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Acronyms

Скраћенице
АТС

Акредитационо тело Србије

ATS

Accreditation Body of Serbia

АТ

Акредитационо тело

AB

Accreditation Body

ТОУ

Тело за оцењивање усаглашености

CAB

Conformity Assessment Body

IAF

Међународни форум за акредитацију

IAF

International Accreditation Forum

ILAC

Међународна организација за акредитацију лабораторија

ILAC

International Laboratory Accreditation Cooperation

IAF MLA/ILAC MRA

Споразум о међусобном признавању еквивалентности
система акредитације у оквиру IAF-а/ILAC-а

IAF MLA/ILAC MRA

IAF Multilateral Recognition
Arrangement/ILAC Mutual Recognition Arrangement

ЕА

Европска организација за акредитацију

EA

European co-operation for Accreditation

EA MAC

Савет за мултилатералне споразуме ЕА

EA MAC

EA Multilateral Agreement Council

EA BLA/MLA

Билатерални/мултилатерални споразум о међусобном
признавању еквивалентности система акредитације у
оквиру ЕА

EA BLA/MLA

EA Bilateral/Multilateral Agreement

EA GA

Генерална скупштина ЕА

EA GA

EA General Assembly

ЕК

Европска комисија

EC

European Commission

ISO

Међународна организација за стандардизацију

ISO

International Organization for Standardization

IEC

Међународна електротехничка комисија

IEC

International Electrotechnical Commission

ИК

Инфраструктура квалитета

QI

Quality Infrastructure

УО

Управни одбор АТС-а

MB

ATS Management Board

СА

Савет за акредитацију АТС-а

AC

ATS Accreditation Council

НО

Надзорни одбор АТС-а

SB

ATS Supervisory Board

ЛИ

Лабораторија за испитивање

TL

Тesting Laboratory

ЛЕ

Лабораторија за еталонирање

CL

Calibration Laboratory

МЛ

Медицинска лабораторија

МL

Medical Laboratory

КТ

Контролно тело

IB

Inspection Body

СТСМ

Сертификационо тело за сертификацију система
менаџмента

СBMS

Certification Body Operating Certification of
Management System

СТСП

Сертификационо тело за сертификацију производа

CBPrC

Certification Body Operating Certification of Products

СТСО

Сертификационо тело за сертификацију особа

CBPC

Certification Body Operating Certification of Persons

ПТП

Провајдери за испитивање оспособљености

PTP

Provider for Proficiency Testing

ИСС

Институт за стандардизацију Србије

ISS

Institute for Standardization of Serbia

КИО

Комисија за избор и праћење перформанси
оцењивача и техничких експерата

CfA

Committee for the Selection and Performance
Monitoring of Assessors and Technical Experts

ДПА

Генерални директорат за акредитацију Републике
Албаније

DPA

The General Directorate of Accreditation of the
Republic of Albania

ИАРCМ

Институт за акредитацију Републике Северне
Македоније

IARNM

Institute for Accreditation of Republic
of North Macedonia

Dakks

Акредитационо тело Републике Немачке
(Deutsche Akkreditierungsstelle)

Dakks

Deutsche Akkreditierungsstelle

ESYD

Акредитационо тело Грчке
(The Hellenic Accreditation System)

ESYD

The Hellenic Accreditation System
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в.д. директора АТС-a
Поштовани читаоци,

