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И у овим измењеним околностима 9. јуна 2020. године у 
Клубу посланика у Београду, АТС је наставио традицију 
и организовао прославу поводом обележавања Свет-
ског дана акредитације у складу са околностима које је 
омогућила тадашња епидемиолошка ситуација. Овом 
прославом је уједно обележен и Дан акредитације у Ре-
публици Србији. Тема Светског дана акредитације, коју 
су заједнички установили ILAC (Међународна органи-
зација за акредитацију лабораторија) и IAF (Међународ-
ни форум за акредитацију), ради промоције вредности 
акредитације била је: “Акредитација – унапређује без-
бедност хране.“ Овом свечаном скупу присуствовали 
су представници Владе Републике Србије као и других 
државних институција и универзитета, чланови органа и 
тела АТС-а, као и колеге и пријатељи из других акреди-
тационих тела.
Нажалост, АТС, као и многе друге, нису мимоишла и туж-
на дешавања и губици изазвани пандемијом вируса ко-
рона, па се тако и АТС у претходном периоду суочио са 
губицима драгих колега и сарадника чији ће допринос 
и рад заувек остати запамћени и уткани у темеље АТС-а.
Уз квалитетну визију и мисију АТС ће настојати да током 
2021. године настави са унапређењем свог пословања 
и система акредитације у Републици Србији, одржи по-
стојеће акредитације и ради на увећању броја компе-
тентних тела за оцењивање усаглашености (ТОУ). Током 
2021. године АТС очекује много важних активности међу 
којима је најзначајније колегијално оцењивање од стра-
не ЕА заказано за новембар 2021. године. У оквиру овог 
оцењивања АТС ће покушати да оправда очекивања 
својих клијената и привреде Републике Србије и одржи 
постојеће мултилатералне споразуме као и да прошири 
обим својих активности које ови споразуми покривају.
Захваљујем се свим колегама у АТС-у, члановима УО и чла-
новима других тела и органа АТС-а, свим оцењивачима и 
техничким експертима, представницима министарстава, 
струковним удружењима, акредитованим ТОУ, и представ-
ницима свих институција које сарађују са нама, на разуме-
вању, толеранцији и пожртвованом раду у овој тешкој и 
изазовној епидемиолошкој ситуацији кроз коју пролази-
мо са циљем да из кризе изађемо јачи, стабилнији, оп-
равдавајући наш поуздан систем рада и поверење које 
имамо као институција.
Било би нам драго да Извештај за 2020. годину прочитате 
са великом пажњом и будете слободни за сваку сугестију 
и предлог који су за нас од великог значаја и доприносе 
да заједничким снагама унапредимо наше пословање.

С поштовањем,
проф. др Ацо Јанићијевић

в.д. директора АТС-а

Годину за нама обележили су многобројни изазови које 
је пред нас поставила пандемија болести COVID-19 из-

менивши у многоме радно окружење и животне окол-
ности, натеравши нас да се истима у кратком року при-
лагодимо. 
У складу са наведеним Акредитационо тело Србије (АТС) 
је на самом почетку пандемије уложило велике напоре 
како би се омогућило неометано одвијање процеса 
рада и у измењеним околностима. На основу анали-
за ризика које су кроз програме оцењивања урађене 
за свако акредитовано тело за оцењивање усаглаше-
ности, АТС је у условима ванредне ситуације, а и након 
укидање исте, одржао континуитет својих активности 
предлажући својим клијентима начине оцењивања које 
је наведена анализа ризика показала могућим. Како би 
се планиране радне активности неометано одвијале 
АТС је већ почетком пандемије своје пословање унапре-
дио применом “Cisco Webex Meetings” платформе која 
је омогућила несметано одвијање процеса рада, што 
подразумева реализацију оцењивања са удаљености, 
одржавање радних састанака запослених, одржавање 
састанака тела и органа АТС-а, Комисије за жалбе, обука.
2020. година ће остати упамћена и по одлуци Савета за 
мултилатералне споразуме ЕА (ЕА МАС комитет) од 26. 
маја 2020. године о успешном преласку АТС-а на рад 
према новом издању стандарда ISO/IEC 17011:2017 као 
и успешном и интезивном наставку активности  везано 
за оцењивање лабораторија у сврху преласка на ново 
издање стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017.
Управни одбор (УО) је, заједно са Саветом за акредита-
цију (СА), у 2020. години размотрио и усвојио сва потреб-
на техничка, стручна и финансијска документа и донео 
низ одлука којима се подржавају активности АТС-a као 
и оне које се односе на проширење области деловања. 
АТС је, као и претходних година, радио на промоцији 
акредитације и активно учествовао у регионалним и 
другим међународним конференцијама које су услед 
епидемиолошке ситуације реализоване са удаљености. 
И у овој години наставило са са радом на одржавању ус-
пешне сарадње и комуникације са ресорним и осталим 
министарствима, државним органима и другим реле-
вантним институцијама. Представници АТС-а су и током 
ове специфичне године наставили активно да учествују 
у раду комитета и састанака у организацији Европске 
организације за акредитацију (ЕА) као и у колегијалним 
оцењивањима других акредитационих тела. АТС је, и то-
ком 2020. године, наставио рад на изградњи добрих од-
носа и сарадње са другим акредитационим телима, па је 
тако крајем новембра 2020. године угостио генералног 
директора Акредитационог тела Мађарске (NAH). Том 
приликом потписан је Акциони план за 2021. годину ве-
зано за спровођење Меморандума о разумевању између 
NAH-а и ATС-а, потписаног у децембру 2017. године.

Уводна реч
в.д. директора АТС-а
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of Deputies in Belgrade, ATS continued the tradition and or-
ganized a celebration on the occasion of marking the World 
Accreditation Day in accordance with the circumstances 
made possible by the epidemiological situation at the time. 
This celebration also marked the Accreditation Day in the 
Republic of Serbia. The theme of World Accreditation Day, 
co-established by ILAC (International Laboratory Accredita-
tion Organization) and the IAF (International Accreditation 
Forum), was to promote the value of accreditation: “Ac-
creditation - Improves Food Safety”.  This solemn gathering 
was attended by representatives of the Government of the 
Republic of Serbia, representatives of state institutions and 
universities, members of ATS bodies and authorities, as well 
as colleagues and friends from other accreditation bodies.
Unfortunately, ATS, like many others, did not miss the sad 
events and losses caused by the coronavirus pandemic, 
so ATS in the previous period faced the losses of dear col-
leagues and associates whose contribution and work will 
forever be remembered and woven into the foundations of 
ATS. 
With a quality vision and mission, ATS will strive to contin-
ue to improve its business and accreditation system in the 
Republic of Serbia in 2021, maintain existing accreditations 
and work to increase the number of competent conformity 
assessment bodies (CABs). 
During 2021 year, ATS expects many important activities, 
the most important of which is the peer evaluation by EA 
scheduled for November 2021. Within this evaluation, ATS 
will try to justify the expectations of its clients and the econ-
omy of the Republic of Serbia and maintain the existing 
multilateral agreements as well as to extend the scope of its 
activities covered by these agreements.
I would like to thank all colleagues at ATS as well as other 
associates, members of MB and members of other bodies 
and the ATS organs, all assessors and technical experts, min-
istry representatives, professional associations, accredited 
CABs, and representatives of all institutions that cooperate 
with us, for understanding, tolerance and dedicated work in 
this difficult and challenging epidemiological situation we 
are going through in order to get out of the crisis stronger, 
more stable, justifying our reliable system of work and the 
trust we have as an institution.
We would be glad if you read the Annual Report for 2020 
with great care and be free for any suggestions and propos-
als that are of great importance to us and contribute to the 
joint efforts to improve our business.

Cordially,
Prof. Aco Janicijevic, PhD,
The ATS Acting Director

The year behind us was marked by numerous challeng-
es posed to us by the pandemic of the COVID-19 with 

changes in many work environments and living conditions, 
which were given to us to adapt in the short term.
In accordance with the above, the Accreditation Body of 
Serbia (ATS) has already made great efforts at the very be-
ginning of the pandemic in order to enable the smooth 
running of the work process in the changed circumstances. 
Based on the risk analyses performed through assessment 
programs for each accredited conformity assessment body, 
ATS maintained the continuity of its activities in the condi-
tions of emergency, and even after its abolition, proposing 
to its clients the assessment methods that this risk analysis 
showed possible. In order for the planned work activities to 
run smoothly ATS improved its business at the beginning 
of the pandemic by implementing the “Cisco Webex Meet-
ings” platform, which enabled the smooth running of the 
work process, which includes remote assessment, holding 
working meetings of employees, holding meetings of ATS 
bodies, and Appeals committee, training.
For ATS the year will be remembered by the decision the 
EA Multilateral Agreement Council (EA MAC committee) of 
May 26, 2020 on the successful transition of ATS to work ac-
cording to the new edition of ISO / IEC 17011: 2017 as well 
as successful and intensive continuation of activities related 
to assessment of laboratories for the purpose of transition 
to the new edition of the standard SRPS ISO / IEC 17025: 
2017.
The Management Board (MB), especially with the Accredi-
tation Council (AC), in 2020 reviewed and adopted all nec-
essary technical, professional and financial documentation 
and made a number of decisions that are supported in the 
activities of ATS as well as part of the regarding extension of 
varecatation activities.
As in previous years, ATS worked on accreditation promo-
tions and actively participated in regional and other inter-
national conferences. Which, due to the epidemiological  si-
tutation were realized from remotely. This year, it continued 
to work on maintaining successful cooperation and com-
munication with line and other ministries, state bodies and 
other relevant institutions. During this specific year, ATS rep-
resentatives continued to actively participate in the work 
of committees and meetings organized by the European 
Co-Operation for Accreditation (EA) as well as in peer evalu-
ations of other accreditation bodies. During 2020, ATS con-
tinued to work on building good relations and cooperation 
with other accreditation bodies, so at the end of November 
2020, it hosted the Director General of the Accreditation 
Body of Hungary (NAH). On that occasion, the Action Plan 
for 2021 was signed, related to the implementation of the 
Memorandum of Understanding between NAH and ATS, 
signed in December 2017.
In these changed circumstances, on June 9, 2020 in the Club 

