000 and occupational health and
safety SRPS OHSAS 18001; accreditation of
certification bodies in the field of organic
production; accreditation in the field of
measuring instrument inspection) extension
of the scope of activities were finalised
and the assessments therein started, while
the ATS activities related to one field were
finalised (accreditation in accordance with
SRPS TS 15675, stack emission). Sub-laws
governing this field have not yet been
adopted. The work in the remaining fields is
in the phase of implementation.
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Активности органа АТС-а

ATS Accreditation Activities

Активности Управног одбора и Савета за акредитацију

Activities of the Management Board and Accreditation Council

У току 2010. године Управни одбор је
одржао осам седница од чега су две седнице
биле заједничке седнице са Саветом за
акредитацију. Управни одбор је током 2010.
године усвојио Споразум о сарадњи у области
акредитације са Институтом за акредитирање
Босне и Херцеговине, донео две одлуке
о проширењу области деловања АТС-а за
успостављање нових шема акредитације,
усвојио два издања Правила акредитације,
као и Правила прекограничне акредитације
– друго издање, дао сагласност на нови
Седница
Седница УО
УО 24.02.2010.
24.02.2010. –– др
др Лазар
Лазар Турубатовић,
Турубатовић, проф.
проф. др
др Слободан
Слободан Петровић,
Петровић,
Правилник о унутрашњој организацији и
Богољуб
Симоновић,
Дејан
Стојиљковић,
др
Дејан
Крњаић
и
мр
Коса
Рашкѕвић
Богољуб Симоновић, Дејан Стојиљковић, др Дејан Крњаић и мр Коса Рашкѕвић
MB
MB meeting
meeting 24.02.2010
24.02.2010 -- Turubatović,
Turubatović, PhD,
PhD, prof.
prof. Slobodan
Slobodan Petrović,
Petrović, PhD,
PhD, Bogoljub
Bogoljub
систематизацији послова и донео одлуку о
Simonović,
Simonović, Dejan
Dejan Stojiljković,
Stojiljković, Dejan
Dejan Krnjaić,
Krnjaić, PhD
PhD and
and Kosa
Kosa Rašković,
Rašković, MSc
MSc
начину образовања и саставу комисија за
акредитацију, начину рада и поступку одлучивања о акредитацији. Усвојен је и финансијски извештај АТС-а
за 2009. годину, као и одлука о изменама и допунама плана и годишњег програма рада АТС-а за 2010. годину.
На заједничким седницама са Саветом за акредитацију је разматрана анализа односа АТС-а са повезаним
телима и донети су критеријуми за формирање секторских комитета АТС-а који ће учествовати у поступку
одлучивања о акредитацији.

Активности техничких комитета и радних група
Технички комитет за сертификацију је радио током
године на формирању документа за признавање
добровољних шема сертификације, као и предлога
за критеријуме за избор оцењивача за оцењивање
сертификационих тела за сертификацију система
менаџмента и сертификацију особа.
Радна група за остатке пестицида је завршила
свој задатак и дала АТС-у одговарајуће предлоге
у вези исказивања обима акредитације, политике
учешћа лабораторија у међу лабораторијским
поређењима и осталих начина аналитичке контроле
квалитета резултата испитивања, као и предлог за
начине валидације/верификације квалитативних и
квантитативних метода испитивања.
Радне групе за узорковање и сензорна испитивања
су у фази формирања и усаглашавања предлога
упутства за акредитацију узорковања, односно
смерница за сензорна испитивања.
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Радна група за емисију је током 2010. године у
оквиру ЕУ пројекта «Техничка помоћ институцијама
инфраструктуре квалитета у Републици Србији»
учествовала у раду семинара за техничке
оцењиваче СEN/TS 15675 (30.08.2010.) и семинара за
акредитоване организације под називом „Захтеви
СEN/TS 15675 – Квалитет ваздуха – Мерење емисије
из стационарних извора – Примена SRPS ISO/IEC
17025 на периодична мерења“ (2.09.2010.). Завршен
је предлог Смернице за примену SRPS СEN/TS 15675
за акредитацију лабораторија за испитивање и
утврђивања начина исказивања обима акредитације
у складу са том техничком спецификацијом, а започета
је и израда анекса контролне листе за оцењивање
према SRPS СEN/TS 15675. Радна група ће наставити
са радом у циљу формирања и Смерница за примену
SRPS ISO/IEC 17025 у мерењима загађујућих материја
у ваздуху.

In 2010, the Management Board held eight meetings the
two of which were joint meetings of the Management
Board and Accreditation Council. Throughout 2010
the Management Board adopted the Agreement on
Cooperation with the Institute for Accreditation of Bosnia
& Herzegovina, made two decisions to extend the scope
of the ATS activities in order to put in place new schemes
of accreditation, adopted two issues of the Rules of
Accreditation, and Rules of Cross-frontier Accreditation –
second edition, gave its approval for the new Regulation
on the Functional Titles and Job Descriptions and made
a decision on the mode of establishment and selection

of members of the accreditation committees, mode of
work and accreditation decision-making. The ATS 2009
Financial Report was adopted, as well as a decision
on the amendments of the ATS 2010 Annual Plan and
Programme.
Related Bodies Relationship Analysis was reviewed
at the joint sessions of the Management Board
and Accreditation Council and the criteria for the
establishment of the ATS sectoral committees were
defined. The said committees will participate in the
accreditation decision-making.

Activities of Technical Committees and Working Groups
Certification Technical Committee operated throughout
the year to produce documents recognising voluntary
schemes of certification, and proposed selection criteria
for the assessors assessing certification bodies certifying
management systems and persons.
Pesticide Residues Working Group finalised its task and
provided the ATS with relevant proposals as regards
description of the scopes of accreditation, policy of
participation in inter-laboratory comparisons and other
ways of analytical quality control of test results, and
proposed validation/verification methods of qualitative
and quantitative testing.
Sampling and Sensory Testing Working Groups are
working on the definition and harmonisation of the
proposed accreditation sampling instructions and
sensory testing guides.
In 2010, Stack Emission Working Group participated

in a seminar for technical assessors СEN/TS 15675
(30.08.2010) and a seminar for accredited bodies
entitled “Requirements of СEN/TS 15675 – Air Quality
– Measurement of stationary source emissions.
Application of EN ISO/IEC 17025:2005 to periodic
measurements” (2.09.2010) as part of the EU funded
project entitled “Technical Assistance to Quality
Infrastructure Institutions in the Republic of Serbia”.
Work on the proposed Guideline for the Application
of SRPS СEN/TS 15675 (for accreditation of testing
laboratories and determination of the modes to describe
scopes of accreditation in accordance with the technical
specifications) was finalised, while drafting of the Annex
to the Assessment Check List as per SRPS СEN/TS 15675
started. Furthermore, the Working Group will continue
its work in order to produce the Guidelines for the
Application of SRPS ISO/IEC 17025 When Measuring the
Level of Pollutants Air.

Седница УО 13.05.2010. – др Лазар Турубатовић, проф. др Слободан Петровић, Богољуб Симоновић, Дејан Стојиљковић, др Дејан Крњаић и мр Коса Рашковић
MB meeting 13.05.2010 - Turubatović, PhD, prof. Slobodan Petrović, PhD, Bogoljub Simonović, Dejan Stojiljković, Dejan Krnjaić, PhD and Kosa Rašković, MSc
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Међународне активности

International Activities

Колегијално оцењивање ЕА

EA Peer Evaluation

Görkan Birbil, Andrea Valbuena, Јован Симић, Биљана Томић, мр Наталија
Јовичић Зарић и др Дејан Крњаић
Görkan Birbil, Andrea Valbuena, Jovan Simić, Biljana Tomić, Natalija Jovičić Zarić,
MSc and Dejan Krnjaić, PhD

У периоду од 2. до 5. марта 2010. године обављено
је предоцењивање АТС-а у складу са процедуром
ЕА - 2/02 (EA Policy and Procedures for the
Multilateral Agreement) и поднетим захтевом АТС-а
од 12. фебруара 2009. године за потписивање
мултилатералних споразума са ЕА у области
лабораторија за испитивање и еталонирање и
контролних тела. Именовани тим за оцењивање
обавио је предоцењивање рада АТС-а и
успостављеног система акредитације.
Општи став чланова тима ЕА је да АТС обавља послове

у складу са релевантним захтевима стандарда ISO/
IEC 17011 и да су запослени у АТС-у компетентни и
искусни, да је организациона структура адекватна
и да се оцењивање спроводи на стручан начин.
За утврђене налазе АТС је након посете ЕА тима
дефинисао корективне мере које су и прихваћене.
Извештај тима је усвојен на ЕА МАС савету који је
одржан у октобру 2010. године у Словенији.
Током августа 2010. године АТС је поднео пријаву
за проширење обима ЕА мултилатералног/
билатералног споразума (MLA/BLA) за области
акредитације
медицинских
лабораторија,
акредитације
сертификационих
тела
за
сертификацију система менаџмента и акредитацију
сертификационих тела за сертификацију производа.
Очекује се да ће колегијално оцењивање и
потписивање
мултилатералног/билатералног
споразума са ЕА бити завршено до краја априла
2012. године.

A pre-evaluation of the Accreditation Body of Serbia
was performed in the period between 2nd and 5th
March this year. The pre-evaluation was performed
in keeping with the Procedure entitled Е-2/02 EA
Policy and Procedures for the Multilateral Agreement
and the application that the ATS submitted on 12th
February 2009. The application would enable the
ATS to sign multilateral agreement with the EA in
the field of testing and calibration laboratories, and
inspection bodies. The appointed peer evaluation
team performed a pre-evaluation of the operation of
the ATS and its accreditation system.
General stand of the EA team members is as follows:
the ATS performs its activities in accordance with
the relevant requirements of ISO/IEC 17011, the

Осим регионалне организације, као што је ЕА, представници АТС-а присуствовали су и састанку ILAC комитета
за лабораторије.