Сумирајући протеклу 2021. годину, можемо са поносом да истакнемо остварене позитивне резултате и
значајне пословне промене које су утицале како на
квалитет пословања Акредитационог тела Србије (у
даљем тексту: АТС), тако и на читав систем квалитета
у Републици Србији.
Један од значајних изазова који је имао утицај на
процес рада АТС-а у протеклој години јесте нови
Закон о акредитацији који је објављен у „Службеном
гласнику РС“ одлуком Скупштине Републике Србије,
18.05.2021. године. Новом закону прилагођена је документација система менаџмента АТС-а, објављено је
ново издање Правила акредитације, а услед измене
законске регулативе дошло је и до измене састава
тела и органа АТС-а. Управни одбор (УО) је, заједно са
Надзорним одбором (НО) и Саветом за акредитацију
(СА) у 2021. години променио своју структуру, где
је одлуком Владе Републике Србије разрешен дужности стари састав чланова и постављена структура
нових чланова који су дефинисали, размотрили и усвојили сва потребна техничка, стручна и финансијска
документа и донели низ одлука којима се подржавају
активности АТС-a, као и оне које се односе на проширење области рада АТС-а.
Други важан догађај по коме ће 2021. година бити
упамћена је успешно спроведено колегијално оцењивање АТС-а од стране тима за оцењивање ЕА, које
се одвијало током новембра 2021. године, у специфичним околностима, тј. “са удаљености“, према захтевима стандарда ISO/IEC 17011:2017 - Оцењивање
усаглашености - Захтеви за акредитациона тела која
акредитују тела за оцењивање усаглашености, Уредби (ЕК) 765/2008 и захтевима обавезујућих докумената међународних организација за акредитацију и
са циљем потврђивања статуса АТС-а као ЕА - MLA
потписника споразума у области лабораторија за
испитивање, еталонирање, медицинских лабораторија, контролних тела, сертификационих тела за сертификацију производа, система менаџмента и особа,
као и проширења споразума на област провајдера за
испитивање оспособљености (ПТ провајдера).
АТС је, као и претходних година, радио на промоцији
акредитације и активно учествовао у регионалним и
другим међународним конференцијама.
Средином новембра одржан је састанак Влада Републике Србије, Републике Северне Македоније и Републике Албаније, у Нишу, на ком је потписан Споразум
о сарадњи између Акредитационог тела Србије (АТС)
и Генералног директората за акредитацију Републике
Албаније (ДПА), а крајем децембра у Тирани, у оквиру
иницијативе „Отворени Балкан“ потписан је Спора4 | АТС

зум о сарадњи између Акредитационог тела Србије
(АТС), Института за акредитацију Северне Македоније (ИАРНМ) и Генералног директората за акредитацију Републике Албаније (ДПА).
И у овој години наставило сe са радом на одржавању
успешне сарадње и комуникације са ресорним и осталим министарствима, државним органима и другим
релевантним институцијама.
Представници АТС-а су и током ове 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 током 2021. године, наставио рад на изградњи добрих односа и сарадње са другим акредитационим телима, па је тако крајем јула 2021. године
угостио делегацију Хрватске акредитацијске агенције
(ХАА), док је у августу посетио Институт за акредитовање Босне и Херцеговине (БАТА) током кога је одржан билатерални састанак два акредитациона тела.
АТС је ове године, као и претходних, заједно са својим
сарадницима, представницима Владе Републике Србије, ресорних министарстава, тела за оцењивање
усаглашености, оцењивачима/експертима, као и
колегама и пријатељима из других акредитационих
тела 28. јуна 2021. године прославио Дан акредитације у Републици Србији. Овом прославом је уједно
обележен и Светски дан акредитације. Тема овогодишњег Светског дана акредитације била је посвећена циљевима одрживог развоја и гласи: Подршка
спровођењy циљева одрживог развоја.
Искористио бих ову прилику да још једном захвалим
колегама, члановима тела и органа АТС-а, свим оцењивачима и техничким експертима, Влади Републике
Србије, представницима министарстава, струковним
удружењима, акредитованим ТОУ, и представницима
свих институција које сарађују са нама, на разумевању,
толеранцији и пожртвованом раду и уједно представљам Извештај о раду АТС-а за 2021. годину, алудирајући и на значај ваших сугестија / предлога како би
нас још више мотивисали а самим тим и допринели
квалитетнијем пословању рада АТС-а, а ми ћемо настојати да и у 2022. години оправдамо своје успешно
пословање кроз унапређење система акредитације у
Републици Србији, са циљем да одржимо постојеће
акредитације и да радимо на увећању броја компетентних тела за оцењивање усаглашености.
		