The ATS Acting Director’s 
foreword
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Рад органа и тела АТС-а 
заседањем  03.06.2020. године СА примио је информацију 
о документу ILAC-Р15:05/2020 и дао је мишљење о шеми 
сертификације особа категорија „Интерни проверавач 
за лабораторије  за испитивање и еталонирање према 
SRPS ISO/IEC 17025:2006/SRPS ISO/IEC 17025:2017“. На 14. 
(електронској) седници одржаној 24.11.2020. године СА 
је дао мишљење на документ Политика непристрасности 
АТС-а (укључујући и Анализу ризика по непристрасност), 
примио је информацију о стању преласка лабораторија 
за испитивање/лабораторија за еталонирање на 
стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017, примио је информацију 
о активностима везаним за транзициони период за 
стандард ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020, примио је 
информацију о активностима које предузима АТС у вези 
са дефинисаним задацима проистеклим из закључака 
и предлога техничких комитета АТС-а и примио је 
информацију о транзиционим периодима за примену 
нових верзија стандарда и докумената ЕА и IAF са 
обавезујућом применом. 

Технички комитети
Дана 03.06.2020. одржани су састанци сталних 
техничких комитета за контролна тела, лабораторије 
и сертификациона тела. Састанци су одржани са 
удаљености коришћењем Cisco Webex Meetings 
апликације. На састанцима сталних техничких комитета 
чланови су упознати са изменама одређених докумената 
разматрана је потреба за одржавањем  појединих 
интерних упутстава АТС-а и дата су мишљења везано 
за поступања у одређеним областима оцењивања 
усаглашености.

Комисија за жалбе
Комисија за жалбе одржала је 7 седницa на којима je 
разматрала 5 поднетих жалби у 2020. години, од којих су 2 
жалбе усвојене а 3 жалбе одбијене, а по пресуди Управног 
суда поново је разматрала 2 жалбе, једну из 2017. године и 
једну из 2018. године и обе жалбе је одбила.

Управни одбор
Управни одбор (УО) је током 2020. године одржао 5 
седницa, од којих једну са заседањем, а четири без 
заседања, електронским путем. На 18. седници од 
24.02.2020. године УО је донео одлуку о усвајању 
извештаја о попису имовине и обавеза у АТС-у са стањем 
на дан 31.12.2019. године, одлуку о усвајању финансијског 
извештаја АТС-а за 2019. годину, одлуку о усвајању 
Извештаја о раду АТС-а за 2019. годину. Такође, дао је 
сагласност на закључење споразума са акредитационим 
телима Грчке и Словачке.
На 19. електронској седници од 16.04.2020. године УО је 
извршио анализу финансијског стања за прва 3 месеца 
2020. године и примио информацију о раду АТС-а у 
условима ванредног стања.
На 20. седници од 10.07.2020. године УО је извршио 
анализу финансијског стања АТС-а за прво полугодиште 
2020. године и примио информацију о раду АТС-а у 
условима поновног ширења епидемије вирусом корона. 
На 21. седници од 09.11.2020. године УО је извршио 
анализу финансијског стања АТС-а за период до 31.10.2020. 
године, дао је сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији радних места у АТС-у и донео одлуку о 
критеријумума за утврђивање висине зарада запослених. 
На 22. седници од 23.12.2020. године УО је донео Програм 
рада са Финансијским планом АТС за 2021. годину.

Надзорни одбор
Током 2020. године Надзорни одбор (НО) одржао је 3 
седнице, две са заседањем и једну електронским путем. 
На 11. седници са заседањем од 29.05.2020. године НО је 
сачинио и усвојио Извештај о надзору над законитошћу 
рада и финансијском пословању АТС-а за 2019. годину, 
који је доставио оснивачу. На 12. седници са заседањем 
од 21.08.2020. године НО је извршио допуну Извештаја 
о надзору над законитошћу рада и финансијском 
пословању АТС-а за 2019. годину, који је доставио 
оснивачу. На 13. седници од 24.12.2020. године НО је 
извршио анализу финансијског пословања за период 
јануар-новембар 2020. године.

Савет за акредитацију
Током 2020. године Савет за акредитацију (СА) одржао је 
две електронске седнице и једну седницу са заседањем. 
На 12. (електронској) седници одржаној од 28. - 29.04.2020. 
године СА је примио информацију о акредитацији тела за 
оцењивање усаглашености биогорива и биотечности у 
складу са Правилником о техничким и другим захтевима 
за биогорива и биотечности (Сл.гласник РС, бр.73/19), 
примио информацију о продужењу транзиционог 
периода за прелазак за сертификациона тела која нуде 
сертификацију према ISO 45001:2018 и ISO 22000:2018, 
и дао мишљење у вези предлога активности у вези 
акредитације тела за оцењивање усаглашености течних 
горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр. 111/15, 
106/16, 60/17, 117/17, 120/17-ис., 50/18, 101/18, 93/19) и 
течног нафтног гаса према Правилнику о техничким и 
другим захтевима за течни нафтни гас („Сл. гласник РС“, 
бр. 97/10, 123/12, 63/13). На 13. седници одржаној са 
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Activities of the ATS Bodies and Organs
operations for the period January - November 2020 at the 
13th session held on December 24th, 2020.

Accreditation Council (AC)
During 2020, AC held two electronic session as well as 
one live session. In the 12th (electronic) session held from 
28-29th April 2020, ATS received information on the ac-
creditation of the conformity assessment body assesing 
biofuels and bioliquids in accordance with the Rulebook 
on technical and other requirements for biofuels and bi-
oliquids (Official Gazette of RS, No. 73/19), introductory 
information on the extension of the transition period for 
the transition for certification of bodies according to  ISO 
45001:2018 and ISO 22000:2018, and gave an opinion on 
the proposed activities related to the accreditation of the 
body for conformity assessment of liquid fuels of petrole-
um origin (Official Gazette of RS, no. 111/15, 106/16, 60/17, 
117/17, 120/17-is., 50/18, 101/18, 93/19) and liquefied pe-
troleum gas according to the Rulebook on technical and 
other requirements for liquefied petroleum gas (Official 
Gazette of RS, No. 97/10,123/12, 63/13). At the 13th session 
held on June 3rd, 2020. SA ATS received information on the 
document ILAC-R15: 05/2020 and gave an opinion on the 
certification scheme of the special category "Internal au-
ditor for testing and calibration laboratories according to 
SRPS ISO / IEC 17025: 2006 / SRPS ISO / IEC 17025:2017. At 
the 14th (electronic) session held on November 24, 2020. 
AC gave an opinion on the document The ATS Policy on 
Impartiality (including Impartiality Risk Analysis), received 
information on the status of transition of testing labora-
tories / calibration laboratories to the standard SRPS ISO / 
IEC 17025: 2017, received information on activities related 
to transition period for the standard ISO / IEC 27006: 2015 
AMD 1: 2020, received information on the activities under-
taken by ATS in relation to the defined tasks arising from 
the conclusions and proposals of the ATS technical com-
mittees and received information on transition periods for 
the application of new versions of standards and EA and 
IAF documents with binding application.

Technical committees
On the day 03.06.2020 meetings of the permanent tech-
nical committees for inspection bodies, laboratories and 
certification bodies were held. They were held remotely by 
using the Cisco Webex Meetings app. At the meetings of 
the permanent technical committees, the members were 
informed about the changes in certain documents, the 
consideration necessary for the maintenance of the ATS 
individual internal guidances and oppinions were given 
related to the procedure in certain areas of conformity as-
sessment.

Appeals Committee 
The Appeals Committee held 7 sessions during which 5 
filed appeals were considered, 2 of which were adopted 
whereas 3 was rejected, and according to the judgment 
of the Administrative court, it reconsidered 2 appeals, one 
from 2017 and one from 2018, and rejected both appeals.

The АTS Management Board
The АTS Management Board (MB) held 5 sessions in 2020 
and made one decision electronically, without organising 
a meeting. At the 18th session held on February 24th, 2020 
MB decided to adopt the report on the inventory of assets 
and liabilities in ATS until December 31st, 2019, the deci-
sion to approve 2019 ATS Annual Financial Report, the de-
cision to adopt 2019 ATS Annual Report. He also agreed to 
conclude an agreement with the accreditation bodies of 
Greece and Slovakia.
At the 19th session, held on April 16th, 2020, MB analyzed 
the ATS Financial Report for the first 3 month of 2020, and 
received information on the work of the ATS in the state of 
emergency.
At its 20th session held on July 10, 2020, MB carried out an 
analysis of the financial position of ATS for the first semester 
2020 and and received information on the work of ATS in 
the context of the re-spread of corona virus epidemics.
At its 21th session held on November 09th, 2020 MB adopt-
ed Financial Plan performed an analysis of the financial 
condition of ATS for the period until October 31 gave his 
consent to the Regulation on the organization and system-
atization of jobs in ATS and made a decision on the criteria 
for determining the amount of salaries of employees.
At its 22th session held on December 23rd, 2020, MB adopt-
ed the Work Program with the Financial Plan of ATS for 
2021.