Пројекти

Тренинг за испитивање оспособљености лабораторија – IPA 2008 (Proficiency Testing)
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Др Жарко Петровић (трећи с лева), проф. др Здравко Кривокапић
(четврти с лева), др Дејан Крњаић (пети с лева) и проф. др
Слободан Петровић
Žarko Petrović, PhD (third from the left), prof. Zdravko Krivokapić,
PhD (fourth from the left), Dejan Krnjaić, PhD (fifth from the left) and
prof. Slobodan Petrović, PhD

As part of the cooperation with the ЕА the ATS representatives
participated throughout year in the work of the Certification
Committee (EA CC), Inspection Committee (ЕА IC), Laboratory
Committee (EA LC), Multilateral Agreement Committee (EA MAC),
Horizontal Harmonization Committee (EA HHC), Communications
and Publications Committee (ЕА CPC), and the EA General
Assembly (EA GA). Additionally, the ATS representatives took part
in the work of respective working groups.
In addition to the meetings of the regional organisation such
as the ЕА, the ATS representatives participated in the ILAC
Laboratory Committee meeting.

Projects
Laboratory Proficiency Testing Training – IPA 2008 (Proficiency Testing)

У оквиру пројекта IPA 2008 - Proficiency Testing
завршене су активности на одабиру предмета ПТ
програма и лабораторија које ће учествовати у
њима, као и неколико семинара/практичних обука.
Координатор активности и организатор тренинга
(фебруар и новембар 2010. године) је била
Лабораторија за метрологију и квалитет, Факултета
за електротехнику Универзитета у Љубљани која
је уједно и саветодавно тело у оквиру пројекта.
Пројекат је обухватио организацију укупно 6 ПТ
програма чији су носиоци биле одабране пилот
лабораторије. Завршни део тренинга је обухватио

In August 2010, the ATS submitted an application
to extend the scope of ЕА MLA/BLA and include
accreditation of medical laboratories, accreditation of
certification bodies certifying management systems
and accreditation of certification bodies certifying
products. The peer evaluation and signing of the
multilateral agreement with the EA is expected to be
finalised by the end of 2012.

Participation in the Work of International Organisations

Учествовање у раду међународних организација
У оквиру сарадње са ЕА током године представници АТС-а су учествовали у раду Комитета за сертификациона
тела – EA CC, Комитета за контролна тела – ЕА IC, Комитета за лабораторије – EA LC, Савета за мултилатералне
споразуме – EA MAC, Комитета за хоризонталну хармонизацију – EA HHC, Комитета за комуникације и
публикације – ЕА CPC, као и Генералне скупштине ЕА – EA GA. У оквиру рада у комитетима ЕА представници
АТС-а узели су учешће и у раду одговарајућих радних група.

ATS employees are competent and experienced,
the organisational structure is adequate and the
assessment is performed in a competent manner. After
the EA team visit the ATS defined the corrective actions
arising from their findings, and the said actions were
accepted. The team report was adopted at the ЕА МАС
meeting held in Slovenia (October 2010).

The activities to select PT scheme
samples and laboratories to participate
therein were finalised as part of the
project entitled IPA 2008 - Proficiency
Testing, and those included several
seminars/practical training sessions.

Др Дејан Крњаић, АТС, Миодраг Дуганџија, МЕРР, Silvia Vaccaro, CEN, Outi
Pala, DG Enterprise, David Norris, вођа пројекта IPA 2008
Dejan Krnjaić, PhD, АТS, Miodrag Dugandžija, MERD, Silvia Vaccaro, CEN, Outi
Pala, DG Enterprise, David Norris, team leader IPA 2008

детаљну анализу резултата реализованих ПТ
програма са посебним освртом на принципе
међулабораторијских поређења, организацију ПТ
програма, као и коришћене методе обраде резултата.

Др Дејан Крњаић, АТС и Миодраг
Дуганџија, МЕРР
Dejan Krnjaić, PhD, АТS and Miodrag Dugandžija, MERD

Training coordinator (February and
November 2010) was the Laboratory
of Metrology and Quality, Faculty of
Electrical Engineering, University of
Ljubljana, which is at the same time

an advisory body on the project. The
project covered the organisation of a
total of 6 PT schemes the coordinators
of which were the selected pilot
laboratories. Final part of the training
included a detailed result analysis of
implemented PT schemes with a special
emphasis on the principles of interlaboratory comparisons, organisation
of PT schemes, and the use of result
analysis method.
ATS | 21

РТВ пројекат
Током ове године Акредитационо тело Србије је узело
активно учешће у оквиру Пројекта у организацији PTB
(Physikalisch Technische Bundesanstalt) који се односи
на помоћ акредитационим телима југоисточне Европе.
Директни корисници пројекта (финансирани од стране PTB-а)
су: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово (UNНCR 1244/99),
Македонија, Црна Гора и Србија, док су индиректни корисници: Хрватска, Грчка и Турска.
Организован је један округли сто (Тирана, јун 2010. године) на којем су учетвовали и представници АТС-а.
У оквиру пројекта реализоване су
следеће активности:

of assessors, On-site witnessing:
Persons ISO/IEC 17024, TURKAK);

• Радионица за представнике
руководства
за
систем
менаџмента, Грчка (Workshop on
QMS for quality managers);

• Специјализовани
семинар
за оцењиваче у области
акредитације
узорковања
животне средине, Македонија
(Specific seminars for assessors,
Environmental sampling);

• Практична обука за оцењиваче
ISO/IEC 17024, Турска (Training

• Обука из области политике ЕУ у
вези оцењивања усаглашености
и акредитације, Црна Гора
(Training course on EU conformity
assessment policy and on
accreditation to the requirements
of the standard ISO/IEC 17011 и
ISO/IEC 17020).

РТВ Project
The Accreditation Body of Serbia took active participation this year in the activities of the PTB (PhysikalischTechnische Bundesanstalt) project tackling the assistance to the accreditation bodies in South East Europe. Direct
beneficiaries of the project (financed by the PTB) were as follows: Albania, Bosnia & Herzegovina, Kosovo (UNНCR
1244/99), FYR of Macedonia, Montenegro and Serbia, while the following countries were indirect beneficiaries:
Croatia, Greece and Turkey.
A round-table discussion was organised (Tirana, June 2010) and it was also attended by the ATS participants.
The

following

activities

were

implemented as part of the project:
• QMS Workshop for quality managers;
• Training of assessors, On-site

witnessing: Persons ISO/IEC 17024,
TURKAK;
• Specific seminars for assessors,
Environmental sampling;

• Training course on EU conformity
assessment policy and on
accreditation to the requirements
of the standard ISO/IEC 17011 and
ISO/IEC 17020.

Радионице
У организацији IAF-а и уз сарадњу са организацијом
Professional Testing Inc. из Орланда, Флорида,
у периоду од 26. до 29. јануара 2010. године у
Мексико Ситију одржана је радионица посвећена
подизању компетентности оцењивача. Радионица
је организована у просторијама Mексичког
акредитационог тела (ЕМА).
Током радионице анализиране су дужности
оцењивача, особе која обавља оцењивање за
акредитационо тело према стандардима за
акредитацију и нормативним документима кроз

преглед документације и обављање оцењивања на
лицу места и/или осведочење у послове оцењивања
усаглашености које спроводи тело за оцењивање
усаглашености.
На крају радионице формиран је документ под
називом „Accreditation Body Assessor (General
Competencies)” који је прослеђен на верификацију
IAF-у у оквиру одговарајуће процедуре. АТС је
овај документ интегрисао у део програма обуке
оцењивача и техничких експерата током 2010.
године.

Workshops
The workshop entitled Job-Task Analysis Meeting was
held in Mexico City in the period between 26th and
29th January 2010, and was organised by the IAF and in
cooperation with the Professional Testing Inc., Orlando,
Florida. The workshop was carried out in the facilities
of the Mexican Accreditation Body, Entidad Mexicana
Nacionales e Internacionales (EMA).
During the workshop duties of assessors were analysed,
given that they perform assessment on behalf of
accreditation bodies as per accreditation standards
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and normative documents by means of documentary
review and on-site assessments and/or witnessing
of conformity assessment activities performed by
conformity assessment bodies.
At the end of the workshop, the document entitled
“Accreditation Body Assessor (General Competencies)”
was produced and will be verified in an adequate
manner by means of the defined IAF procedure. The
ATS will use this document in 2010 as part of training
programme for assessors and technical experts.

Сарадња

Cooperation

Потписан Споразум о сарадњи са Дирекцијом за мере и драгоцене метале

Agreement on Cooperation was signed with the Directorate of Measures and Precious Metals

Др Дејан Крњаић и мр Вида Живковић
Dejan Krnjaić, PhD and Vida Živković, MSc

Дирекција за мере и драгоцене метале и АТС
потписали су 14. маја 2010. године Споразум о
сарадњи којим су, у циљу решавања питања од
заједничког интереса у области метрологије
и акредитације, дефинисали координисане
активности како би обезбедили поузданост и
упоредивост резултата мерења, односно резултата
оцењивања усаглашености за све кориснике у
Републици Србији.
У оквиру овог споразума потписнице су се
обавезале да ће сарађивати по питањима
метрологије и акредитације која су од обостраног
интереса, донети и примењивати политику
заједничке сарадње, промовисати је и представити

свим заинтересованим странама, уважавати
улогу метрологије и акредитације на изради
релевантних прописа и заједнички радити на
унапређењу метролошке инфраструктуре и
успостављању мреже акредитованих лабораторија
за еталонирање. Сарадња се односи и на: развијање
система
међулабораторијских
поређења
у
области еталонирања и испитивања, побољшање
упоредивости резултата еталонирања и испитивања
са посебним освртом на концепт следивости
мерења, као и унапређење компетентности
оцењивача АТС-а и перманентно унапређење
њихових знања из метрологије и акредитације.
Потписнице споразума ће једна другу обавештавати
о политикамa и активностима организација за
метрологију (Међународног бироа за тегове и мере
- BIPM, Међународне организације за законску
метрологију - OIML, Европске сарадње у законској
метрологији - WELMEC и Европском удружењу
националних метролошких института – EURAMET)
и међународних организација за акредитацију (IAF,
ILAC и EA), као и промовисати прихватање њихових
политика, а о томе ће обавештавати и друге
заинтересоване стране.