С поштовањем,
		
проф. др Ацо Јанићијевић,
		
в.д. директора АТС-а

The ATS Acting Director’s
foreword
Dear readers,
Summing up the previous 2021 year, we can proudly
point out the achieved positive results and successfully
overcoming the significant changes that had impact of
the Accreditation Body of Serbia (hereinafter referred to
as: ATS) activities which consequently has reflection on
activities of other participants in quality infrastructure
system of Republic of Serbia.
One of the significant challenges that contributed to significant changes in the process of work of ATS is the new
Law on Accreditation, which was published in the „Official Gazette of the Republic of Serbia” by the decision of
the National Assembly of the Republic of Serbia, on 18th
May, 2021. The documentation of the ATS management
system has been adjusted to the new law, a new edition
of the Rules of Accreditation has been published, and due
to the change in legal regulations, the composition of the
ATS bodies and organs has changed. The Management
Board (MB), together with the Supervisory Board (SB)
and the Accreditation Council (AC) in 2021 changed its
structure, where the decision of the Government of the
Republic of Serbia resolved the old members and set the
structure of new members who defined, considered and
adopted all necessary technical, professional and financial
documents as well as made a number of decisions supporting the activities of ATS, as well as those related to the
extension of the scope of ATS activities.
Another important event that will be remembered in
2021 is the successfully conducted peer evaluation of
ATS by the EA evaluation team, which took place during
November 2021, in specific circumstances, i.e. ’’remotely’’,
according to the requirements of the standards ISO/IEC
17011: 2017 - Conformity assessment - Requirements for
accreditation bodies accrediting conformity assessment
bodies, Regulation (EC) 765/2008 and requirements of
mandatory documents of international accreditation organizations and with the aim of confirming the status
of ATS as EA - MLA signatory in the fields of testing and
calibration laboratories, medical laboratories, inspection
bodies, certification bodies for product, menagement
systems and persons as well as the extension of the
agreement to the field of proficiency testing providers.
As in previous years, ATS worked on the promotion of
accreditation and actively participated in regional and
other international conferences.
During November 2021, a meeting of the Governments
of the Republic of Serbia, the Republic of Northern
Macedonia and the Republic of Albania was held in
Niš, where a Memorandum of Understanding between
the Accreditation Body of Serbia (ATS) and the General
Directorate of Accreditation of the Republic of Albania
(DPA) was signed and at the end of December in Tirana,

within the initiative ’’Open Balkan’’ the trilateral agreement between the Accreditation Body of Serbia, Institute for Accreditation of the Republic of North Macedonia and General Directorate of Accreditation of the
Republic of Albania was also signed.
This year, we continued to work on maintaining successful cooperation and communication with relevant and
other ministries, state bodies and other institutions.
During 2021, the representatives of ATS 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 evaluations of other
accreditation bodies.
During 2021, ATS continued to work on developing
good relations and cooperation with other accreditation bodies, so at the end of July 2021 ATS hosted a delegation of the Croatian Accreditation Agency (HAA),
while in August Acting Director of ATS visited the Institute for accreditation of Bosnia and Herzegovina (BATA)
at which a bilateral meeting of the two accreditation
bodies was held.
This year, as in previous years, together with our associates, representatives of the Government of the Republic
of Serbia, relevant ministries, CABs, assessors/technical
experts as well as colleagues and friends from other accreditation bodies, we celebrated Accreditation Day on
June 28th, 2021. This celebration also marked the World
Accreditation Day (WAD). The theme of this year’s WAD
was dedicated to the goals of sustainable development
and reads: Support the implementation of the SDGs.
I would like to take this opportunity to thank colleagues,
members of the ATS bodies and organs, all assessors
and technical experts, the Government of the Republic of Serbia, representatives of ministries, professional
associations, accredited CABs, and representatives of
all institutions cooperating with us, for understanding,
tolerance and dedicated work and at the same time I
would like to present the ATS Annual Report for 2021, alluding to the importance of your suggestions/proposals
to motivate us even more and thus contribute to even
better business operations of ATS, and we will strive to in
2022, to justify our successful business by improving the
accreditation system in the Republic of Serbia, with the
aim of maintaining existing accreditations and working
to increase the number of competent bodies for conformity assessment.

Cordially,
prof. Aco Janicijevic, PhD,
the ATS Acting Director
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Седница управног одбора АТС-а
Session of the ATS Management Board

Управни одбор
Решењем Владе Републике Србије 24 број 1196490/2021 од 09.07.2021. године, објављеним у „Службеном гласнику РС“ број 69/2021 од 09.07.2021. године, разрешени су дужности у Управном одбору (УО)
Акредитационог тела Србије (АТС): Недељко Пантић,
председник, Андрија Јокић, Милош Петровић, Сњежана Пупавац и Иван Дуганџић, чланови.
До разрешења овог састава УО одржано је 4 седнице
и то све електронским путем због епидемије изазване вирусом корона.
На 23. седници УО од 23.02.2021. године донета је одлука о усвајању измена и допуна Правилника о раду
АТС-a. На 24. седници УО од 21.04.2021. године донета
је одлука о усвајању Извештаја о попису имовине и
обавеза у АТС-у са стањем на дан 31.12.2020. године,
одлука о усвајању Финансијског извештаја АТС-а за
2020. годину и одлука о усвајању Извештаја о раду
АТС-а за 2020. годину. На седници од 06.05.2021. године УО је сачинио писмо за председницу Владе Републике Србије, за министарку Министарства привреде и за кабинет председника Републике Србије
а поводом поновног стављања предлога Закона о
изменама и допунама Закона о акредитацији на расправу у Скупштини Републике Србије. На седници УО
од 14.06.2021. године донета је одлука о проширењу
области деловања АТС-a успостављањем нове шеме
за акредитацију тела за верификацију и валидацију
извештаја о емисијама гасова са ефектом стаклене
баште, према стандарду SRPS ISO 14065:2016.
Решењем Владе Републике Србије 24 број 1196492/2021 од 09.07.2021. године, објављеним
у „Службеном гласнику РС“ број 69/2021 од
09.07.2021. године, именовани су у УО АТС-а: Милан
Љушић, за председника, Славиша Лакићевић, Радован Ђаловић, Владан Лапчевић и Иван Дуганџић, за
чланове. Након именовања новог састава УО одр6 | АТС