Supervisory Board (SB)
SB held 3 sessions during 2020 at the 11th session held on 
May 29, 2020, SB prepared and approved the Report on 
the Conducted Surveillance into the Legitimacy of the ATS 
Work and Financial Activities for 2019 which was submit-
ted to the Founder. At the 12th session held on August 21 
2020, the members of SB amended the Report on the su-
pervision of the legality of work and financial operations of 
ATS for 2019, which he submitted to the Founder.
The members of SB analyzed the ATS work and financial 
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Реализација процеса акредитације
(тоу) а након реализованих почетних оцењивања 
и додељенo је и 2 новe акредитације након истека 
сертификата о акредитацији. Укупан број додељених 
акредитација према врсти акредитације је следећи: 
ЛИ - 10, ЛЕ – 2, ПТП – 1, КТ – 47, СТСО – 1 (Слика 2).
 

Током 2020. године формирано је укупно 266 комисија 
за акредитацију – именованих на укупно 102 Листе за 
именовање комисија за акредитацију.
У Регистру експерата за одлучивање о акредитацији 
од 22.11.2018. укупно је 105 чланова секторских 
комитета (експерата за одлучивање).
У области противпожарне заштите (ППЗ) од укупно 
пријављених 172 ТОУ акредитовано је 159, док је од 
преосталих неакредитованих ТОУ у области ППЗ-а 
остало њих 5 активних, чија се додела акредитације 
очекује у 2021. години.

На крају 2020. године (закључно са 31.12.2020.) АТС 
је обављао активности у процесу акредитације на 
укупно 762 активних предмета (акредитованих на 
крају године + у поступку на крају године). У односу 
на 2019. годину, број активних предмета смањен је за 
0,5 %.

На слици 1 види се укупан број активних предмета 
према врсти акредитације на крају 2020. године.
Током 2020 године, АТС је донео укупно 574 одлука и 
закључака, од тога, 516 одлука о акредитацији (додели 
акредитације, одржавању акредитације, обнављању 
акредитације, проширењу обима акредитације, 
преласцима на нова издања стандарда, смањењу 
обима акредитације, суспензији акредитације, 
повлачењу акредитације, итд.) и 58 закључака.
Током 2020. године додељено је укупно 61 нових 
акредитација телима за оцењивање усаглашености, 

Табела 1: преглед броја активних предмета за период 2009-2020.

Слика 1: укупан број активних предмета према врсти акредитације на крају 2020. године

Година 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Број 
предмета 424 506 586 617 617 625 625 621 720 741 766 762

Повећање/ 
смањење 
броја

- 19,3% 15,8% 5,3% - 1,3% / -0,64% 15,9% 2,92% 3,4% -0,5%
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Realization of the accreditation process
In 2020, a total of 61 accreditations were granted to con-
formity assessment CABs bodies, and after initial assess-
ments were completed, 2 accreditations were granted 
after the expiration of the accreditation certificate. The 
total number of accreditations granted according to ac-
creditation activity is as follows: TLs-10, CLs-2, PTP-1, IBs-
47, CBPC-1 (Figure 2).

During 2020 a total of 266 accreditation committees 
were formed- appointed to a total of 102 Lists for the ap-
pointment of accreditation committees.
In the Register of Experts for Decision-making on Ac-
creditation from November 22nd, 2018 there are a total 
of 105 members of sectoral committees (decision-mak-
ing experts).
In the area of Fire Protection (FP), out of a total of 172 
registered CABs, 159 have been accredited, while out of 
the remaining non-accredited CABs in the area of FP 5 
are active, which are expected to be accredited in 2021.

At the end of 2020 (until December 31st, 2020), ATS ac-
tively participated in the implementation of accredita-
tion activities related to a total of 762 active files (accred-
ited at the end of the year + in the process at the end of 
the year) compared to 2019, the number of active files 
was reduced by 0.5%.

The Figure 1 shows the total number of active files ac-
cording to accreditation activity at the end of 2020 
whereas the Figure 2 shows the total number of ongoing 
files according to accreditation activity during 2020.
During 2020, ATS made 574 proposals and decisions 
based on which a total of 516 decisions on accredita-
tion (granting accreditation, maintaining accreditation, 
renewal of accreditation, extending accreditation, tran-
sition to new issues of standards, reducing the scope of 
accreditation, suspending accreditation, withdrawing 
accreditation, etc.) and 58 conclusions.

Table 1: number of active �les for the period 2009-2020.

Figure 1: the total number of active �les according to accreditation activity at the end of 2020

Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Number of
files 424 506 586 617 617 625 625 621 720 741 766 762

Increase/ 
decrease in 
the number

- 19,3% 15,8% 5,3% - 1,3% / -0,64% 15,9% 2,92% 3,4% -0,5%

TLs

CLs

MLs

PTPs

IBs CBMSs

CBPRCs
CBRCs

TOTA
L
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Реализација процеса акредитације

У 2020. години било је укупно 510 оцењивања (72% 
планираних), од тога 257 на локацији, 208 другим 
техникама и 45 комбинованих оцењивања.

Укупан број акредитованих ТОУ закључно са 31. 
децембром 2020. године је 728. У табели 2 приказан 
је укупан број акредитованих ТОУ према врсти 
акредитације.

Реализацијом досадашњих активности у вези 
преласка на нову верзију стандарда SRPS ISO/IEC 
17025:2017, АТС је показао да је на време започео 
са активностима у вези транзиције што је у случају 
лабораторија изузетно значајно имајући у виду 
њихов број као и да је дао довољно простора свим 
лабораторијама да се припреме за прелазак, да је 
омогућио по минимум два редовна оцењивања свакој 
лабораторији да буде оцењена у сврху преласка, да 

Слика 2: број додељених акредитација према врсти 
акредитације у току 2020. године

Слика 3: број оцењивања у 2020.  години према врсти 
акредитације

Слика 4: број техника спроведених оцењивања у 2020. 
години

БРОЈ СПРОВЕДЕНИХ ОЦЕЊИВАЊА У 2020. ГОДИНИ

ТЕХНИКЕ СПРОВЕДЕНИХ ОЦЕЊИВАЊА У 2020. ГОДИНИ

        ЛИ       ЛЕ        МЛ        КТ, СП, СМ, СО        ПТ 

    На локацији    Другим техникама     Комбиновано

Табела 2: број акредитованих ТОУ на дан 31. децембар 2020. године

Врста акредитованог ТОУ Број

Лабораторије за испитивање SRPS ISO/IEC 17025:2006 / SRPS ISO/IEC 17025:2017 322

Лабораторије за еталонирање SRPS ISO/IEC 17025:2006 / SRPS ISO/IEC 17025:2017 65

Медицинске лабораторије SRPS EN ISO 15189:2014 15

Сертификациона тела за сертификацију производа  SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 21

Контролна тела SRPS ISO/IEC 17020:2012 280

Сертификациона тела за сертификацију система менаџмента 
SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 16

Сертификациона тела за сертификацију особа  SRPS ISO/IEC 17024:2012 7

Провајдери за испитивање оспособљености SRPS ISO/IEC 17043:2011 2

Укупно: 728
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Realization of the accreditation process

In 2020, there were a total of 510 assessments (72% of 
the planned), of which 257 were conducted on-site, 208 
were conducted by other assessment techniques and 45 
were conducted as the combined assessments.

The total number of accredited CABs until December 
31st, 2020 is 728. Table 2 shows the total number of ac-
credited CABs according to accreditation activity.

By implementing the previous sctivities related to the 
transition to the new version of the standard SRPS ISO/
IEC 17025:2017, ATS showed that it started the activities 
related to the transition on time, which is extremely im-
portant in case of laboratories number and space, they 
all shall be prepared for transition, to allow at least one 
regular assessment each laboratory to be assessed for 
the purpose of transition, to recognize activities in ac-
cordance with constrains resulting from the pandemic 
and to complete all remaining activities in time, i.e. sig-

Figure 2: Number of accreditations granted according to 
accreditation activity during 2020

TLs

CLs

IBs

CPCs

PTPs

NUMBER OF CARRIED OUT ASSESSMENTS IN 2020

CARRIED OUT ASSESSMENT TEHNIQUES IN 2020

        TLs       CLs        MLs        IBs, CPs, SMs, COs        PTs 

         At location       Other tehniques        Combined

Figure 3: the number of assessments according to
accreditation activity in 2020

Figure 4: Number of assessment techniques
conducted in 2020

Table 2: the number of accredited CABs on December 31st, 2020

The type of accredited CAB Number

Testing laboratories according to SRPS ISO/IEC 17025:2006 / 
SRPS ISO/IEC 17025:2017 322

Calibration laboratories according to SRPS ISO/IEC 17025:2006 / 
SRPS ISO/IEC 17025:2017 65

Medical laboratories according to SRPS EN ISO 15189:2014 15

Certi�cation bodies providing certi�cation of products according to 
SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 21

Inspection bodies according to SRPS ISO/IEC 17020:2012 280

Certi�cation bodies providing certi�cation of management systems according to 
SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 16

Certi�cation bodies providing certi�cation of persons according to SRPS ISO/IEC 17024:2012 7

PT providers according to SRPS ISO/IEC 17043:2011 2

In total: 728
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ISO 45001:2018 – 30.09.2021.
ISO 22000:2018 – 31.12.2021.

IAF и даље препоручује да се проверe у сврху 
транзиције могу обавити користећи технике 
оцењивања са удаљености.

Транзициони период за стандард ISO/IEC 27006: 
2015 AMD 1: 2020 

 Генерална скупштина IAF-a је, на основу препоруке 
Техничког комитета, одлучила је да транзициони 
период за стандард ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 
- Информационе технологије - Технике безбедности - 
Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију 
система менаџмента безбедношћу информација - 
Измена 1, буде две године од последњег дана месеца 
објављивања измењеног стандарда (март 2022. 
године).

је реорганизовао активности сходно ограничењима 
која су последица пандемије и да ће завршетком 
преосталих оцењивања омогућити завршетак и 
свих преосталих активности, у потпуности, на време. 
односно да ће знатно пре 01.06.2021. године све 
акредитоване лабораторије имати акредитацију 
према новом издању стандарда.