Споразум о сарадњи у области акредитације са Институтом за акредитирање Босне и Херцеговине
У складу са Споразумом о слободној трговини у Централној Европи
- CEFTA 2006 и отклањања непотребних препрека у трговини, АТС је
24. фебруара 2010. године потписао Споразум о сарадњи у области
акредитације са Институтом за акредитирање Босне и Херцеговине.
Циљ споразума је обезбеђивање сталне сарадње и активно учешће
акредитационих тела у развоју и унапређењу процеса акредитације
у обе државе. У оквиру овог споразума потписнице су се обавезале
да ће сарађивати у области акредитације лабораторија које обављају
испитивање и еталонирање, тела која обављају сертификацију
производа, система управљања, особља и контролних тела.
Сарадња ће бити реализована кроз активности размене информација
и документације у области акредитације, заједничког организовања
семинара и конференција, узајамног обучавања кадрова, размену
очењивача и техничких експерата, обављање заједничког оцењивања и
заједничког учествовања у међулабораторијским поређењима.
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On 14th May 2010 the Directorate of Measures and
Precious Metals (DMDM) and the ATS signed the
Agreement on Cooperation whereby their coordinated
activities would be defined so as to ensure reliability and
comparability of the measurement results, i.e. results of
conformity assessment for all the clients in the Republic
of Serbia. The aim thereof would be to resolve issues of
joint interest in the field of metrology and accreditation.
The signatories to this Agreement undertook to
cooperate in the field of metrology and accreditation
activities of joint interest, adopt and apply joint
cooperation policy, promote it and present it to all
interested parties, observe the role of metrology and
accreditation when drafting relevant regulations,
and to make joint efforts to upgrade metrology
infrastructure and establishing a network of accredited
calibration laboratories. The cooperation will include
the following: upgrade of the system of inter-laboratory
comparisons in the field of calibration and testing,
upgrade of comparability of calibration and test results,
whereas special attention will be paid to the concept of
traceability of measurement, upgrade of competence
of the ATS assessors, and permanent upgrade of their
knowledge of metrology and accreditation.

The signatories to the Agreement will inform each other
about policies and activities of metrology organisations
such as BIPM, OIML, WELMEC and EURAMET, and about
organisations for accreditation such as IAF, ILAC and EA,
and promote the policies they adopted, whereas they
will inform other interested parties thereof.

Agreement on Cooperation in the Field of Accreditation with the Institute for Accreditation of Bosnia &
Herzegovina

Проф. др Слободан Петровић, др Жарко Петровић и др Дејан Крњаић
Prof. Slobodan Petrović, PhD, Žarko Petrović, PhD and Dejan Krnjaić, PhD

Pursuant to the 2006 CEFTA Agreement (Central
European Free Trade Agreement) and a need to remove
unnecessary barriers to trade, the ATS signed, on 24th
February 2010, the Agreement on Cooperation in the
Field of Accreditation with the Institute for Accreditation
of Bosnia & Herzegovina.

The aim of the Agreement was to ensure regular
cooperation and active participation of both
accreditation bodies when developing and upgrading
the accreditation process in both countries. Signatories
to this Agreement undertook to cooperate in the field
of accreditation of testing and calibration laboratories,
certification bodies certifying products, management
systems and persons, and inspection bodies.
The cooperation will be realised by means of exchange of
accreditation-related information and documentation,
joint seminars and conferences, mutual training of
staffs, exchange of assessors and technical experts,
joint assessments and participation in inter-laboratory
comparisons.
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Промоција акредитације

Promotion of Accreditation

Један од важних задатака, које АТС обавља као национално тело за акредитацију у сарадњи са другим
институцијама које су задужене за развој и имплементацију стандарда и доношење одговарајућих прописа
у области оцењивања усаглашености, јесте промоција акредитације како би на што бољи начин све
заинтересоване стране биле информисане о значају, улози и предностима система акредитације.

One of the important tasks to be performed by the ATS as a national accreditation body in cooperation with other
institutions in charge of development and implementation of standards and adoption of relevant regulations
governing conformity assessment is to promote accreditation and thereby highlight to all interested parties the
importance, role and benefits of accreditation.

Електронски и штампани Билтен АТС-а

ATS Bulletin in Electronic and Hard Copy Format

АТС је током 2010. године издао, по први пут, три
електронска и два штампана издања Билтена
АТС-а, са намером да заинтересовани клијенти,
акредитована тела за оцењивање усаглашености
и подносиоци пријава за акредитацију, буду на
транспарентан, ефикасан и брз начин упознати
са радом АТС-а, поступком акредитације и другим
интересантним темама и новинама из те области, а у
циљу унапређења и што боље сарадње.
Први број Билтена (март 2010. године) је обрадио
следеће теме: Представљање пројекта „Техничка
помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у
Републици Србији“; Предоцењивачка посетa тима ЕА,
Споразум о сарадњи у области акредитације АТС –
БАТА; Јавна расправа о нацрту Закона о акредитацији;
Одлука о проширењу области деловања АТС-а;
Извештај са годишњег семинара за акредитована
тела за оцењивање усаглашености и Активности у
вези IPA 2008 Proficiency testing пројекта.
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Други број Билтена (јуни 2010. године) је обрадио
следеће теме: Извештавање о активностима у
оквиру пројекта „Техничка помоћ институцијама
инфраструктуре квалитета у Републици Србији“;
Извештај са информативног семинара за техничке
експерте за оцењивање према SRPS ISO/IEC 17025;
Међународна конвенција о квалитету ЈУСК 2010;
Споразум о сарадњи ДМДМ – АТС; Извештај са
TrainMic програма обуке за техничке оцењиваче
АТС-а; Извештај са обуке за стандарде ISO/IEC 17025
и обезбеђивање квалитета у лабораторијама;
Значај ПТ шема; Представљање правног оквира
инфраструктуре квалитета у ЕУ – слободно кретање
роба и заштита јавног интереса (1. део) и интервју са
Албертом Камаратом, шефом Економског сектора
Делегације ЕУ у Београду.
Трећи број Билтена (септембар 2010. године) је
обрадио следеће теме: Извештај са четвртог састанка
у оквиру РТВ пројекта; Посета представника Грчког
националног акредитационог тела (ESYD); Споразум
о партнерству између ЕА и ЕК; Представљање
предлога Закона о заштити потрошача; Акредитација
и сертификација у области пољопривреде – органска
производња и заштита географског порекла;
Испитивање – контролисање – сертификација – како
их разликовати; Извештај са европске радионицe
за резидуе пестицида; Извештај са састанка радних
група за узорковање и за пестициде; Извештај
са семинара/радионице радне групе за израду
прописа у области опреме под притиском; Значај
стандарда ISO 15189 за акредитацију медицинских
лабораторија; Представљање правног оквира
инфраструктуре квалитета у ЕУ – слободно кретање
роба и заштита јавног интереса (2. део).

In 2010 the ATS issued for the first time three
bulletins in electronic format and two bulletins in
hard copy format. The intention was to introduce,
in a transparent, efficient and fast way, our clients,
accredited CABs and applicants for accreditation, to
the work of the ATS, accreditation procedure and
other topics of interest, and novelties in that field in
order to upgrade our system and have more successful
business cooperation.
The first issue of the bulletin (March 2010) covered the
following topics: presentation of the project entitled
“Technical Assistance to Quality Infrastructure in the
Republic of Serbia”; EA pre-evaluation, ATS – BATA
Accreditation Cooperation Agreement; Public hearing
on the Law on Accreditation; Decision on the extension
of the ATS scope of activities; Report on the annual
seminar for accredited CABs and activities related to
IPA 2008 Proficiency Testing Project.
The second issue of the bulletin (June 2010) covered

the following topics: Report on the activities as part
of the project entitled “Technical Assistance to Quality
Infrastructure in the Republic of Serbia“; Report on
the briefing seminar for technical experts performing
assessments as per SRPS ISO/IEC 17025; International
Convention on Quality JUSK 2010; DMDM – ATS
Memorandum on Cooperation; Report on TrainMic
for ATS technical assessors; Report on ISO/IEC 17025
training and provision of quality in laboratories;
importance of PT schemes; presentation of EU quality
infrastructure legal framework – free movement
of goods and protection of public interest (part 1)
and interview with Alberto Cammarata, Head of the
Economic and European Integration Section, European
Commission Delegation to Serbia.
The third issue of the bulletin (September 2010)
covered the following topics: Report on the fourth
meeting within the РТВ project; Visit of the ESYD (Greek
Accreditation Body) representatives; Announcement
of the partnership agreement between EA and EC;
Presentation of the proposed Law on Consumer
Protection; Accreditation and certification in
agriculture – organic production and protection of
geographic origin; Testing – inspection – certification
– how to differentiate between them; Report on the
European Workshop on Pesticide Residues; Report on
the Sampling and Pesticides Working Groups; Report
on seminars/workshops of the working group drafting
legislation governing pressure vessels; Importance of
ISO 15189 for accreditation of medical laboratories;
presentation of EU quality infrastructure
legal
framework – free movement of goods and protection
of public interest (part 2).
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Обележен Дан акредитације у Републици Србији

АТС је 28. јуна радно прославио Дан акредитације
26. седницом Управног одбора, као и заједничком
седницом Управног одбора и Савета за
акредитацију. Такође, 9. јуна 2010. године обележава
се Међународни дан акредитације на глобалном
нивоу, као датум који су заједнички установили IAF
и ILAC, како би јавност била боље информисана
о значају акредитације. Ове године се навршава
десет година од установљавања првог IAF-овог
споразума о међусобном признавању и дванаест
година од ILAC-овог мултилатералног споразума о
признавању.
Обележавајући Дан акредитације на седници
Управног одбора је, између осталог, донета нова
Одлука о начину образовања и саставу комисија за
акредитацију, начину рада и поступку одлучивања
о акредитацији. Након седнице Управног одбора
одржана је заједничка седница Управног одбора и
Савета за акредитацију на којој је, између осталог,
било речи о предлогу Закона о акредитацији који
је усвојен на седници Владе Републике Србије од
10. јуна 2010. године. На заједничкој седници је
разматрано и питање критеријума за избор чланова
будућих секторских комитета у АТС-у.