жано је 3 седнице и то 2 са заседањем, а једна електронским путем због хитности доношења одлуке.
На 1. седници УО у новом саставу од 19.08.2021.
године донета је одлука о усвајању Пословника о
раду УО и извршено упознавање УО са финансијским стањем и активностима АТС-а. На 2. седници
УО од 29.10.2021. године УО је електронским путем донео одлуку о изменама Програма рада са
Финансијским планом АТС-а за 2021. годину. На 3.
седници УО од 24.12.2021. године донета је одлука о изменама и допунама Статута АТС-а, одлука о
усвајању Правилника о поверљивости информација, одлука о проширењу области деловања АТС-а
односно проширење шеме за акредитацију тела
за оцењивање усаглашености према стандарду
SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 на акредитацију тела за
оцењивање усаглашености услуга односно квалификованих услуга од поверења, донет је Програм
рада АТС-а за 2022. годину, Финансијски план АТС-а
за 2022. годину и донета је одлука о образовању
Комисије за жалбе АТС-a.
Сумарно, у 2021. години одржано је 7 седница УО од
којих је 5 седница одржано електронским путем, а 2
седнице са заседањем.

Надзорни одбор
Решењем Владе Републике Србије 24 број 1196282/2021 од 01.07.2021. године, објављеним у
„Службеном гласнику РС“ број 67/2021 од 02.07.2021.
године, разрешени су дужности у Надзорном одбору АТС-а: Владимир Лучић, председник, Светомир
Петровић и Јован Симић, чланови.
До разрешења овог састава надзорног одбора (НО)
одржана је 1 седница, и то 14. седница, са заседањем,
на којој је донета одлука о усвајању Извештаја о извршеном надзору над законитошћу рада и финансијском пословању АТС-а за 2020. годину.

The АTS Management Board
By the decision of the Government of the Republic of
Serbia 24 No. 119-6490/2021 from July 09th, 2021, published in the „Official Gazette of RS” No. 69/2021 from
July 09th, 2021 Nedeljko Pantić, chairmen, Andrija Jokić,
Miloš Petrović, Snježana Pupavac and Ivan Dugandžić,
members, were suspended from their duties in the
Management Board (MB) of the Accreditation Body of
Serbia (ATS).
Until the suspension of the MB, four sessions were held,
all electronically due to the COVID-19 pandemic.
At the 23rd session of the MB on February 23rd, 2021,
a decision was made to adopt amendments to the
Rules of Procedure of ATS. At the 24th session of the MB
held on April 21st, 2021, a decision was made on the
adoption of the report on the inventory of assets and
liabilities in ATS as of December 31st, 2020, the decision on the adoption of the financial report of ATS for
2020 and the decision on the adoption of the Annual
Report of ATS for 2020. At the session held on May 6th,
2021 the MB drafted a letter for the Prime Minister of
the Republic of Serbia, the Minister of Economy and
the Cabinet of the President of the Republic of Serbia
on the occasion of re-submitting the draft of the Law
on Amendments to the Law on Accreditation to the
National Assembly of the Republic of Serbia. At the
session of the MB held on June 14th, 2021 a decision
was made to extend the scope of activity of ATS by
establishing a new scheme for accreditation of bodies for verification and validation of reports on greenhouse gas emissions, according to the standard SRPS
ISO 14065: 2016.
By the decision of the Government of the Republic of
Serbia 24 No. 119-6492/2021 from July 9 th, 2021, published in the „Official Gazette of RS” No. 69/2021 from
July 9 th, 2021, in the ATS MB members were appointed:

Milan Ljušić, for president, Slaviša Lakičević, Radovan
Đalovic, Vladan Lapčević and Ivan Dugandžić. After
the appointment of the new composition of the MB,
3 sessions were held, 2 as sitting and 1 electronically
due to the urgency of making a decision. At the 1st
session of the MB in the new composition on August
19 th 2021, a decision was made on the adoption of the
Rules of Procedure of the MB and the MB was introduced with the financial situation and activities of
ATS. At the 2nd session of the MB on October 29 th 2021,
the MB electronically made a decision on changes to
the Work Programme with the Financial Plan of ATS
for 2021. At the 3rd session of the MB on December 24th
2021 the decision on amendments to the ATS Statute,
the decision on the adoption of the Rulebook on
Confidentiality of Information, the decision to extend
the scope of ATS, i.e. the extension of the accreditation scheme for CABs according to SRPS EN ISO/IEC
17065: 2016 to the accreditation of CABs services, i.e.
trust service providers, the ATS Work Programme for
2022, the ATS Financial Plan for 2022 was adopted
and the decision on the formation of the ATS Appeals
Committee was made.
To sum up, in 2021, 7 sessions of the MB were held, of
which 5 sessions were held remotely.

Supervisory Board
By the decision of the Government of the Republic of
Serbia 24 No. 119-6282/2021 from July 1st, 2021, published
in the „Official Gazette of RS” number 67/2021 from July
2nd, 2021 Vladimir Lučic, president, Svetomir Petrović and
Jovan Simić, members, were released of their duties in the
ATS Supervisory Board.
Until the release of this composition of the Supervisory
Board (SB), one session of SB was held. At the 14th ses-

Седница надзорног одбора АТС-а
Session of the ATS Supervisory board
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Рад органа и тела АТС-а
Решењем Владе Републике Србије 24 број 1196280/2021 од 01.07.2021. године, објављеним у „Службеном гласнику РС“ број 67/2021 од 02.07.2021. године, именовани су у Надзорни одбор АТС-а: Тања
Петровић, за председника, Бранислав Ракетић, Јован
Симић, Светомир Петровић и Бошко Гавовић, за чланове. Након именовања новог састава НО је одржао 2
седнице са заседањем. На 1. седници НО од 30.09.2021.
године донета је одлука о усвајању Пословника о
раду НО. На 2. седници НО од 24.12.2021. године НО
је упознат са активностима АТС-а између две седнице
и о финансијском стању АТС-а.
Сумарно, у 2021. години одржане су 3 седнице НО,
све са заседањем.

2021

Савет за акредитацију
Током 2021. године Савет за акредитацију (СА) одржао
је 5 седница и то све електронским путем из разлога
епидемије изазване вирусом корона. На 15. седници
одржаној 13. и 14.05.2021. године СА је донео одлуку
о покретању иницијативе за проширење области деловања успостављањем нове шеме акредитације тела
за верификацију и валидацију извештаја о емисијама
гасова са ефектом стаклене баште према стандарду
SRPS ISO 14065:2016, дао је мишљење на предлог текста
документа АТС-УП 36, Општа начела непристрасности,
дао је предлог за брисање из регистра преминулих
чланова секторских комитета, примио је информацију
о спроведеној интерној провери и њеним налазима
као и информацију о извештају и допуни извештаја надзорног одбора о извршеном надзору за 2019. годину.
На 16. седници одржаној 03. и 04.08.2021. године СА је
примио информацију о извршеним изменама и допунама Закона о акредитацији, усвојио је Пословник о раду,
дао је мишљење на документ Политика непристрасности АТС-а, примио је информацију о извршеном надзору надзорног одбора над законитошћу рада АТС-а
за 2020. годину, а такође је примио и информацију о
саопштењу IAF/ILAC о употреби техника оцењивања
током пандемије COVID-19 и саопштење Европског
суда правде у вези са правом на спровођење активности акредитације. На 17. седници одржаној дана
24. и 25.08.2021. године СА је дао мишљење на документ Правила акредитације, АТС-ПА 01. На 18. седници
одржаној дана 03.11.2021. године СА је дао предлог за
оснивање привременог техничког комитета за област
грађевинских производа и конструкција, привременог
техничког комитета за област медицинских средстава
и привременог техничког комитета за област металних
и неметалних материјала, као и предлог чланова тих
комитета. На 19. седници одржаној дана 17.11.2021. године СА је донео одлуку о покретању иницијативе за
проширење области деловања АТС-а односно проширење шеме за акредитацију тела за оцењивање усаглашености према стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016
на акредитацију тела за оцењивање усаглашености
квалификованих услуга од поверења.
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Технички комитети
Током 2021. године одржано је укупно 8 састанака
техничких комитета и то 5 састанака сталних техничких комитета и 3 састанка привремених техничких
комитета.
Дана 17.08.2021. године одржан је трећи састанак
сталног техничког комитета за контролна тела. Састанак је одржан „са удаљености“ путем Cisco Webex
Meetings апликације.
Састанку су присуствовали: Миодраг Дуганџија,
председавајући комитета, Радиша Кнежевић, Ерика
Иван, чланови комитета. У складу са пословником
о раду техничких комитета трећем састанку сталног техничког комитета присуствовали су и проф.
др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а, Милош
Јелић, председник СА АТС и Јована Јовановић, секретар комитета.
Састанак техничког комитета није одржан у пуном саставу првенствено имајући у виду немогућност појединих чланова да се у заказаном термину
прикључе састанку. Састанку нису присуствовали:
Урош Ђурђевић, заменик председавајућег и Бранка
Раданов, члан.
На састанку су разматране следеће теме: примена
Прилога 2 Метролошког упутства за преглед гасомера
(„Гласник СЗМДМ“, број 2/00) у делу који се односи на
статистички преглед гасомера са меховима (иницијација теме допис бр. 33-1/0-01-3263 упућен АТС-у од
стране Дирекције за мере и драгоцене метале везано
за примену Прилога 2 наведеног Метролошког упутства); поступање по питању референцирања нових издања стандарда од стране контролних тела у случајевима када се важећи Спискови српских стандарда у
одређеним областима позивају на стара издања истих;
преиспитивање утврђеног начина поступања у односу на налазе утврђене током оцењивања контролних
тела у области водомера/гасомера у односу на тачку