Обављена су сва оцењивања у сврху преласка за ЛЕ, а 
за ЛИ се очекују још 2 оцењивања током 2021. године.

Сви преласци ће бити реализовани пре датог рока.

Успешна транзиција на ново издање стандарда 
ISO/IEC 17011:2017

Савет за мултилатералне споразуме ЕА (ЕА МАС 
комитет) је 26. маја 2020. године донео Одлуку којим 
се потврђује успешан прелазак АТС-а на ново издање 
стандарда ISO/IEC 17011:2017. Одлука је донета онлајн 
гласањем на основу документационог оцењивања, 
Извештаја о самооцењивању АТС-а. Следеће 
оцењивање је планирано за новембар 2021. године.

Транзициони период за стандарде ISO 
45001:2018 и ISO 22000:2018

Због тренутне ситуације изазване пандемијом 
COVID-19, Међународни форум за акредитацију (IAF) 
је продужио све транзиционе периоде за прелазак на 
нове верзије стандарда за 6 месеци, те су транзициони 
периоди сада следећи:

Број донетих одлука за прелазак на ново издање стандарда (2019. и 2020.):

Укупан број оцењивања током 2020. године у којима су оцењени преласци:

Број предмета где су реализована оцењивања, али су поступци у току - још увек није донета одлука о 
преласку:

2020 ЛИ ЛЕ Укупно

Оцењивања у којима 
су оцењени преласци: 113 25 138

2020 ЛИ ЛЕ Укупно

Укупан број донетих 
одлука у вези 

преласка:
113 25 138

2020 ЛИ ЛЕ Укупно

Поступци у току: 113 25 138
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Realization of the accreditation process
Transition period for ISO / IEC 27006: 2015 AMD 1: 
2020 

The IAF General Assembly, on the recommendation of 
the Technical Committee, decided that the transition pe-
riod for the standard ISO / IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 
- Information technology - Security techniques - Require-
ments for bodies providing audit and certification of in-
formation security management systems - Amendment 
1, shall be two years from the last day of publication of 
the amended standard (March 2022).

nificantly before 01.06.2021, all accredited laboratories 
have accreditation according to the new edition of the 
standard.
All transition assessments have been realized for CLs, and 
2 more assesment are expected for TLs during 2021.
All transfers will be realized before the given deadline. 

Successful transition to a new edition of the 
standard ISO/IEC 17011:2017

On May 26, 2020, the EA Multilateral Agreement Council 
(EA MAC committee) endorsed a Decision confirming 
the successful transition of ATS to the new edition of the 
ISO / IEC 17011:2017 standard. The decision was made 
by online voting based on the documentary evaluation 
of the ATS Self-Assessment Report. Next evaluation is 
scheduled for November 2021. 

Transition period for standards ISO 45001:2018 
and ISO 22000:2018

Due to the current situation caused by the COVID-19 
pandemic, the International Accreditation Forum (IAF) 
has extended all transition periods for the transition to 
new versions of the standard by 6 months, and the tran-
sition periods are now as follows:
ISO 45001:2018 – 30.09.2021.
ISO 22000:2018 – 31.12.2021.
The IAF still recommends that transition assesments can 
be performed using technique of remote assessment.

Number of decisions made for the transition to the new edition of the standard (2019 and 2020):

Total number of transition assessments:

Number of CABs where assessments have been done, but processes are still in progress - no decision on transfer 
has been made yet:

2020 Testing laboratories Calibration
laboratories Total

Number of transition
assessments 113 25 138

2020 Testing laboratories Calibration
laboratories Total

Total number of
decisions 272 57 329

2020 Testing laboratories Calibration
laboratories Total

Processes in progress 39 5 44
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Измене докумената система менаџмента
Усвојен образац: 

Програм оцењивања којим се дефинишу активности 
које спроводи АТС у циклусу  акредитације за свако 
акредитовано ТОУ понаособ.

Комисија за избор и праћење 
оцењивача и техничких експера-
та (КИО)
На основу детаљне анализе спровођења активности 
Комисије из претходног периода, 11.12.2019. године 
дефинисани су приоритети рада исте у наредном 
периоду, односно током 2020. године. Том приликом 
дефинисани су и нивои приоритета од 1 до 3 (најви-
ши ниво - ниво број 1), а узимајући у обзир да су све 
активности међусобно повезане, наведени нивои 
приоритета управо указују на распоред реализације 
планираних активности у исказаном периоду.
Задатак Комисије је да све издвојене кључне актив-
ности реализују у задатом року.
НИВО 1:
1. измена регистра,
2. реализација плана праћења перформанси оцењи-
вача 2018-2020 и формирање плана 2021-2023.
НИВО 2:
1. реализација праћења кандидата за оцењиваче,
2. активности КИО.
НИВО 3:
1. анализа запажања,
2. преиспитивање пријава за оцењиваче и техничке 
експерте,
3. нови оцењивачи,
4. ажурирање досијеа.

Комисија за избор и праћење перформанси оцењи-
вача и техничких експерата, ажурно води у складу са 
својим активностима а према процедури АТС-ПР02, 
следеће евиденције од важности:
- мониторинг - План праћења,

- евиденција избора лица – подносиоца 
пријаве,
- прелиминарна листа кандидата за обуку и 
информативни семинар,
- евиденција кандидата за осведочење,
- евиденција кандидата за техничке експер-
те за осведочење,
- АКТИВНОСТИ – листа покренутих МЕРА 
у поступку праћења учесника у  процесу 
оцењивања,
- дескрипције,
- ангажованост оцењивача - Оделење КТ 
СТ, одељење за акредитацију контролних 
тела и сертификационих тела
- ангажованост Оцењивача - Оделење Лаб, 
одељење за акредитацију лабораторија.

Документа система менаџмента
Усвојена су измењена Правила АТС-ПА05, Правила 
прекограничне акредитације; Правила АТС-ПА05 
су усаглашена са обавезујућим документом EA-
2/13 М:2019, EA Cross Border Accreditation Policy and 
Procedure for Cross Border Cooperation between EA 
Members. 
Усвојено је измењено Упутство АТС-УП28, Акреди-
тација флексибилног обима; документ је усаглашен 
са обавезујућим документом ЕА-2/15 M:2019, EA 
Requirements for the Accreditation of Flexible Scope.

Израђено је Упутство АТС-УП41, Вредновање шема 
за оцењивање усаглашености; Ово упутство се при-
мењује за вредновање шема за оцењивање усагла-
шености са циљем утврђивања њихове погодности 
за намеравано коришћење и акредитацију.

Израђен је документ АТС-УП42, Смернице за приме-
ну ISO/IEC 17020 који представља превод документа 
ILAC-P15:05/2020: Application of ISO/IEC 17020:2012 
for the Accreditation of Inspection Bodies, који садржи 
критеријуме за акредитацију контролних тела.
Усвојена је измена Правила АТС-ПА04,  Правила за ко-
ришћење симбола акредитације, позивање на акре-
дитацију и позивање на статус АТС-а као потписника 
EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума. Правила су 
усаглашена са ЕА-3/01 M:2019 и ILAC-P8:03/2019, до-
кументима са обавезујућом применом.

Усвојена је измена обрасца Контролна листа за 
оцењавање сертификационих тела за системе ме-
наџмента а из разлога усаглашавања са обавезујућим 
документом ISO/IEC 27006 Amd 1 2020.

Измењена документа:

-АТС-ПК 05, Пословник о раду КА,
-АТС-ПА08, Области активности АТС-а,
-АТС-УП01, Листа која садржи захтеве за акредитацију,
-АТС-УП17, Оцењивање СТСМ.
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Changes of management system documentation 
be met by applicants for accreditation and accredited bod-
ies, 
- ATS-UP17, Assessment of certification bodies certifying 
management systems.

Adopted form: 
Assessment Programme which defines the activities carried 
out by ATS in the accreditation cycle for each accredited CAB 
separately.

Committee for selection and 
monitoring of assessors and 
technical experts (KIO)
Based on a detailed analysis of the implementation of 
the activities of the Committee from the previous period, 
11.12.2019 the priority activities of the following period 
(2020) have been defined. On that occasion, priority lev-
els from 1 to 3 (highest level - level number 1) are defined. 
Considering that all activities are interconnected, these 
priority levels indicate schedule of realization of planned 
activities in the stated period. 
The task of the Committee is to realize all the selected key 
activities within the given deadline. 
LEVEL 1: 
1. Update of the Register, 
2. Realization of the monitoring plan of the performance of 
assessors for 2018-2020 and creation of the plan for 2021-
2023. 
LEVEL 2: 
1. Realization of monitoring of the candidates for assessors,
2. KIO activities.
LEVEL 3
1. Analysis of observations, 
2. Review of applications for assessors and technical ex-
perts, 
3. New assessors, 
4. Update of assessor’s files.

KIO keeps up to date in accordance with its activities and 
according to the procedure ATS-PR02, the 
following records of importance:

- Monitoring Plan,
- Records on Selection of Applicants,
- Preliminary list of candidates for training 
and information seminar, 
- Records of candidates for witnessing,
- Records of candidates for technical ex-
perts for witnessing,
- ACTIVITIES - list of initiated ACTIONS in 
the process of monitoring of participants 
in the assessment process,
- Descriptions,
- Engagement of Assessors – IB/CB De-
partment,
- Engagement of Assessors - Laboratory 
Department.

Management System 
Documentation
Amended Rules ATS-PA05, Rules of Cross-Frontier Accredi-
tation have been adopted; ATS-PA05 has been harmonized 
with the mandatory document EA-2/13 M: 2019, EA Cross 
Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border 
Cooperation between EA Members. 