Accreditation Day Celebrated in the Republic of Serbia

Ове година је обележена као година јубилеја:
12 година рада АТС-а (основаног 1998. године
као Југословенско акредитационо тело - ЈУАТ),
као и 10 година од доделе првог сертификата о
акредитацији (28. јун 2000. године), који је Статутом
Акредитационог тела Србије установљен као Дан
акредитације у Републици Србији.

Колектив АТС-а, 28.06.2010.
ATS members of the staff, 28.06.2010

Том приликом је директор АТС-а, др Дејан
Крњаић, уручио плакете-захвалнице колегама за
10-годишњи допринос и постигнуте резултате у
раду националног акредитационог тела: Брауновић
Јелици, Живанић Љубици, Зорић Сузани, Јарић
Љиљани, Јовичић-Зарић Наталији, Маркићевић
Љиљани, Мијовић Лидији, Николичић Радивоју,
Савковић Јелени и Сантовац Душанки.

The
ATS
celebrated again
the Accreditation
Day on 28th June
by organising the
26th meeting of
the Management
Board, and a joint
meeting of the
Management
Board
and
Accreditation
C o u n c i l .
Fur ther more,
9th June 2010
is the World
Accreditation Day, a worldwide initiative jointly
established in 2008 by the IAF and ILAC to raise
awareness of the importance of accreditation-related
activities. It has been ten years since the first IAF
multilateral agreement and twelve years since the ILAC
mutual recognition agreement.
This meeting of the Management Board was held on
the occasion of celebrating the Accreditation Day, 28th
June 2010, and during which, among other things, the

new Decision on the Establishment and Composition
of Accreditation Committees, Mode of Operation and
Accreditation Decision-making Procedure was adopted.
After the meeting of the Management Board, a joint
meeting of the Management Board and Accreditation
Council was held and during which, among other
things, the Bill on Accreditation was discussed since it
was adopted at the session of the Government of the
Republic of Serbia of 10th June 2010. Additionally, criteria
for the selection of members of the future ATS sectoral
committees were discussed during the joint meeting.
This year the ATS will celebrate 12th anniversary of
creation (it was established in 1998 as the Yugoslav
Accreditation Board – JUAT), and 10th anniversary of the
first accreditation certificate award (28th June 2000), while
28th June is established in the Statute of the Accreditation
Body of Serbia as the Accreditation Day in the Republic of
Serbia. On that occasion, the Director of the Accreditation
Body of Serbia, Dejan Krnjaić PhD, presented the
certificates in acknowledgement of ATS employees’ 10
year contribution and results they achieved during the
course of the ATS work activities: Braunović Jelica, Živanić
Ljubica, Zorić Suzana, Jarić Ljiljana, Natalija Jovičić Zarić,
Markićević Ljiljana, Mijović Lidija, Nikoličić Radivoje,
Savković Jelena, and Santovac Dušanka.

Транспарентност у раду

Transparency of Operation

Такође, током 2010. године АТС је наставио да ради на обезбеђењу веће транспарентности у раду и доступности
потребних информација, докумената и обавештења путем садржајног и информативног сајта АТС-а на српском
и енглеском језику.

Additionally, in 2010 the ATS continued its endeavours related to provision of higher level of transparency of operation
and availability of needed information, documents and information by means of the ATS detailed and informative
website, in both Serbian and English.
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Анализа одговора на упитник за идентификацију и оцену задовољења потреба корисника услуга АТС-а

Analyses of answers to the questionnaire identifying and assessing satisfaction of ATS clients’ needs

У периоду од 6. до 20. новембра 2010. године спроведено је испитивање нивоа задовољења потреба
корисника услуга АТС-а међу акредитованим телима у Републици Србији. Анкета је упућена електронском
поштом 06.11.2010. године на преко 400 адреса акредитованих тела, а пристигло је 150 одговора, односно
37,5% анкетираних клијената је одговорило на анкету.

In the period between 6th and 20th November 2010 a survey was conducted to show the level of satisfaction of needs
of the ATS accredited conformity assessment bodies in the Republic of Serbia. The questionnaire was sent by e-mail
on 06. 11. 2010 to more than 400 accredited CABs, and 150 completed questionnaires were received, i.e. 37.5% of
surveyed clients replied thereto.

Оно што је веома значајно је да је рад АТС-а, у односу на претходне године, оцењен позитивно од стране
акредитованих тела, што представља знак да су наши клијенти препознали напоре, које АТС улаже у
успостављање препознатљивог и међународно еквивалентног система акредитације у Републици Србији,
бољу организацију процеса акредитације, образовање и компетентност особља како за стручне послове тако
и улагања у посебне вештине и компетентост запослених у АТС-у (комуникацијске и организацијске вештине,
унапређење компетентности и друго).

It is very important to note that the ATS received a positive feedback from accredited clients as regards its mode
of operation when compared with previous years, and it is a sign that the clients recognised endeavours made by
the ATS to put in place a recognisable and internationally equivalent accreditation system in the Republic of Serbia,
better organisation of accreditation procedure, education and competence of employees to perform technical
activities and investment in special skills and competence of the ATS staff (communication and organisation skills,
upgrade of competence level, etc).
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Начин комуникације и понашање запослених у АТС-у
Manner of communication and conduct of ATS employees

3 – задовољавајуће уз
недостатке
satisfactory with shortcomings

1 – незадовољавајуће
unsatisfactory

4 - задовољавајуће уз
мање недостатке
satisfactory with minor
shortcomings

2 – задовољавајуће уз
заједничке недостатке
satisfactory with significant shortcomings

5 - задовољавајуће
satisfactory
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Стручност и професионални приступ при оцењивању
техничких аспеката рада ТОУ
Proficiency and professional approach of assessors when
assessing technical aspects of CAB activity

• 77% клијената је задовољно/задовољно уз мање
недостатке ангажовањем АТС-а на промоцији
акредитације.
• 70% клијената је задовољно/задовољно уз мање
недостатке препознавањем значаја коришћења
симбола акредитације од стране клијената
акредитованих тела за оцењивање усаглашености.
• 93% клијената је задовољно/задовољно уз мање
недостатке садржајем и обимом информација
које АТС доставља пре подношења захтева за
акредитацију.
• 98% клијената сматра да је АТС одговорио на
захтеве и потребе клијената у одговарајућем року.
• 94% клијената сматра да је оцењивање заказано
довољно унапред.
• 98% клијената сматра да је тим за оцењивање
спровео оцењивање на транспарентан начин.
• 94% клијената сматра да је тим за оцењивање
имао конзистентан приступ у односу на претходно
оцењивање.
• 97% клијената сматра да је АТС благовремено
извршио
преиспитивање
предложених
корективних мера.
• 89% клијената сматра да је АТС одреаговао на
одговарајући начин и у одговарајућем року на
захтев за проширење обима акредитације.
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• 97% клијената је задовољно/задовољно уз мање
недостатке начином комуникације и понашањем
запослених у АТС-у.
• 95% клијената је задовољно/задовољно уз
мање
недостатке
начином
комуникације,
професионалношћу и понашањем оцењивача.
• 95% клијената је задовољно/задовољно уз мање
недостатке стручношћу и професионалним
приступом оцењивача при оцењивању техничких
аспеката рада тела за оцењивање усаглашености.
• 95% клијената је задовољно/задовољно уз
мање недостатке објективношћу у раду тима за
оцењивање.
• 84% клијената је задовољно/задовољно уз мање
недостатке трајањем поступка акредитације.
• 53% клијената сматра да им акредитација доноси
све већи кредибилитет, 57% сматра да акредитација
доноси повећање поверења у резултате
испитивања и додељене сертификате, 55% сматра да
акредитација доноси побољшање пружених услуга,
43% сматра да акредитација доноси повећање
ефикасности рада, 48% сматра да ће уз помоћ
акредитације лакше привући клијенте и 40% сматра
да акредитација доноси унапређење пословања и
остваривање бољих пословних резултата.
• 96% клијената је задовољно/задовољно уз мање
недостатке квалитетом информација на веб порталу.
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0 – без могућности
оцењивања
unclassified/not qualified to assess