sion of SB decision on the adoption of the Report on
the Surveillance of the Legality of Work and Financial
Operations in ATS for 2020 was made.
By the decision of the Government of the Republic of
Serbia 24 No. 119-6280/2021 from July 1st, 2021, published in the „Official Gazette of RS” No. 67/2021 from
July 2nd, 2021, new members of SB of ATS were appointed: Tanja Petrovic, for president, Branislav Raketic,
Jovan Simić, Svetomir Petrović and Boško Gavović as
members. After the appointment of the new composition, the SB held 2 sessions on ATS premises. At the
1st session of new SB on September 30th, 2021, a decision of adoption of the Rules of Procedure of the
Supervisory Board was made. At the 2nd session of the
SB on December 24th 2021, the SB was acquainted with
the activities of ATS between the two sessions and the
financial condition of ATS.
In summary, in 2021, 3 sessions of the SB were held, all
on ATS premises.

Accreditation Council
During 2021, Accreditation Council (AC) held 5 session all remotely because of the COVID-19 pandemic.
At the 15th session held on 13th and May 14th, 2021 AC
decided to launch an initiative to extend the scope
of ATS activities by establishing a new accreditation
scheme for verification and validation of reports on
greenhouse gas emissions according to SRPS ISO
14065: 2016, and gave an opinion on the proposed
text of document ATS-UP 36, General Principles of
Impartiality, AC made a proposal to delete from the
register, deceased members of sectoral committees,
received information on the conducted internal audit
and its findings, as well as information on the report
and amendments to the report of the SB on surveillance for 2019. At 16th session held on 3rd and August
4th, 2021 AC received information on the amendments

and additions to the Law on Accreditation, adopted
the Rules of Procedure, gave an opinion on the document ATS Impartiality Policy, received information on
the surveillance of the Supervisory Board over the legality of ATS for 2020 аnd also received information
on the IAF/ILAC statement on the use of assessment
techniques during the COVID-19 pandemic and the
statement of the European Court of Justice regarding the right to conduct accreditation activities. At
the 17th session held on 24th and August, 25th, 2021 AC
gave an opinion on the Rules of accreditation, ATSPA01. At 18th held on November 3rd, 2021 AC gave a
proposal for the establishment of an temporary technical committee in the field of construction products and structures, a temporary technical committee in the field of medical devices and metallic and
non-metallic materials, as well as a proposal of members of those committees. At the 19 th session held on
November 17th, 2021. AC decided to launch an initiative to extend the scope of ATS, i.e. to extend the accreditation scheme for CABs according to the standard SRPS EN ISO/IEC 17065: 2016 to accredit the body
for conformity assessment of trust service providers.