Amended Guidance ATS-UP28, Accreditation of flexible 
scope was adopted; the document is in accordance with the 
mandatory document EA-2/15 M: 2019, EA Requirements 
for the Accreditation of Flexible Scope.

Guidance ATS-UP41, Evaluation of conformity assessment 
schemes, was developed; This guidance applies to the 
evaluation of conformity assessment schemes with a view 
to determining their suitability for the intended use and ac-
creditation. 

Document ATS-UP42, Guidelines for the implementation of 
ISO / IEC 17020 was adopted. This document represents a 
translation of the document ILAC-P15: 05/2020: Application 
of ISO / IEC 17020: 2012 for the Accreditation of Inspection 
Bodies, which contains the criteria for accreditation of in-
spection bodies.
An amendment of document ATS-PA04, Rules for the use of 
accreditation symbols, reference to accreditation and refer-
ence to the status of ATS as signatories to the EA MLA, ILAC 
MRA and IAF MLA agreements was adopted. The document 
is harmonized with the following documents with manda-
tory application EA-3/01 M: 2019 and ILAC-P8: 03/2019. 
The amendment to the Checklist form for assessment of 
certification bodies for management systems was adopted 
for the purpose of harmonization with the mandatory docu-
ment ISO / IEC 27006 Amd 1 2020.

 Amended documents: 

- ATS-PK05 Accreditation Rules of Procedure of Committee,
- ATS-PA08, The ATS scope of activity, 
- ATS-UP01, List of documents containing requirements to 
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Међународне активности 
2. “RegionalConsultancy Fund for Quality 
Inftrastructure – South East Europe” (PTB);
3. Успостављање и јачање капацитета тела за 
оцењивање усаглашености производа са Ди-
рективом о енергетском означавању производа 
2010/30/ EU и Екодизајн директивом 2009/125/EZ 
(EU4Energy Labelling  and Ecodesign).

Учествовање у раду међуна-
родних организација
Активно учешће представника АТС-а у раду рад-
них тела ЕА, ILAC-а и IAF-а (Генералне скупштине, 
техничких комитета и одговарајућих радних гру-
па) доприноси унапређењу система менаџмента 
и јачању улоге АТС-а у европској и међународ-
ним организацијама за акредитацију. То допри-
носи унапређењу система инфраструктуре ква-
литета у Републици Србији. Представници АТС-а 
су и током 2020. године учествовали на састан-
цима поменутих радних тела који се по правилу 
реализују два пута годишње.
Током 2020. године одржане су 45. и 46. Генерал-
на скупштина ЕА у чијем раду су учествовали и 
представници АТС-а. Током заседања Генерална 
скупштина доноси, као орган који усваја страте-
гију и генералне политике на нивоу ЕА, резолу-
ције које су значајне за рад свих акредитационих 
тела потписница мултилатералних споразума о 
међусобном признавању акредитације (EA MLA).
У оквиру сарадње са ЕА током 2020. године, пред-

Сарадња са другим акредита-
ционим телима
На основу раније склопљених споразума о са-
радњи, АТС је у 2020. години учествовао у сле-
дећим активностима:
- билатерална сарадња са акредитационим тели-
ма 

У периоду од 23. до 27. новембра 2020. године 
ATС је био домаћин  г. Miklós Devecz-у, генерал-
ном директору NAH-а (Националног акредита-
ционог тела Мађарске) и том приликом одржа-
ни су билатерални састанци два акредитациона 
тела. Најважнија активност у току прва два дана 
састанака је усаглашавање и потписивање Ак-
ционог плана за 2021. годину, за спровођење 
Меморандума о разумевању између NAH-а и 
ATС-а, потписаног у децембру 2017. године.

Активности у оквиру међуна-
родних пројеката
У 2020. години АТС је учествовао у реализацији 
започетних активности у оквиру следећих проје-
ката:

1. „EU for Serbia – Support for Safer Products - 
Strengthening Capacities of National Quality 
Infrastructure and Market Surveillance Authorities“ 
(IPA 2017);

проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора 
Акредитационог тела Србије,

- Miklós Devecz, генерални директор Националног 
акредитациионог тела Мађарске NAH-a

проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора 
Акредитационог тела Србије, Јасна Стојановић, 

заменик директора,
- Miklós Devecz, генерални директор Националног 

акредитациионог тела Мађарске NAH-a
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International activities 

Activities within international 
projects
In 2020, ATS participated in the implementation of activities 
that had started earlier within the following projects:
1. "EU for Serbia - Support for Safer Products - Strengthening 
Capacities of National Quality Infrastructure and Market 
Surveillance Authorities" (IPA 2017); 
2. “Regional Consultancy Fund for Quality Infrastructure - 
South East Europe” (PTB); 
3. Establish and strengthening the capacity of confomity 
assessment bodies for products with the Energy Labeling 
Directive 2010/30 / EU and the Ecodesign Directive 
2009/125 / EC (EU4Energy Labeling and Ecodesign).

Cooperation with other accreditation 
bodies
Based on the previously concluded agreements on 
cooperation, ATS in 2020, participated in the following 
activities:

- bilateral cooperation with accreditation bodies 

In the period from 23rd to 27th November 2020, ATS 
hosted Mr. Miklós Devecz, Acting Director of NAH (National 
Accreditation Body of Hungary) and on that occasion 
bilateral meetings of the two accreditation bodies were 
held. The most important activity during the first two 
days of the meetings is the harmonization and signing 
of the Action Plan for 2021 for the implementation of the 
Memorandum of Understanding between NAH and ATS, 
signed in December 2017.
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Health Care Laboratory Medicine). 
Представници АТС-а су, такође, учествовали и у 
колегијалним оцењивањима других АТ.

ставници АТС-а су учествовали и у раду Комите-
та за сертификациона тела (EA CC) и Комитета за 
контролна тела (EA IC), Комитета за лабораторије 
(EA LC), Савета за мултилатералне споразуме (EA 
MAC), Хоризонталног комитета (EA HHC) и сас-
танка Радне групе у сектору за медицину (ЕА LC 

Међународне активности 

24th Meeting of ILAC General Assembly

24. састанак Генералне скупштине ILAC-а
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resentatives of ATS also took part in the abovementioned 
meeting of EA General Assemblies. General Assembly, as a 
body that adopts strategy and general policies at the EA lev-
el, adopts resolutions that are important for the work of all 
accreditation bodies signatories of multilateral agreements 
on mutual recognition of accreditation (EA MLA). 
In cooperation with EA during 2020, the ATS representatives 
also participated in the work of the Certification Committee 
(EA CC) and the Inspection Committee (EA IC), Laboratory 
Committee (EA LC), the Council for Multilateral Agreements 
EA MAC), Harmonization Committee (EA HHC) and the (EA 
LC) Health Care Laboratory Medicine meeting. 
Representatives of ATS also participated in peer evaluation 
of other ABs.

Participation in the work of 
international organizations
Active participation of the ATS representatives in the work 
of EA, ILAC and IAF working bodies (General Assembly, 
technical committees and relevant working groups) con-
tributes to the improvement of the management system 
and strengthening the role of ATS in European and inter-
national accreditation organizations. This also contributes to 
the improvement of the quality infrastructure system in the 
Republic of Serbia. During 2020, the representatives of ATS 
also participated in the meetings of the mentioned work-
ing bodies, which are usually held twice a year. During 2020, 
the 45th and 46th EA General Assemblies were held, rep-

International activities 
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Промоција акредитације 
Уједињених нација, а међу њима посебно циљ - добро 
здравље.

Као и ранијих година, овај дан је био посвећен свим 
акредитованим телима за оцењивање усаглашености, 
оцењивачима и експертима, запосленима АТС-а и оста-
лим чиниоцима света акредитације без чијег преданог, 
компетентног и одговорног рада не би било могуће 
стати на пут овој пошасти која је задесила целу планету.

Свечаности у Клубу посланика присуствовали су пред-
ставници државних институција и универзитета, члано-
ви органа и тела АТС-а и чланови техничких комитета 
АТС-а.

В.д. помоћника министра привреде, Александар Стар-
чевић, обратио се присутнима испред Сектора за ква-
литет и безбедност производа Министарства привре-
де и том приликом говорио је о улози Министарства 
привреде као координатора за техничке прописе и ор-
гана надлежног за креирање стратегије и спровођење 
политике развоја стандардизације, акредитације и 
метрологије. 

Присутнима се обратио и министар за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања, Зоран Ђорђевић 
који је поздравио овај скуп у име Владе Републике Ср-
бије и нагласио важност сарадње АТС-а како са овим 
тако и са осталим министарствима у раду на доношењу 
стандарда као и закона у различитим областима у који-
ма и акредитација има своју улогу.

В.д. директора АТС-а проф. др Ацо Јанићијевић гово-
рио је о активностима АТС-а у протеклом периoду, 
кључним тачкама у развоју система акредитације у 
протекле 22 године постојања и рада АТС-а, шемама 
акредитације, међународној сарадњи као и о планови-
ма АТС-а за наредни период. 

Посебна пажња указана је првим акредитованим тели-
ма која су пре тачно 20 година добила први сертификат 
о акредитацији који је издао АТС. То су Квалитет а.д. Ниш 
и North Control д.о.о. Суботица. Њиховим представни-
цима, Владимиру Вукашиновићу, директору Квалитета 
а.д. Ниш и др Слободану Гајину, председнику и генерал-
ном директору North Control д.о.о. Суботица, проф. др 
Ацо Јанићијевић уручио је захвалнице поводом обеле-
жавања 20 година од додељивања прве акредитације 
- 28. јуна 2000. године, 22 године од оснивања АТС-а и 
Светског дана акредитације – 9. јуна.