Објективност у раду АТС-а/тима за оцењивање

Благовремено преиспитивање предложених корективних мера

Objectivity of ATS/assessment team

Timely review of proposed corrective actions

• 97% of clients were satisfied / satisfied with minor
shortcomings with the manner of communication
and conduct of ATS employees.
• 95% of clients were satisfied / satisfied with minor
shortcomings with the manner of communication
and conduct of ATS assessors.
• 95% of clients were satisfied / satisfied with minor
shortcomings with the proficiency and professional
approach of assessors when assessing technical
aspects of CAB activity.
• 95% of clients were satisfied / satisfied with minor
shortcomings with the objectivity of assessment
team.
• 84% of clients were satisfied / satisfied with minor
shortcomings with the duration of the accreditation
process.
• 53% of clients deem that accreditation increases
their credibility, 57% deem that accreditation
increases trustworthiness of test results and issued
certificates, 55% of clients deem that accreditation
brings improvement of the services provided, 43% of
clients deem that accreditation increases efficiency of
work, 48% of clients deem that it will be easier to find
clients if accredited, and 40% of clients deem that
accreditation brings improvement of the services
provided, attainment of better business results.
• 96% of clients were satisfied / satisfied with minor

shortcomings with the quality of information found
on the ATS web portal.
• 77% of clients were satisfied / satisfied with minor
shortcomings with the ATS endeavours to promote
accreditation.
• 70% of clients were satisfied / satisfied with minor
shortcomings with the recognition of importance to
use the accreditation symbol by clients of accredited
conformity assessment bodies.
• 93% of clients were satisfied / satisfied with minor
shortcomings with the completeness of information
sent by the ATS prior to the submission of applications
for accreditation.
• 98% of clients deem that the ATS met the requirements
and needs of clients within a defined deadline.
• 94% of clients deem that the assessment was
scheduled enough in advance.
• 98% of clients deem that the assessment team
performed assessment in a transparent manner.
• 94% of clients deem that the assessment team had
a consistent approach when compared with the
previous assessment.
• 97% of clients deem that the ATS reviewed the
proposed corrective actions on time.
• 89% of clients deem that the ATS responded in the
appropriate manner and within the defined deadline
to the request to extend the scope of accreditation.
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Семинари/конференције

Seminars/Conferences

Семинари, на којима су представници АТС-а одржали предавања, су:

The ATS representatives gave lectures at the following seminars:

Семинар „Акредитација – пут до задовољног потрошача“

Seminar Entitled “Accreditation – the Path to Satisfied Consumers”

и Закон о стандардизацији, као и да је Влада донела
одређен број подзаконских аката, који имају велики
значај у целокупној инфраструктури квалитета,
a само њихово доношење омогућава праћење и
примену Закона о техничким захтевима за производе
и оцењивању усаглашености. Она је указала на то да
ће ове године приоритет имати доношење Закона о
метрологији и Закона о акредитацији.
Поповићева
је
присутним
представницима
акредитованих организација детаљно објаснила у
којој мери је у донетим уредбама наглашена улога
и значај акредитације, као и захтеви које мора да
испуни тело за оцењивање усаглашености да би
могло бити именовано односно овлашћено, односно
да је акт о акредитацији претпоставка испуњености
захтева за именовање, односно овлашћивање у
мери обухваћеној обимом акредитације.

Помоћница министра за сектор за инфраструктуру
квалитета и техничке прописе у Министарству
економије и регионалног развоја, Јелена Поповић,
отворила је семинар „Акредитација – пут до
задовољног потрошача“, који је у организацији АТС-а,
одржан 25. фебруара у центру „Сава”. Семинару
је присуствовало 550 учесника (представници
акредитованих
организација,
ресорних
министарстава, привредних друштава, струковних
удружења и удружења потрошача) уз подршку
Делегације EУ у Србији и техничких експерата
ЕУ из области инфраструктуре квалитета, као и
представника акредитационих тела из окружења
(Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија).
Отварајући семинар у уводном излагању, Јелена
Поповић је подсетила на то да је Скупштина Србије
током прошле године усвојила Закон о техничким
захтевима за производе и оцењивању усаглашености
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У уводном делу семинара говорио је и Хозе
Бустаманте, први саветник у Делегацији ЕУ у Србији,
који је изразио подршку Србији на путу европских
интеграција и нагласио да је у извештају Европске
комисије о напретку Србије за прошлу годину
усвајање правног оквира за област инфраструктуре
квалитета и директива Новог приступа наведено као
позитивни корак ка увођењу и поштовању европских
вредности.
Према његовим речима, Србији предстоји још много
напорног рада, мада је до сада остварен значајан
напредак када је реч о транспоновању европских
директива у наше законодавство и усвојен је значајан
број законодавних аката из области инфраструктуре
квалитета и оцењивања усаглашености. Бустаманте
је на крају свог излагања истакао добру сарадњу са
Министарством економије и регионалног развоја,
Дирекцијом за мере и драгоцене метале, Институтом
за стандардизацију и Акредитационим телом.
Присутне су поздравили и проф. др Слободан
Петровић испред Управног одбора АТС-а и Видосава
Џагић испред Привредне коморе Србије.

Мр Коса Рашковић, проф. др Здравко Кривокапић и др Трпе Ристоски
Kosa Rašković, MSc, prof. Zdravko Krivokapić, PhD and Trpe Ristoski, PhD

Jelena Popović, Assistant Minister from the Sector for
Quality Infrastructure and Technical Regulations within
the Ministry of Economy and Regional Development,
opened the seminar entitled “Accreditation – the path to
satisfied consumers” that took place at the Sava Centre
on 25th February, and was organised by the ATS. 550
participants attended this year’s seminar (representatives
of accredited bodies, respective ministries, companies,
professional associations and consumer protection
associations) that was supported by the EU Delegation
here in Serbia and the EU technical experts in quality
infrastructure, representatives of the accreditation
bodies from the neighbouring countries (Bosnia &
Herzegovina, Montenegro and FYR of Macedonia).
During her opening address, Ms Jelena Popović reminded
the present participants that the Serbian Parliament
adopted last year the Law on Technical Requirements
for Products and Conformity Assessment and the Law
on Standardisation, and that the Government adopted
a number of sub-laws having the utmost importance
in the entire quality infrastructure system, and their
very adoption would enable the monitoring and
implementation of the Law on Technical Requirements
for Products and Conformity Assessment. She pointed
out that this year’s priority would be to adopt the Law
on Metrology and Law on Accreditation.
Ms Popović explained in detail to the present
representatives of accredited bodies to what extent
the adopted regulations had emphasised the role
and importance of accreditation, and requirements

Јелена Поповић, МЕРР
Jelena Popović, MERD

to be met by a CAB in order to become notified or
authorised, i.e. in order to have an accreditation
certificate as a prerequisite confirming that notification
or authorisation requirements have been met to the
extent covered by the scope of accreditation.
In his opening address, Mr Hose Bustamante, First
Counsellor at the EU Delegation to Serbia, supported
Serbian efforts towards the EU integration and
emphasised that the 2009 Progress Report highlighted
positive steps to introduce and adhere to the European
values and to adopt the legislative framework in the field
of quality infrastructure and New Approach Directives.
According to his words, Serbia is faced with huge
amount of work, although important progress was
made to transpose the EU directives into our legislation.
A significant number of quality infrastructure - and
conformity assessment-related legislative acts was
adopted. At the end of his speech, Mr Bustamante
emphasised that the Ministry of Economy and its Sector
for Quality Infrastructure, Directorate of Measures and
Precious Metals, Institute of Standardization of Serbia,
and the ATS had a very good cooperation.
During the introductory part, prof. Slobodan Petrović
PhD, Chairman of the ATS Management Board, and
Vidosava Džagić, Vice President of the Serbian Chamber
of Commerce, gave opening addresses.
The following lectures were given by: Irena Možek
Grgurevič MSc, Ministry of Economy of the Republic
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Предавања су одржали: мр Ирена Можек Гргуревич,
Министарство економије Републике Словеније - Нови
пакет мера за унапређење трговине производима –
задаци за државну управу; мр Леон Кос, Словеначки
институт за квалитет и метрологију - Ревизија Новог и
Глобалног приступа – поглед пријављеног тела; проф.
др. Здравко Кривокапић - Акредитационо тијело
Црне Горе; др Жарко Петровић, БАТА - Акредитација
у Босни и Херцеговини; др Трпе Ристоски, ИАРМ Институт за акредитацију Републике Македоније;
Јелена Бебић, Дирекција за мере и драгоцене метале
- Мерна несигурност и Драган Николић, Дирекција
за мере и драгоцене метале - Следивост резултата
мерења.
Др Дејан Крњајић, директор АТС-а, је у свом
излагању представио рад АТС-а у 2009. години

и најавио најважније циљеве за 2010. годину:
успешан завршетак ЕА колегијалног оцењивања,
усвајање новог закона о акредитацији, унапређење
сарадње са заинтересованим странама, подношење
пријаве за чланство у IAF-у, поношење пријаве
односно проширење ЕА MLA споразума за системе
менаџмента и медицинске лабораторије, завршетак
успостављања електронског документ менаџмент
система, као и сталну промоцију значаја и улоге
акредитације.
Предавања која се односе на рад акредитованих
тела за оцењивање усаглашености одржала је
мр Наталија Јовичић Зарић, заменица директора
АТС-а, која је представила унапређене и измењене
документе значајне за критеријуме и спровођење
поступка акредитације.

ЕУ пројекат „Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у
Републици Србији“

Др Дејан Крњаић, директор АТС-а
Dejan Krnjaić, PhD, ATS director

Представници
Министарства
економије
и
регионалоног развоја, Привредне коморе Србије
и конзорцијума AFNOR (Association Francaise de
Normalisation), SIQ (Slovenian Institute of Quality
and Metrology), DANAK (Den Danske Akkrediterings)
и Универзитет у Љубљани потписали су 3. јуна
у Привредној комори Србије Меморандум о
разумевању и реализацији пројекта ЕУ „Техничка
помоћ институцијама инфраструктуре квалитета
у Републици Србији“. Циљ овог пројекта је био да
обезбеди техничку помоћ кључним институцијама
и телима у области стандардизације, акредитације,
метрологије и телима за оцењивање усаглашености
у Републици Србији. Пројекат је финансирала
Европска комисија и спроводио се до новембра
2010. године и то у две фазе у регионалним
коморама широм Србије. Организовано је 40
семинара о стандардизацији и акредитацији (15
једнодневних семинара о стандардизацији и 25
дводневних семинара о акредитацији). Упоредо
са кампањама о јачању свести у оквиру пројекта
спроводиле су се и активности на идентификацији
и примени одговарајућих међулабораторијских
поређења и шема оцењивања оспособљености,
као и обуке запослених у АТС-у.
Семинари су одржани у: Шапцу и Панчеву, од 9. до
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Завршна конференција пројекта - 17.12.2010.
Final conference of the project – 17.12.2010