Теchnical committees
During 2021, a total of 8 meetings of technical committees were held, 5 meetings of permanent technical committees and 3 meetings of temporary technical
committees.
On August 17th, 2021 the 3rd meeting of the Permanent
Technical Committee for Inspection Bodies was held.
The meeting was held „online” via the Cisco Webex
Meetings application.
The meeting was attended by: Miodrag Dugandžija,
chairman of the committee, Radiša Knežević, Erika Ivan,
members of the committee. In accordance with the
rules of procedure of the technical committees, the third
meeting of the permanent technical committee was attended by Prof. Aco Janićijević, PhD, ATS Acting Director,
Miloš Jelić, President of ATS Accreditation Council and
Jovana Jovanović, Secretary of the Committee.
The meeting of the technical committee was not held
in its full composition, primarily having in mind the impossibility of certain members to join the meeting in
the scheduled time. The meeting was not attended by:
Uroš Đurđević, Deputy Chairman and Branka Radanov,
Member.

Седница Савета за акредитацију
Session of the Accreditation Council

The following topics were discussed at the meeting: application of Annex 2 of the Metrological Guidance for
Gasometer Inspection („Gazette SZMDM”, No. 2/00) in
the part related to statistical inspection of gasometers
with bellows (initiation of the topic letter No. 33-1/0-01
-3263 sent to ATS by the Directorate for Measures and
Precious Metals regarding the application of Annex
2 to the said Metrological Guidance); acting on the issue of referencing new editions of standards by inspection bodies in cases when the current Lists of Serbian
Standards in certain fields refer to the old editions of
ATS | 9

2021

Activities of the ATS Bodies and Organs

Рад органа и тела АТС-а
6.2.3 стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012 која се односи
на погодност опреме за намеравано коришћење.
Дана 05.08.2021. и 15.11.2021. године одржани су четврти и пети састанак сталног техничког комитета за
лабораторије. Састанци су одржани „са удаљености“.
Четвртом састанку техничког комитета за лабораторије присуствовали су: др Смиљана Раичевић, председавајућа комитета, Славица Симић, Драган Вуксановић, Марија Ракићевић, чланови комитета.
У складу са пословником о раду техничких комитета
четвртом састанку сталног техничког комитета присуствовали су и проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а и мр Милица Јовчић, секретар комитета.

2021

На састанку су разматране следеће теме: дефинисање транзиционог периода у коме лабораторија
мора да обезбеди коришћење последње валидне
верзије методе; минимум информација које лабораторија мора записати у случају ревидирања методе
од стране тела које ју је издало, а на основу којих
je могуће оценити да је захтев 7.2.1.5 SRPS ISO/IEC
17025:2017 задовољен; Коришћење других техника
(осим ICP-OES) за област испитивања играчака према
SRPS EN 71-3:2019 и сходно томе начина исказивања
методе у обиму акредитације.
На петом састанку сталног техничког комитета присуствовали су: др Смиљана Раичевић, председавајући комитета, др Вељко Зарубица, заменик председавајућег , Славица Симић, др Маја Љубић, Драган
Вуксановић, др Татјана Водник, чланови, проф. др
Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а, Милош Јелић,
председник СА и мр Милица Јовчић, секретар.
Из оправданих разлога, састанку није присуствовала
Марија Ракићевић. На састанку техничког комитета
разматран је нацрт документа “EA-4/09 Accreditation
for Sensory Testing Laboratories”.
Током 2021. године одржана су два састанка сталног
техничког комитета за сертификациона тела. Дана
28.09.2021. одржан је трећи, док је 22.12.2021. године
одржан четврти састанак сталног техничког комитета за сертификацина тела. Састанци су одржани „са
удаљености“. Трећем састанку сталног техничког комитета за сертификациона тела су присуствовали: мр
Весна Стојковић, председавајућа комитета, др Владан
Угреновић, Никола Мирковић, проф. др Димитрије
Закић, чланови комитета. Поред чланова комитета
састанку су присуствовали и Радивоје Николичић,
саветник директора АТС-а, Иван Гагић, секретар комитета и Јелена Савковић, сарадник за административно-техничке послове акредитације. На трећем
састанку су разматране следеће теме: одређивање
критеријума које је неопходно да оцењивачи и технички експерти испуне у погледу поседовања специфичних техничких знања за област сертификације
система менаџмента квалитетом медицинских средстава према стандарду SRPS EN ISO 13485; одређивање критеријума које је неопходно да оцењивачи
и технички експерти испуне у погледу поседовања
специфичних техничких знања за област сертификације система менаџмента безбедношћу информација
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према стандарду SRPS ISO/IEC 27001. Четвртом састанку сталног техничког комитета за сертификациона
тела присуствовали су др Владан Угреновић, Никола
Мирковић, проф. др Димитрије Закић, проф. др Милорад Зрилић, чланови, као и Иван Гагић у својству
секретара комитета. На састанку je разматрана тема
навођења органских производа који се увозе у обиму акредитације сертификационих тела за сертификацију производа.