Сарадња са министарствима, дру-
гим државним органима и инсти-
туцијама из области квалитета – 
оцењивања усаглашености
Током 2020. године се одвијала сарадња са министар-
ствима, другим државним органима и институцијама 
из области квалитета – оцењивања усаглашености, по 
следећим питањима:

Светски дан акредитације
АТС је организовао 9. јуна у Клубу посланика у Бео-
граду, прославу поводом обележавања Светског дана 
акредитације  који се широм планете прославља већ 
дужи низ година на тај дан. Пажња је била посвећена и 
Дану акредитације у Републици Србији који се обеле-
жава 28. јуна,  по дану када је пре тачно 20 година АТС 
издао први сертификат о акредитацији.

Тема овогодишњег Светског дана акредитације који 
су заједнички установили ILAC и IAF ради промоције 
вредности акредитације је: Акредитација – унапређује 
безбедност хране. Ова тема фокусира се на то како 
акредитација подржава безбедност хране, јачајући 
поверење потрошача, добављача, купаца и осталих 
субјеката у ланцу хране. Овог пута се истиче значај 
акредитације у области безбедности хране, наглаша-
вајући како акредитација обезбеђује компетентне и 
непристрасне услуге контролисања, сертификације и 
испитивања у свим деловима локалних, националних 
и међународних ланаца хране, узимајући у обзир и то 
да акредитација подржава циљеве одрживог развоја 
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Promotion of accreditation 

The theme of this year's World Accreditation Day, which was 
jointly established by ILAC and the IAF to promote the value 
of accreditation, is: Accreditation - improves food safety. This 
topic focuses on how accreditation supports food safety, 
strengthening the trust of consumers, suppliers, customers 
and other actors in the food chain. This time, the importance 
of accreditation in the field of food safety is emphasized, es-
pecially the aspect that accreditation provides competent 
and impartial inspection, certification and testing services 

World Accreditation Day
 ATS organized a celebration on June 9th at the Club of 
Deputies in Belgrade, marking the World Accreditation Day, 
which has been celebrated around the world for many 
years on that day. Attention was also paid to the Accredita-
tion Day in the Republic of Serbia, which is marked on June 
28th, the day when exactly 20 years ago, the ATS issued the 
first accreditation certificate. 

ATS employees on the celebratting World Accreditation Day

prof. Aco Janićijević, PhD Zoran Đorđević, Minister of Labor, Employment,
Veterans and Social A�airs



22   |  АТС

20
20

Промоција акредитације 



ATS   |  23

20
20

Promotion of accreditation 

- Accreditation for the purpose of notification / designation 
of CABs; 
- Participation of ATS representatives in commissions / work-
ing groups for notification/ designation of CABs, as well as in 
working groups for drafting technical regulations, etc. 
- Cooperation within the quality infrastructure system (Min-
istry of Economy), in order to achieve the legal role of the 
Ministry in the administrative supervision over the work 
of ATS. Also, cooperation on the implementation of the QI 
Development Strategy for the period from 2015-2020 and 
the Action Plan for the harmonized area for Chapter 1 in the 
process of negotiations for the accession of the Republic of 
Serbia to the European Union; 
- Participation of the ATS representatives in the work of 
the ISS commissions for the adoption of Serbian standards 
(CASCO committee, etc.); 
- Cooperation within projects to support the development 
of QI and technical legislation of the Republic of Serbia and 
harmonization with the legislation of the European Union;
- Cooperation with the Foundation for the Culture of Quali-
ty and Excellence (FCQE), participation in seminars and oth-
er aspects of common interest;

in all parts of local, national and international food chains, 
taking into account that accreditation supports the United 
Nations sustainable development goals and special goal 
among them- good health.

As in previous years, this day was dedicated to all accredited 
conformity assessment bodies, assessors and experts, ATS 
employees and other actors in the world of accreditation, 
without whose dedicated, competent and responsible 
work it would not be possible to stand in the way of this 
scourge the whole planet. 

The ceremony in the Club of Deputies was attended by rep-
resentatives of state institutions and universities, members 
of the bodies and bodies of ATS and members of the tech-
nical committees of ATS.

Acting Assistant Minister of Economy, Aleksandar Starčević, 
addressed the audience on behalf of the Sector for Quality 
and Product Safety of the Ministry of Economy and spoke 
about the role of the Ministry of Economy as a coordinator 
for technical regulations and the body responsible for cre-
ating strategy and implementing policy for standardization, 
accreditation and metrology. 
The Minister of Labor, Employment, Veteran and Social Pol-
icy, Zoran Đorđevic, also addressed the audience, welcom-
ing present participants on behalf of the Government of 
the Republic of Serbia and emphasizing the importance of 
ATS cooperation with this and other ministries in adopting 
standards and laws in different areas in which accreditation 
also has a role to play. 

Acting Director of ATS, prof. dr Aco Janićijević spoke about 
the activities of ATS in the past period, key points in the de-
velopment of the accreditation system in the past 22 years 
of existence and operation of ATS, accreditation schemes, 
international cooperation and the ATS plans for the coming 
period.

Special attention was paid to the first accredited bodies that 
received the first accreditation certificate issued by ATS ex-
actly 20 years ago. These are Kvalitet ad Niš and North Con-
trol d.o.o. Subotica. Their representatives, Vladimir Vukaši-
nović, director of Kvalitet ad Niš and dr Slobodan Gajin, 
president and general director of North Control d.o.o. Sub-
otica, prof. dr Aco Janićijević handed out letters of thanks 
on the occasion of marking the 20th anniversary of the first 
accreditation - June 28th, 2000, the 22nd anniversary of the 
founding of ATS and the World Accreditation Day - June 9th.

Cooperation with ministries, other 
state bodies and institutions in the 
field of quality - conformity assess-
ment
During 2020, cooperation with ministries, other state bodies 
and institutions in the field of quality - conformity assess-
ment took place, on the following issues: 

Поверење у компетентност ▶
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Електронско и штампано издање 
билтена АТС-а
 
АТС је током 2020. 
године издао три 
електронска бил-
тена (од тога 
једно штампа-
но издање). 
Намера АТС-а  
је да клијенти,  
акредитована 
ТОУ, будући 
п о д н о с и о ц и 
пријава однос-
но заинтересова-
ни клијенти, као и 
све заинтересоване  
стране  буду  на  што  
бољи  начин  упознати  са 
радом АТС-а, поступком акредитације и актуелним те-
мама и новинама из области  акредитације, стандарди-
зације и метрологије у нашој земљи, а и у свету. 

Билтен АТС-а број  22 из априла 2020. године, настао је 
у специфичним околностима када се пандемија корона 
вируса ширила у пуном јеку читавом планетом. У овак-
вим околностима, АТС је максимално користио своје 
капацитете како се не би нарушила синергија његовог 
система. Тако да је у овом првом издању билтена за 
2020. годину, писано о поступцима предвиђеним за уп-
рављање активностима оцењивања за време трајања 
ванредног стања, у зависности од врсте оцењивања.

Садржај наредног издања Билтена АТС-а, бр. 23, се 
односио на дешавања  која су успела  да се реализују 
упркос измењеним околностима пословања изазва-
ним корона вирусом док је тема била фокусирана на 
ново издање документа ILAC P15: 05/2020 као и на нову 
смерницу за примену стандарда ISO/IEC 17020, АТС-
УП42 која је објављена након поменутог ILAC-овог до-
кумента.

Последње издање билтена у 2020. години било је пос-
већено недавно објављеном  документу (ЕА) под нази-
вом EA-2/20 G:2020 - Консултантске активности  и  не-
зависност  тела  за  оцењивање усаглашености.  Остале 
теме и новости не само из света акредитације већ и из 
света стандардизације и метрологије су свакако биле 
незаобилазни део сва три издања билтена у 2020. го-
дини.

- акредитација за потребе именовања/овлашћивања 
ТОУ;
- учешће представника АТС-а у комисијама/радним 
групама за именовање/ овлашћивање ТОУ, као и у рад-
ним групама за израду техничких прописа и сл.;
- сарадња у оквиру система за инфраструктуру ква-
литета (Министарство привреде), ради остваривања 
законске улоге Министарства у управном надзору над 
радом АТС-а. Такође и сарадња на рeaлизaциjи Стрaтe-
гиje рaзвoja инфрaструктурe квaлитeтa зa пeриoд oд 
2015-2020. године и Aкциoнoг плaнa зa хaрмoнизoвaнo 
пoдручje зa Пoглaвљe 1 у процесу преговарања ради 
приступања Републике Србије у  Европску унију;
- учешће представника АТС-а у раду комисија ИСС-а за 
доношење српских стандарда (комисија CASCO и др.);
- сарадња у оквиру пројеката подршке развоја ин-
фраструктуре квалитета и техничког законодавства 
Републике Србије и усклађивања са законодавством 
Европске уније;
- сарадња са Фондацијом за културу квалитета и извр-
сност (FCQE), учешћем на семинарима и кроз друге ви-
дове од заједничког интереса;
- сарадња са Асоцијацијом за квалитет и стандардиза-
цију Србије кроз учешће на семинарима;
- сарадња са асоцијацијама потрошача.

Транспарентност у раду
АТС наставља да ради на даљем обезбеђењу транспа-
рентности у раду и доступности потребних информа-
ција, докумената и обавештења. Узимајући то у обзир 
током претходне године je креиран нови вебсајт АТС-а 
и редовно се ажурирају информације у складу са из-
менама докумената система менаџмента АТС-а, иска-
заним потребама акредитованих ТОУ и изменама про-
писа одговарајућих министарстава. Током пандемије 
корона вируса, АТС је редовно на свом сајту обавешта-
вао клијенте о променама у начину рада запослених и 
осталим променама које се тичу послова АТС-а.