12. марта – Систем управљања заштитом животне
средине (захтеви стандарда ISO 14001); Новом Саду
и Београду, од 16. до 19. марта – Системи менаџмента
безбедношћу хране (захтеви стандарда ISO 22000);
Крушевцу и Сомбору, од 6. до 9. априла – Системи
управљања заштитом здравља и безбедношћу на
раду (захтеви стандарда OHSAS 18001); Зрењанину
и Крагујевцу, од 13. до 16. априла – Системи
менаџмента квалитетом (захтеви стандарда ISO
9001); Београду и Новом Саду, од 11. до 14. маја –
Технички захтеви за моторна возила; Новом Саду
и Нишу, од 25. до 28. маја - Захтеви прописа о
електромагнетској компатибилности; Краљеву 1.
и 2. јуна – Захтеви прописа о безбедности машина;
Суботица и Ниш од 15. до 18. јуна – Захтеви прописа
о електричној нисконапонској опреми; Краљеву
и Суботици, од 21. и 24. септембра – Судови под
притиском; Београду и Новом Саду, од 5. до
8.октобра – Калибрација; Београду и Новом Саду, од
9. до 12. новембра – Лифтови; Београду, од 16. до 19.
новембра – Писање техничких прописа. Завршна
конференција пројекта одржана је 17. децембра
2010. године у просторијама Привредне коморе
Србије. Предавачи на семинарима испред АТС-а су
били: Љубица Живанић, Милица Јовчић, Биљана
Томић, др Братислав Милошевић и мр Наталија
Јовичић Зарић.

of Slovenia - The new package of measures to improve
trade in products – tasks for the public administration,
Leon Kos MSc, Slovenian Institute of Quality and
Metrology - Revision of the New and Global Approach
– From the Point of View of a Notified Body, prof.
Zdravko Krivokapić PhD, Accreditation Body of
Montenegro, Žarko Petrović PhD, BATA - Accreditation
in Bosnia & Herzegovina, Dr Trpe Ristoski, IARM Institute for Accreditation of the FYR of Macedonia,
Jelena Bebić, Directorate of Measures and Precious
Metals - Uncertainty of Measurement, and Dragan
Nikolić, Directorate of Measures and Precious Metals Traceability of the Measurement Results.
During his presentation, Dejan Krnjajić PhD, ATS
Director, presented the work of the ATS in 2009 and the

most important 2010 objectives: successful completion
of the EA peer evaluation, adoption of the new Law
on Accreditation, upgrade of the cooperation with
interested parties, submission of the application for the
IAF membership, extension of the EA MLA application to
include management systems and medical laboratories,
finalisation of the establishment of the electronic
document management system, and regular promotion
of the importance and role of accreditation.
A lecture pertaining to the work of accredited conformity
assessment bodies were given by Natalija Jovičić Zarić
MSc, ATS Deputy Director, during which she presented
the upgraded and amended documents of importance
to accreditation criteria and accreditation process
implementation.

EU Project entitled “Technical Assistance to Quality Infrastructure Institutions in the
Republic of Serbia”
Representatives of the Ministry of Economy and
Regional Development, Serbian Chamber of
Commerce and AFNOR (Association Francaise de
Normalisation) Consortium, SIQ (Slovenian Institute
of Quality and Metrology), DANAK (Den Danske
Akkrediterings) and University of Ljubljana signed on
3rd June the Memorandum of Understanding for the
Implementation of the EU Project entitled “Technical
Assistance to Key Institutions and Bodies in the Field
of Standardisation, Accreditation, Metrology and
Conformity Assessment in Serbia”. The aim of this Project
was to provide technical assistance to key institutions
and bodies in the field of standardisation, accreditation,
metrology and to conformity assessment bodies in
the Republic of Serbia. The Project was financed by
the European Commission and the implementation
of the Project ended in November 2010. It had two
phases that included regional chambers throughout
Serbia. It was implemented by means of 40 seminars on
standardisation and accreditation (15 one-day seminars
on standardisation and 25 two-day seminars on
accreditation). Activities to identify and apply respective
inter-laboratory comparisons and PT schemes, and
training of the ATS employees were performed in
parallel with the awareness raising campaigns that were
part of the project.
The seminars were held in: Šabac and Pančevo, 9th
– 12th March – Environmental Management System
(requirements of ISO 14001); Novi Sad and Belgrade,
16th – 19th March– Food Safety Management System
(requirements of ISO 22000); Kruševac and Sombor, 6th –
9th April – Occupational Health and Safety Management

System (requirements of OHSAS 18001); Zrenjanin and
Kragujevac, 13th – 16th April – Quality Management
Systems (requirements of ISO 9001); Belgrade and
Novi Sad, 11th – 14th May – Technical requirements
for motor vehicles; Novi Sad and Niš, 25th – 28th May Requirements of regulation governing electromagnetic
compatibility; Kraljevo, 1st and 2nd June – Requirements
of the regulation governing machinery safety; Subotica
and Niš, 15th and 18th June – Requirements of regulation
governing electrical low voltage equipment; Kraljevo
and Subotica, 21st – 24th September – Pressure vessels;
Belgrade and Novi Sad, 5th – 8th October – Calibration;
Belgrade and Novi Sad, 9th – 12th November – Lifts;
Belgrade, 16th – 19th November – How to draft technical
regulations.
Final conference of the project was held on 17th
December 2010 at the premises of the Serbian Chamber
of Commerce. Seminar lectures were given by the ATS
employees: Ljubica Živanić, Milica Jovčić, Biljana Tomić,
Bratislav Milošević PhD, and Natalija Jovičić Zarić MSc.

Завршна конференција пројекта - 17.12.2010.
Final conference of the project – 17.12.2010

ATS | 35

Конференција о безбедности хране

Food Safety Conference

Конференцију о безбедности хране организовало је Удружење
новинара за пољопривреду Агропрес 17. марта 2010. године у
сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој (USAID) и уз
подршку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Циљ конференције је био да подсети на потребу за високим нивоом
заштите живота и здравља људи, али и на заштиту интереса потрошача,
укључујући и начело поштења и савесности у промету храном и
узимајући у обзир заштиту здравља и добробити животиња, као и
здравља биља и заштите животне средине. На конференцији је о
слободном кретању роба и услуга и укидању техничких препрека
трговини на јединственом светском тржишту и значају акредитације
говорио др Дејан Крњаић, директор АТС-а.

Др Дејан Крњаић, директор АТС-а
Dejan Krnjaić, PhD, ATS director

On Wednesday, 17th March 2010 a food safety conference was organised
by the Association of Journalists Specialised in Agriculture (Agropres) in
cooperation with the United States Agency for International Development
(USAID) and with the support of the Ministry of Agriculture, Forestry
and Water Management. The aim of the conference was to point out to
a need for high level of human health and life protection, and a need for
the protection of consumer interests including the principle of fair and
conscientious trade in food and protection of animal health and welfare,
as well as plant health and environmental protection. Dejan Krnjaić PhD,
ATS Director spoke at the conference about the free movement of goods
and services and removal of technical barriers to trade on the single world
market and the importance of the accreditation.

International Convention on Quality - JUSK

Међународна конвенција о квалитету - ЈУСК
У оквиру традиционалне манифестације „ЈУСК – Међународна
конвенција о квалитету 2010.“ 3. јуна 2010. одржана је Друга специјална
конференција „Национални систем акредитације - стање и будући
развој“. На скупу су говорили др Дејан Крњаић, директор АТС-а , и
Душанка Сантовац која је презентовала рад „Значај ПТ шема“.

Душанка Сантовац, АТС
Dušanka Santovac, ATS

Др Дејан Крњаић, мр Наталија Јовичић Зарић, Јелена
Поповић и проф. др Слободан Петровић
Dejan Krnjaić, PhD, Natalija Jovičić Zarić, MSc, Jelena
Popović and prof. Slobodan Petrović, PhD

On Wednesday, 3rd June the second special conference entitled “National
Accreditation System – Current Situation and Future Developments“ was
held as part of the traditional manifestation “JUSK – 2010 International
Convention on Quality”. The lectures were given by Dejan Krnjaić PhD, ATS
Director, and Dušanka Santovac that presented the paper on the subject of
“Importance of PT Schemes”

Међународни сајам „112 ЕХРО“

112 EXPO International Fair

У оквиру 37. међународног сајма „112 EXPO - Заштита од пожара, поплава, земљотреса, хемијских акцидената
- реаговање у ванредним ситуацијама“ одржан је 15. септембра округли сто под називом „Радимо безбедно
и здраво“ посвећен промовисању нове законске регулативе у области стандардизације и акредитације, као
и представљању примера добре пословне праксе компанија у области безбедности и здравља на раду. На
скупу је говорио и др Дејан Крњаић, директор АТС-а.

On Wednesday, 15th September a round-table discussion entitled “Safe and Healthy Work Environment” was held
as part of the 37th International Fair “112 EXPO – Protection against fire, floods, earthquakes, chemical accidents
– reaction to emergencies”. It was dedicated to the promotion of new legislation governing standardization and
accreditation, and to the presentation of examples of good business practice in companies related to occupational
health and safety. Dejan Krnjaić PhD, ATS Director, gave a lecture at the fair.

Предавање на Факултету техничких наука

Lecture at the Faculty of Technical Sciences

Др Дејан Крњаић и проф. др
Мирослав Весковић
Dejan Krnjaić, PhD and prof. Miroslav
Vesković, PhD

Др Дејан Крњаић, директор АТС-а и Александар Ивић, председник Управног одбора
Института за стандардизацију, одржали су предавања о значају и улози акредитације
и сертификације у домаћим и међународним оквирима, 16. новембра 2010. године
у Новом Саду на Факултету техничких наука. Предавање је организовано са циљем
да младе генерације будућих експерата и инжењера буду упознате са системом
инфраструктуре квалитета како у Србији тако и у међународним оквирима,
начином функционисања унутрашњег тржишта и регулативом која га дефинише,
начелима СТО и значајем стандардизације, техничког законодавства, оцењивања
усаглашености и акредитације у циљу обезбеђивања слободног протока роба,
људи и услуга и повећања конкуретности српске привреде.

Европска недеља квалитета
Манифестација посвећена Светском дану квалитета
и Европској недељи квалитета одржана је 19. пут по
реду у центру„Сава“, од 9. до 10. новембра 2010. године,
под покровитељством Министарства за економију и
регионални развој (МЕРР), а у организацији Фонда
за културу квалитета и изврсност – FQCE и Пословне
политике АД (часопис «Квалитет»). Др Дејан Крњаић,
директор АТС-а, одржао је предавање на тему:
„Хармонизација и интеграција система акредитације
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On Tuesday, 16th November 2010, Dejan Krnjaić PhD, ATS Director, and Aleksandar
Ivić, Chairman of the Management Board of the Institute for Standardization of
Serbia, gave lectures at the Faculty of Technical Sciences on the subject of importance
and role of accreditation and certification at international level and in the Republic
of Serbia. The event was organised with the aim of introducing young generations
of future experts and engineers to the quality infrastructure system in Serbia and
worldwide, mode of operation of the internal market and legislation governing the
said issue, WTO principles and importance of standardisation, technical legislation,
conformity assessment and accreditation so that free movement of goods, people
and services could be ensured and the level of competitiveness of Serbian economy
increased.

Др Дејан Крњаић, директор АТС-а
Dejan Krnjaić, PhD, ATS director

European Quality Week
у Републици Србији са европским и светским
системима“ (др Дејан Крњаић, мр Наталија Јовичић
Зарић) у коме се укратко осврнуо на: значај и место
акредитације у ЕУ и свету, јединствену светску
мрежу акредитације, међународне споразуме и
организације за акредитацију и законску регулативу
која ту област дефинише (глобални приступ, нови
законодавни пакет ЕУ).

In the period between 9th and 10th November the
19th event dedicated to the World Quality Day and
European Quality Week 2010 was held in the Sava
Centre. It was sponsored by the Ministry of Economy
and Regional Development of the Republic of Serbia
(MERD), and organised by the Fund for Quality Culture
and Excellence, FQCE, and Poslovna politika AD (Quality
Magazine). Dejan Krnjaić PhD, Director of the ATS,
gave a lecture on the subject of “Harmonisation and

Integration of Accreditation System in the Republic of
Serbia with European and World Systems” (Dejan Krnjaić
PhD, Natalija Jovičić Zarić MSc) where he gave a short
introduction to: importance and status of accreditation
in the EU and the rest of the world, uniform world
accreditation network, international agreements
and organisations for accreditation and legislative
framework governing the said field (global approach,
new EU legal package).
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Мисија АТС-а

је успостављање и одржавање непристрасног и
независног система акредитације усаглашеног са међународно признатим
стандардима, како би и корисници услуга акредитованих тела за оцењивање
усаглашености и потрошачи у Републици Србији имали поверење у услуге
које пружају лабораторије, контролна и сертификациона тела.

Визија АТС-а

је успостављање међународно признатог националног
акредитационог тела, које ефикасно спроводи поступке акредитовања у
свим областима, чиме доприноси обезбеђењу квалитета и безбедности роба
и услуга потрошачима у нашој земљи, као и уважавању нашег националног
система акредитације у иностранству.
Поверење у компетентност

Mission of the ATS

is to put in place and maintain an impartial and
independent system of accreditation harmonised with internationally recognised
standards in order to ensure that clients of accredited conformity assessment
bodies and consumers in the Republic of Serbia could have confidence in services
provided by laboratories, inspection and certification bodies.

Vision of the ATS is to establish a national accreditation body recognised

worldwide that will efficiently perform accreditation activities in all fields, and thus
contribute to the provision of quality and safety of goods and services to consumers
in our country, and recognition of our national accreditation system abroad.
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Запослени и оцењивачи АТС-а

ATS Employees and Assessors

На основу иницијативе АТС-а од 14. јула 2010. године, коју је Министарство економије и регионалног развоја
подржало, АТС је проширио своје радне капацитете примањем још 5 запослених. Тако да је 31. децембра
2010. године у АТС-у било 32 сталнo запослених са следећом квалификационом структуром: 3 доктора наука,
4 магистра, 20 запослених са високом школском спремом, 3 запослена са вишом школском спремом и 2
запослена са средњом школском спремом.

On the basis of the ATS initiative of 14th July 2010 that was supported by the Ministry of Economy and Regional
Development, the ATS extended its work capacities by hiring another 5 employees. Thus as of 31st December 2010
there were 32 permanent employees at the ATS holding the following degrees: 3 holders of PhD degree, 4 holders of
MSc degree, 20 graduates, 3 holders of BSc degree and 2 employees with high school diploma.

У складу са Процедуром АТС-ПР03 Обука за оцењиваче, информативни семинар за техничке експерте АТС-а
и обука запослених у АТС-у, осим организованих обука/семинара за оцењиваче и техничке експерте, у току
2010. године, 19 стално запослених у АТС-у похађали су специјализоване курсеве за: одређену врсту и област
акредитације, релевантне стандарде (ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17043, OHSAS 18001,
ISO 19011, ISO 65) и обуке из области ПТ програма.
Број полазника из АТС-а
Number of ATS delegates

Врста обуке/ Type of training
Обуке из области система менаџмента/ Management System Training
Occupational Health and Safety Management Systems Auditor
Lead Auditor Training Course OHSAS 18001:2007

1

УКУПНО/ TOTAL:

1

Обуке за оцењиваче према стандардима за акредитацију/ Assessor training as per accreditation standards
Training on ISO/IEC 17021:2006 – (ЕУ пројекат „Техничка помоћ институцијама из области
инфраструктуре квалитета у Републици Србији“)
Training in ISO/IEC 17021:2006 – (EU funded project entitled “Technical Assistance to Quality Infrastructure Institutions in the Republic of Serbia”)

10

Introduction to ISO/IEC 17043:2010 - Conformity assessment: General requirements for proficiency testing

8

Training in ISO/IEC 17011:2006 – (ЕУ пројекат „Техничка помоћ институцијама из области
инфраструктуре квалитета у Републици Србији“)
Training in ISO/IEC 17011:2006 – (EU funded project entitled “Technical Assistance to Quality Infrastructure Institutions in the Republic of Serbia”)

7

ISO/IEC 17025 - Quality Assurance in Laboratories

2

УКУПНО/ TOTAL:

27

Pursuant to the ATS PR-03 procedure entitled “Training of Assessors, Briefing Seminar for ATS Technical Experts and
Training of ATS Employees”, 19 ATS permanent employees attended, in addition to organised training sessions/
seminars for assessors and technical experts, the following specialised courses in 2010: specific scheme and field of
accreditation, relevant standards (ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17043, OHSAS 18001, ISO
19011, ISO 65) and PT schemes.
In the process of accreditation the ATS shall use assessors and technical experts with relevant educational background,
competence and experience in the fields they assess, i.e. when they provide their professional opinion. Competence
of assessors and technical experts is provided through continuous professional development and education, and
through relevant training in the accreditation system that is delivered by the ATS.
At the end of 2010, there were 175 lead assessors, technical assessors and technical experts in the ATS Register of
Assessors and Technical Experts and the structure was as follows: 21 lead assessors, 13 lead/technical assessors, 2
lead assessors/technical experts, 1 lead assessor/ technical assessor / technical expert, 33 technical assessors, 10
technical assessors /technical experts and 95 technical experts).

100

Регистар водећих оцењивача/техничких оцењивача / техничких експерата
Register of Lead Assessors/ Technical Assessors / Technical Experts
Водећи оцењивачи - ВО
Lead Assessor – LA

Водећи оцењивачи/технички
оцењивачи - ВО/ ТО
Lead Assessor/Technical Assessor
– LA/TA

80

Водећи оцењивачи/технички
експерти - ВО/ ТЕ
Lead Assessor/Technical Expert
– LA/TE

Обуке за специфичне области акредитације/ Training in specific fields of accreditation
TrainMic – Training in metrology in chemistry

1

Training in Accreditation of ILC & PT Providers

2

IPA 2008: Proficiency testing

2

Basic Assessor training course ISO 65 and legislation on organic farming GTZ

2

Post - PT training IPA 2008 Proficiency testing

2

IPA 2008 - HOT 1 – “hands on training”, Accreditation of calibration laboratories, including measurement
uncertainty

1

„Environmental sampling“ - РТВ

1

ISO 19011 and assessment of laboratory performing ISO/IEC 17025

2

EMAS III систем управљања заштитом средине која се високо вреднује
EMAS III environmental management system

1

УКУПНО/ TOTAL:

14

60

Водећи оцењивачи/ технички
оцењивачи /технички експерти
- ВО/ ТО/ТЕ
Lead Assessor/Technical Assessor/
Technical Expert - LA/TA/TE

40

Технички оцењивачи - ТО
Technical Assessor – TA
Технички оцењивачи /технички
експерти - ТО/ТЕ
Technical Assessor/ Technical
Expert - ТA/TE

20

Технички експерти - ТЕ
Technical Expert - TE

0
У Регистру је укупно 175 оцењивача и техничких експерта
There were a total of 175 assessors and technical assessors in the Register

Интерне обуке/ Internal training
Примена нових процедура АТС-а/ Application of new ATS procedures
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Информативни семинар за техничке оцењиваче, 24.05.2010.
Briefing seminar for ATS technical experts, 24.05.2010

Обука ISO/IEC 17025, 26.04.2010.
Training in ISO/IEC 17025, 26.04.2010

ATС у процесу акредитације ангажује
оцењиваче и техничке експерте, који
имају одговарајуће образовање, стручност
и потребно искуство у областима које
оцењују, односно када дају своје стручно
мишљење. Професионална компетентност
оцењивача и техничких експерата
обезбеђује
се
кроз
континуирано
професионално усавршавање и едукацију,
као и одговарајуће обуке у систему
акредитације које организује АТС. Тако да је
на крају 2010. године у Регистру оцењивача
и техничких експерата АТС-а било 175
водећих оцењивача, техничких оцењивача
и техничких експерата, од чега: 21
водећи оцењивач, 13 водећих/техничких
оцењивача, 2 водећа оцењивача/техничка
експерта, 1 водећи оцењивач/технички
оцењивач/технички експерт, 33 техничких
оцењивача, 10 техничких оцењивача/
техничких експерата и 95 техничких
експерата.
Склопљено је 153 уговора са оцењивачима/
експертима. На листи кандидата за оцењиваче
за осведочење се налази још 60 кандидата,
који су похађали одговарајуће обуке у АТС-у
и који после одређеног броја оцењивања
под надзором Комисије за избор и праћење
перформанси

оцењивача

и

Током 2010. године одржане су следеће обуке и семинари за оцењиваче и техничке експерте АТС-а:

In 2010 the following training sessions and seminars were held for the ATS assessors and technical experts:
Редни број / No

години обавила 138 праћења њиховог рада.
TrainMic обука, децембар 2010.
TrainMic seminar, december 2010

Годишњи састанак водећих оцењивача, 8.12.2010.
Annual meeting of lead assessors. 8.12.2010
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550

2.