Промоција акредитације 
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envisaged for the management of assessment activities 
during the state of emergency, depending on the type of 
assessment. 

Contents of the next issue of the ATS newsletter, no. 23, 
referred to the developments that managed to take place 
despite the changed business circumstances caused by the 
coronavirus while the topic was focused on the new edition 
of ILAC P15: 05/2020 as well as the new guideline for the ap-
plication of ISO / IEC 17020, ATS-UP42 which was published 
after the aforementioned ILAC document.

The last issue of the newsletter in 2020 was dedicated to 
the recently published document of the EA, EA-2/20 G: 
2020 Consulting activities and independence of conformity 
assessment bodies. Other topics and news not only from 
the world’s accreditation but also from the world’s standard-
ization and metrology were certainly an unavoidable part of 
all three issues of the newsletter in 2020.

- Cooperation with the Association for Quality and Stand-
ardization of Serbia through participation in seminars. 
- Cooperation with consumer associations.

Transparency in the work
ATS continues to work on further ensuring transparency 
in the work and availability of the necessary information, 
documents and notices. Taking this into account during the 
previous  year a new ATS website was created and the infor-
mation is regularly updated in accordance with the chang-
es in the documents of the ATS management system, the 
expressed needs of accredited CABs and the changes in 
the regulations of the relevant ministries. During the corona 
virus pandemic, ATS regularly informed clients on its web-
site about changes in the way employees work and other 
changes related to the ATS business.

Electronic and printed edition of the 
ATS newsletter
During 2020, ATS issued three electronic newsletters (of 
which one printed edition). The intention of ATS is that cli-
ents, accredited CABs, future applicants or interested clients, 
as well as all interested parties be better acquainted with 
the work of ATS, accreditation procedure and current topics 
and innovations in the field of accreditation, standardization 
and metrology in our country and the world. 

The ATS newsletter number 22 from April 2020, was created 
in specific circumstances when the coronarvirus pandemic 
spreaded in full swing all over the planet. In such circum-
stances, ATS made the most of its capacities so as not to 
disrupt the synergy of its system. So, in this first edition of 
the newsletter for 2020, it is written about the procedures 

Promotion of accreditation 
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Запослени и оцењивачи Атс-а
-242 ТЕ (технички експерти) или 324 статуса ТЕ.
- састанак са оцењивачима

Реализација планираних обука
Током 2020. године реализован је „on-line“ састанак са 
оцењивачима за оцењивање контролних тела. Састанак 
је одржан 9. новембра 2020. године путем онлајн плат-
форме.

Теме састанка су биле следеће:

- смернице за примену стандарда ISO/IEC 17020 
(ILAC-P15:05/2020) - АТС-УП42;

- модули оцењивања усаглашености (у складу са Одлу-
ком бр. 768/2008/ЕЗ);
- извештавање, налази оцењивања (извор: записи са 
оцењивања: контролна листа, извештаји, листе налаза, 
белешке).

- обуке запослених у АТС-у:

• ISO/IEC 17011:2017 / SRPS ISO/IEC 17011:2018 – За-
хтеви, 04.03.2020. године;

• Програм оцењивања и реализација процеса ак-
редитације 27.02.2020. године;

• Обука за коришћење Cisco Webex Meetings плат-
форме, 06.08.2020. године;

• Модул Ц (SRPS ISO/IEC 17011:2018), упознавање са: 
захтевима и практичном применом стандарда, плани-
рањем, организовањем и извођењем интерне прове-
ре у складу за захтевима стандарда, идентификовањем, 
класификовањем и извештавањем о налазима интерне 
провере, 29-30.09.2020. године.

Запослени
На крају 2020. године АТС је бројао 42 запослена (од тога 
38 на неодређено време). Квалификациона структура 
запослених је: 5 доктора наука, 2 магистра, 8 мастера, 23 
запослена са високом школском спремом, 2 запослена 
са вишом школском спремом и 2 запослена са средњом 
школском спремом. 

Према Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Акредитационом телу Србије из новем-
бра 2020. године АТС је пројектован на 46 запослених на 
неодређено време по следећим организационим једи-
ницама: Кабинет директора (6 запослених), Одељење за 
акредитацију лабораторија (15 запослених), Одељење 
за акредитацију контролних и сертификационих тела ( 
15 запослених), Одељење за заједничке послове (10 за-
послених). 

Оцењивачи
ATС у процесу акредитације ангажује оцењиваче и 
техничке експерте, који имају одговарајуће образо-
вање, стручност и потребно искуство у областима које 
оцењују, односно када дају своје стручно мишљење. 
Професионална компетентност оцењивача и техничких 
експерата обезбеђује се кроз континуирано професио-
нално усавршавање и едукацију, као и одговарајуће 
обуке у систему акредитације које организује АТС. 

Према подацима доступним на дан 31.12.2020. године, 
констатовано је да је у Регистру оцењивача и техничких 
експерата АТС-а укупно 392 водећих оцењивача/тех-
ничких оцењивача и техничких експерата (интерних и 
екстерних, из земље и из иностранства).

Односно од укупно 392 оцењивача, постоји 622 статуса 
(један оцењивач може имати више активних статуса):

-90 ВТ (водећи оцењивачи) или 132 статуса ВТ;
-146 ТО (технички оцењивачи) или 166 статуса ТО и 

Онлине састанак запослених АТС-а
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ATS’ employees and assessors

Realization of planned trainings
- Meeting with assessors 

During 2020, an “online” meeting with assessors for assess-
ment of inspection bodies was held. The meeting was held 
on November 9th, 2020 using an online platform. 

The topics of the meeting were as follows: 

- Guidelines for the application of the ISO / IEC 17020 stand-
ard (ILAC-P15: 05/2020) - ATS-UP42; 

- Conformity assessment modules (in accordance with De-
cision No. 768/2008 / EC); 

- Reporting, evaluation findings (source: evaluation records: 
checklist, reports, lists of findings, notes). 

- Training of the ATS employees: 

• ISO / IEC 17011: 2017 / SRPS ISO / IEC 17011: 2018 - Re-
quirements, 04.03.2020;

• Assessment program and implementation of the accredi-
tation process 27.02.2020;

• Training for using Cisco Webex Meetings platform, August 
6, 2020;

• Module C (SRPS ISO / IEC 17011: 2018), introduction to: 
requirements and practical application of standards, plan-
ning, organizing and conducting internal audit in accord-
ance with the requirements of the standard, identifying, 
classifying and reporting on the findings of internal audit, 
29 -30.09.2020. 

Employees
At the end of 2020, ATS had 42 employees (of which 38 full-
time). The qualification structure of employees is: 5 PhD, 2 
MSc, 8 masters, 23 bachelors, 2 employees with higher edu-
cation and 2 employees with secondary education.

According to the Rulebook on the organization and system-
atization of jobs in the Accreditation Body of Serbia from 
November 2020, ATS is designed for full-time 46 employ-
ees in the following organizational units: Director’s Office (6 
employees), Laboratory Department (15 employees), IB/CB 
Department (15 employees), for Financial Legal and Gener-
al Affairs Department (10 employees). 
 

Assessors
ATS in the accreditation process engages assessors and 
technical experts, who have the appropriate education, 
expertise and necessary experience in the areas they as-
sess, when they give their expert opinion. The professional 
competence of assessors and technical experts is ensured 
through continuous professional development and edu-
cation, as well as appropriate training in the accreditation 
system organized by ATS. 

According to the data available on 31st December 2020, it 
was stated that the ATS Register of Assessors and Technical 
Experts has a total of 392 lead assessors / technical assessors 
and technical experts (internal and external, from the coun-
try and abroad). 

Out of a total of 392 assessors, there are 622 statuses (one 
assessor can have several active statuses):

-90 LA (lead assessors) or 132 TL statuses;

-146 TA (techical assessors) or 166 TA statuses and

-242 TE (techical experts) or 324 TE statuses.

Online meeting of  ATS employees



28   |  АТС

20
20

Реализација финансијског плана

шљавање, борачка и социјална питања - Сектор за 
бригу о породици и социјалну заштиту) у износу од 
278 хиљада динара.

Према завршном рачуну АТС за 2020. годину укуп-
ни расходи и издаци износе 150.881 хиљада дина-
ра. На основу Биланса прихода и расхода изврше-
на је подела на пет група расхода и то: а) расходи 
за запослене у износу од 88.487 хиљада динара, б) 
коришћење услуга и роба у износу од 58.090 хиља-
да динара, в) чланарине међународним организа-
цијама у износу од 2.807 хиљада динара, г) порези, 
обавезне таксе у износу од 387 хиљада динара и д) 
издаци за нефинансијску имовину у износу од 1.110 
хиљада динара.

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). 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. Износ средстава за 
рад АТС-а, која се обезбеђују из буџета Републике 
Србије, обезбеђена су Законом о буџету Републи-
ке Србије за 2020. годину, укључујући и средства за 
чланарине АТС-а у европској и међународним орга-
низацијама за акредитацију. Под средствима из дру-
гих извора подразумевају се поклони и донације и 
други приходи остварени у складу са законом.

Укупан приход АТС-а, остварен у 2020. години, изно-
си 147.868 хиљада динара.

Приход је остварен:
- наплатом трошкова акредитације у износу од 
133.399 хиљада динара;
- из буџета Републике Србије на основу пројектних 
активности за реализацију Плана и програма рада 
за 2020. годину (у даљем тексту: План), у износу од 
14.191 хиљада динара;
- меморандумске ставке за рефундацију расхода 
(наплата боловања од министарства за рад, запо-
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Implementation of the financial plan
133,399 thousand dinars; 
- From the budget of the Republic of Serbia on the basis 
of project activities for the implementation of the Plan 
and work program for 2020 (hereinafter: the Plan), in the 
amount of 14,191 thousand dinars; 
- Memorandum items for reimbursement of expenses 
(payment of sick leave from the Ministry of Labor, Em-
ployment, Veteran and Social Policy - Sector for Family 
Care and Social Protection) in the amount of 278 thou-
sand dinars.