Обука за техничке оцењиваче/ Technical assessor training (TrainMic)

21-24. 04. 2010.

15

3.

Training ISO/IEC 17025 – Quality assurance in
Laboratories (Project CARDS 2006)

26-28. 04. 2010.

14

4.

Training GUM and uncertainties calculation
(Project CARDS 2006)

29-30. 04. 2010.
14. 06. 2010.

13

5.

Training ISO 19011 and assessment (Project
CARDS 2006)

15-18. 06. 2010.

12

6.

Информативни семинар АТС-а за техничке
експерте
Briefing seminar for ATS technical experts (Project
CARDS 2006)

24. 05. 2010.

26

7.

Обука за водеће оцењиваче
Lead Assessor Training (SRPS ISO/IEC 17021 and
SRPS ISO/IEC 17024)

16-18. 06. 2010.

14

8.

Семинар за техничке оцењиваче
Technical Assessor Training EN/TS 15 675 (Project
CARDS 2006)

30. 08. 2010.

5

9.

Assessment of PT Schemes: Testing (Project
CARDS 2006)

31. 08.-1. 09. 2010.

27

10.

Assessment of PT Schemes: Testing (Project
CARDS 2006)

02. 09. 2010.

10

11.

Assessment of ILCs Results: Calibration (Project
CARDS 2006)

3.09.2010.

13

12.

Обука за интерне оцењиваче АТС-а/ Internal
ATS assessor training (ISO/IEC 17011)

15-17. 10. 2010.

6

13.

Обука за техничке оцењиваче за контролна
тела
Technical assessor training assessing inspection
bodies (SRPS ISO/IEC 17020)

4-8.10. 2010.

13

14.

Basic Assessor training course ISO 65 (ЕN 45011)
and legislation on organic farming GTZ

18-20.10. 2010.

10

15.

Годишњи састанак водећих оцењивача (ЛИ, ЛЕ,
МЛ)/ Annual mеeting of lead assessors (TL, CL, ML)

08. 12. 2010.
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16.

Годишњи састанак техничких оцењивача (ЛЕ)/
Annual mеeting of technical assessors (CL)

08. 12. 2010.

9

17.

Годишњи састанак техничких оцењивача (ЛИ,
МЛ)/ Annual mеeting of technical assessors (TL,
ML)

13. 12. 2010.

40

18.

Годишњи састанак водећих оцењивача (КT, СП,
СМ)/ Annual meеting of lead assessors (IB, PC, MS)

17. 12. 2010.

10

19.

Годишњи састанак техничких оцењивача (КT,
СП, СМ)/ Annual meеting of technical assessors
(IB, PC, MS)

17. 12. 2010.

21

У 2010. години је уписано у Регистар 34 нових
оцењивача/експерата.

25. 02. 2010.

Редовни годишњи семинар за акредитоване
организације/ Traditional annual seminar for
accredited CABs

уписани у Регистар оцењивача и техничких
експерата АТС-а. У ту сврху је Комисија у 2010.

Број полазника
Number
of trainees

1.

техничких

експерата (Комисија) стичу право да буду

Реализовано
Implemented

153 contracts were concluded with the ATS assessors/experts. The list of candidates for assessors contains another
60 assessors to be witnessed. The said candidates attended respective training delivered by the ATS. After the said
training they will acquire a right to be entered in the Register of ATS Assessors and Technical Experts after they
have performed certain number of assessments under the supervision of the Committee for the Selection and
Performance Monitoring of Assessors and Technical Experts (Committee). For that purpose the Committee performed
138 monitoring sessions. In 2010, 34 new assessors/experts were entered in the Register.
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Финансијски извештај
Средства за рад националног акредитационог тела
се обезбеђују: наплатом трошкова акредитације,
из буџета Републике Србије и из других извора (у
складу са чланом 13. Закона о акредитацији).
Износ средстава за рад АТС-а, која се обезбеђују из
буџета Републике Србије, обезбеђена су Законом о
буџету Републике Србије за 2010. годину, раздео 15
- Министарство економије и регионалног развоја, на
позицији 424 – Специјализоване услуге, укључујући
и средства за чланарине АТС-а у међународним и
европским организацијама за акредитацију. Под
наплатом трошкова акредитације подразумевају
се средства из прихода која се остварују пружањем

услуга корисницима у складу са Одлуком о висини
трошкова акредитације. Потребна средства за рад
АТС-а утврђују се годишњим програмом рада АТС-а
у складу са оснивачким актом.

The amount of financial resources necessary for
the operation of the ATS to be provided from the
budget of the Republic of Serbia shall be determined
in accordance with the Law on 2010 Budget of the
Republic of Serbia, Section 15 – Ministry of Economy
and Regional Development, position 424 – Specialised
Services, including assets for the ATS membership
fees in international and European organisations for
accreditation. Charging the accreditation fees shall
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According to the ATS annual financial statement the total amount
of expenditure was divided into five groups:
расходи за запослене

41,193 милиона динара

expenditure for the employees

41.193 million RSD

коришћење услуга и роба

41,223 милиона динара

од 79,764 милиона динара, а из буџета Републике

use of goods and services

41.223 million RSD

Србије у износу од 17,760 милиона динара. У односу

амортизација некретнина и опреме

2,334 милиона динара

depreciation of immovable property

2.334 million RSD

чланарине међународним организацијама

708 хиљадa динара

fees for the membership in international organisations

708 thousand RSD

порези и обавезне таксе

84 хиљада динара

taxes and mandatory fees

84 thousand RSD

У 2010. години АТС није имао друге изворе
финансирања, а укупан остварени приход АТС-а
износио је 97,524 милиона динара. Приход је
остварен наплатом трошкова акредитације у износу

на 2009. годину остварено је повећање прихода од
наплате трошкова акредитације за 40%.

Financial Report
Financial resources used for the operation of the
national accreditation body shall be provided by:
charging accreditation fees; using budget assets of the
Republic of Serbia; and by using the assets coming from
other sources (in accordance with Article 13 of the Law
on Accreditation).

Према завршном рачуну АТС-а укупни расходи и издаци
распоређени су у пет група и то:

mean obtaining financial resources from the revenue
being realised by providing services to the users in
accordance with the Charging Policy Document.
The amount of financial resources necessary for the
operation of the ATS shall be determined on the basis
of the ATS Annual Work Programme as stipulated in the
Act on Establishment.
In 2010, the ATS did not use any other financial resources,
whereas the total revenue of the ATS was 97.524 million
RSD. The revenue was realised by charging accreditation
fees amounting to 79.764 million RSD and obtaining
funds from the budget of the Republic of Serbia
amounting to 17.760 million RSD. When compared with
2009 an increase of 40% in the revenue was realised by
charging accreditation fees.

Укупно
85,542 милиона динара
In total
85.542 million RSD

Према завршном рачуну АТС-а укупни расходи и издаци износе 85,542 милиона динара и распоређени
су у пет група и то: расходи за запослене у износу од 41,193 милиона динара, коришћење услуга и
роба у износу од 41,223 милиона динара, амортизација и употреба средстава за рад у износу од 2,334
милиона динара, чланарине међународним организацијама у износу од 708 хиљада динара и порези
и обавезне таксе у износу од 84 хиљаде динара.
According to the ATS annual financial statement the total amount of expenditure was 85.542 million RSD
and it was divided into five groups: expenditure for the employees amounted to 41.193 million RSD, use
of goods and services amounted to 41.223 million RSD, depreciation and use of resources amounted to
2.334 million RSD, membership fees for the international organisations amounted to 708.000 RSD, taxes and
mandatory fees amounted to 84.000 RSD.
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Како нас контактирати

How to contact us

Уколико желите да пронађете детаљнe
информацијe о питањима везаним за
акредитацију и о раду АТС-а, можете то
учинити на нашем веб сајту на
адреси www.ats.rs

If you would like further information, it can be
found on our website at 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
поштански и адресни код 190813
факсом
011 313 03 74
и путем електронске поште

If you wish to contact us, you may do so in several
ways:
By phone
+381 11 31303 73
(This is the phone number of the Technical Secretary,
while the phone numbers and names of other
employees may also be found on the website under
Contacts)
By mail
Accreditation Body of Serbia
2 Mihailo Pupin Boulevard,
Palace of Serbia (SIV), East Wing,
Section – Bridge, 1st floor,
11 070 New Belgrade
Postal code 190813
By fax
+381 11 313 03 74
And by e-mail
office@ats.rs

office@ats.rs

• Поверење у компетентност
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• Confidence in competence