According to the final account of ATS for 2020, the to-
tal amount of expenses and expenditures are 150,881 
thousand dinars. Based on the Balance of Income and 
Expenditures, it was divided into five groups of expendi-
tures: a) expenditures for employees in the amount of 
88,487 thousand dinars, b) use of services and goods 
in the amount of 58,090 thousand dinars, c) member-
ship fees to international organizations in the amount 
of 2,807 thousand dinars, d) taxes, mandatory fees in 
the amount of 387 thousand dinars and e) expenses for 
non-financial assets in the amount of 1,110 thousand 
dinars.

Funds for the work of the national accreditation body 
are provided by payment of accreditation fees, from the 
budget of the Republic of Serbia and from other sources 
(in accordance with Article 13 of the Law on Accredi-
tation). By accreditation fees are considered funds from 
revenues generated by providing services to users in ac-
cordance with the Decision on the accreditation costs. 
The necessary funds for the work of ATS are determined 
by the Annual Work Program of ATS in accordance with 
the founding act. The amount of funds for the work of 
ATS, which are provided from the budget of the Repub-
lic of Serbia, is provided by the Law on the Budget of the 
Republic of Serbia for 2020, including funds for the ATS 
membership fees in European and international accred-
itation organizations. Funds from other sources include 
gifts and donations and other income generated in ac-
cordance with the law.

The total income of ATS, realized in 2020, amounts to 
147,868 thousand dinars. 

Revenue was generated: 
- By payment of accreditation fees in the amount of 
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Анкета АТС-а
АТС је наставио активности на прикупљању информа-
цијa у вези реализованих оцењивања путем посебног об-
расца Оцена спроведеног оцењивања (АТС-ПР09-О02) 
како би се унапредио рад тимова за оцењивање АТС-а, 
повећала ефикасност њиховог рада и уједначили ставо-
ви оцењивача у поступцима оцењивања. На овај начин 
акредитована ТОУ могу да, непосредно после оцењи-
вања или завршеног поступка акредитације, искажу 
своје (не)задовољство или предложе мере за побољ-
шање рада АТС-а.

Услед околности изазваних пандемијом корона вируса 
дошло је, нажалост, до одређених  померања у поједи-
ним активностима међу којима је и активност слања 
Упитника ради испитивања задовољства корисника 
услуга које пружа АТС. Поред информација које АТС 
прикупља анализом резултата добијених попуњавањем 
Упитника, АТС ослушкује потребе и задовољство ко-
рисника својих услуга свакодневном комуникацијом са 
њима. 

Слањем наведеног Упитника АТС има за циљ да на ос-
нову исказаног степена задовољства кроз одговоре ак-
редитованих ТОУ као и кроз дата мишљења, предлоге, 
сугестије као и примедбе унапреди свој рад  и  услуге на 
обострано задовољство. 

Упитником АТС прикупља информације у вези задо-
вољства корисника са информацијама које корисни-
ци добијају у вези рада АТС, начинима комуникације, 
ефикасности у решавању техничких питања од стране 
запослених као и административних и финансијских пи-
тања, брзином реаговања АТС на захтеве ТОУ, професио-
налности и стручности запослених, садржајем и темама 
скупова и активностима АТС на промоцији акредитације 
у текућој години и др.
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The ATS survey

requirements, professionalism and expertise of employees, 
content and topics of meetings and activities of ATS on the 
promotion of accreditation in the current year, etc. 

ATS continued its activities on collecting information relat-
ed to the realized evaluations through a special form Eval-
uation of conducted assessment (ATS-PR09-O02) in order 
to improve the work of ATS assessment teams, increase the 
efficiency of their work and harmonize the attitudes of as-
sessors in qassessment procedures. In this way, accredited 
TOUs can, immediately after the assessment or completion 
of the accreditation procedure, express their (dis) satisfac-
tion or propose measures to improve the work of ATS.

Due to the circumstances caused by the corona virus 
pandemic, there have been, unfortunately, certain shifts 
in certain activities, including the activity of sending the 
Questionnaire to examine the satisfaction of users of servic-
es provided by ATS. In addition to the information that ATS 
collects by analyzing the results obtained by filling out the 
Questionnaire, ATS listens to the needs and satisfaction of 
users of its services by daily communication with them. 

By sending the mentioned Questionnaire, ATS aims to im-
prove its work and services to the mutual satisfaction on the 
basis of the expressed degree of satisfaction through the 
answers of accredited CABs as well as through the given 
opinions, proposals, suggestions and remarks. 

The ATS questionnaire collects information regarding cus-
tomers’ satisfaction with the information that users receive 
about the work of ATS, ways of communication, efficiency 
in resolving technical issues by employees as well as admin-
istrative and financial issues, speed of ATS response to CABs 
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Циљеви АТС-а

мену Закона о заштити података о личности;
• потпуна примена  документа ЕА-2/17 М, ЕА Document 
on Accreditation for Notification Purposes за потребе 
оцењивања;
• редефинисање процеса акредитације за послове акре-
дитације узорковања као самосталне активности;
• унапређење успостављеног процеса акредитације 
сертификационих тела за сертификацију система ме-
наџмента - медицинска средства (ISO 13485) и сертифи-
кационих тела за сертификацију у области информацио-
них технологија (ISO/IEC 27001) узевши у обзир измену 
међународних обавезујућих докумената.

• унапредити систем акредитације у Републици Србији, 
уз проширење области рада АТС-а у складу са потреба-
ма привреде, ТОУ и органа државне управе;
• спроводити додатне активности у циљу смањења не-
гативних утицаја и изазова на рад АТС-а, ТОУ и система 
акредитације у целини проузрокованих појавом епиде-
мије заразне болести COVID-19;
• задржати статус потписника споразума о признавању 
еквивалентности система акредитације (EA MLA, ILAC 
MRA и IAF MLA);
• потпуна примена система менаџмента АТС-а усагла-
шеног са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17011:2017 
и других обавезујућих докумената међународних орга-
низација ЕА, ILAC и IAF, чија је примена обавезна у току 
2021. године;
• унапредити процес оцењивања у циљу повећања ње-
гове ефикасности уз потпуну примену измењених доку-
мената;
• сарадња са регулаторима и власницима шема оцењи-
вања усаглашености;
• сарадња са акредитационим телима у складу са потпи-
саним споразумима и учешћу у међународним пројек-
тима;
• повећање компетентности запослених и оцењивача;
• повећање броја оцењивача и техничких експерата 
кроз реализацију планираних обука;
• завршетак активности проширења области акредита-
ције на област која је обухваћена Законом о медицин-
ским средствима;
• завршетак активности проширења области акредита-
ције на област оцењивања усаглашености квалификова-
них услуга од поверења као и послова везаних за при-
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ATS objectives

signed agreements and participation in international pro-
jects; 
• Increase the competence of employees and assessors; 
• Increase in the number of assessors and technical experts 
through the implementation of planned trainings; 
• Completion of activities to extend the field of accreditation 
to the area covered by the Law on Medical Devices; 
• Completion of activities to extend the field of accreditation 
to the field of conformity assessment of qualified trust ser-
vices as well as activities related to the implementation of 
the Law on Personal Data Protection;
• Full implementation of EA-2/17 M, EA Document on Ac-
creditation for Notification Purposes for assessment purpos-
es; 
• Redefining the accreditation process for sampling accredi-
tation activities as independent activities; 
• Improvement of the established process of accreditation 
of certification bodies for certification of management sys-
tems - medical devices (ISO 13485) and certification bod-
ies for certification in the field of information technologies 
(ISO/IEC 27001) taking into account the amendment of in-
ternational mandatory documents.

• To improve the accreditation system in the Republic of 
Serbia, with the extension of the scope of work of ATS in 
accordance with the needs of the economy, CABs and state 
administration bodies; 
• To carry out additional activities in order to reduce the neg-
ative impacts and challenges on the work of ATS, CABs and 
the accreditation system as a whole caused by the outbreak 
of the infectious disease COVID-19;
• Retain the status of a signatory to the agreement on the 
recognition of the equivalence of the accreditation system 
(EA MLA, ILAC MRA and IAF MLA); 
• Full implementation of the ATS management system in 
accordance with the requirements of the standard SRPS ISO 
/ IEC 17011: 2017 and other mandatory documents of the 
international organizations EA, ILAC and IAF, the implemen-
tation of which is mandatory during 2021;
• Improving the assessment process in order to increase its 
efficiency with the full implementation of the amended 
documents; 
• Cooperation with regulators and owners of conformity as-
sessment schemes; 
• Cooperation with accreditation bodies in accordance with 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
април 2020. године

Главни и одговорни уредник:
проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а

телефон: 011/ 313 03 77
факс: 011/ 313 03 74
e-mail: office@ats.rs

Издавач:
Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3,
11 000 Београд, Србија
поштански фах 92

Припрема и штампа:
БироГраф Комп доо
Атанасија Пуље 22
11080 Земун, Србија

Како нас контактирати

Уколико желте да пронађете детаљне
информације о питањима везаним за акредитацију
у рад АТС-а, молимо вас да посетите наш интернет
портал на адреси www.ats.rs

Можете да нас контактирате на неколико начина:

телефоном 
011 313 03 73
(ово је контакт телефон техничког секретара, а бројеве
телефона и имена осталих запослених можете пронаћи 
на нашем интернет порталу у секцији Контакти)

писаним путем
Акредитационо тело србије
Влајковићева 3,
11 000 Београд, Србија
поштански фах 92

факсом 
011 313 03 74

и путем електронске поште
office@ats.rs
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