Привремени технички комитети
Током 2021. године одржана су три састанка привремених техничких комитета.
09. новембра 2021. године одржан је састанак привременог техничког комитета за област К-18, Метални и неметални материјали. На састанку је изабран
председавајући, као и чланови комитета. За председавајућег је изабран проф. др Милорад Зрилић, док
је за заменика председавајућег изабрана Гордана
Бакић. На састанку су разматрана специфична техничка знања која морају да имају технички оцењивачи и експерти за различите врсте акредитација
у области металних и неметалних материјала што
укључује и начин доказивања и вредновања испуњавања критеријума.
08. новембра 2021. године одржан је привремени
технички комитет за област С-11 медицинска средства (сертификација производа). На састанку су
изабрани чланови овог привременог техничког комитета. За председавајућег привременог техничког
комитета је изабран Бранислав Радивојевић, док је за
заменика председавајућег привременог техничког
комитета изабрана Марина Миленковић. На састанку
су разматрана специфична техничка знања у области
медицинских средстава, која морају да имају технички оцењивачи и експерти за различите врсте акредитација, што укључује и начин доказивања и вредновања испуњавања критеријума
Привремени технички комитет за област Ц-03 Грађевински производи материјали и конструкције (сертификација производа) одржан је 09.11.2021. године.
Састанак привременог техничког комитета је одржан у циљу утврђивања специфичних критеријума
компетентности за техничке оцењиваче и експерте
у овој области. Састанак је одржан електронским путем услед пандемије корона вируса.

Комисија за жалбе
Комисија за жалбе одржала је једну седницу на којој
je разматрала 1 жалбу поднету у 2021. години и исту
је одбила.

the same; review of the established procedure in relation to the findings determined during the assessment
of inspection bodies in the field of water meters/gas meters in relation to point 6.2.3 of the standard SRPS ISO/IEC
17020: 2012 relating to the suitability of equipment for its
intended use.
On date August 5th, 2021 and November 15th, 2021 the
fourth and fifth meeting of the Permanent Technical
Committee for Laboratories were held. Meetings were
held „remotely”.
The fourth meeting of the technical committee for laboratories was attended by: Smiljana Raičević, PhD, Chairman
of the committee, Slavica Simić, Dragan Vuksanović,
Marija Rakićević, members of the committee.
In accordance with the rules of procedure of the technical committees, the fourth meeting of the permanent technical committee was attended by Prof. Aco
Janićijević, PhD, Acting Director of ATS and M.Sc. Milica
Jovičić, Secretary of the Committee.
The following topics were discussed at the meeting:
defining the transitional period in which the laboratory shall ensure the use of the latest valid version of the
method; the minimum information that the laboratory
shall record in case of revision of the method by the issuing body, based on which it is possible to assess that the
requirement 7.2.1.5 of the standard SRPS ISO/IEC 17025:
2017 have been met; Use of other techniques (except
ICP-OES) for the field of testing toys according to SRPS
EN 71-3:2019 and accordingly the way of expressing the
method in the scope of accreditation.
The fifth meeting of the Standing Technical Committee
was attended by: Smiljana Raičević, PhD, Chairman of
the Committee, Veljko Zarubica, PhD, Deputy Chairman,
Slavica Simic, Maja Ljubic, PhD, Dragan Vuksanovic,
Tatjana Vodnik, PhD, members, Prof. Aco Janićijević, PhD,
Acting Director of ATS, Miloš Jelić, President of the AC
and M.Sc. Milica Jovčić, Secretary.
For legitimate reasons, Marija Rakićević did not attend
the meeting. The draft document“EA-4/09 Accreditation
for Sensory Testing Laboratories”was discussed at the
meeting of the Technical committee.
During 2021, two meetings of the Permanent Technical
Committee for Certification Bodies were held. On
September 28th, 2021 the third meeting was held,
while on December 22nd, 2021 the fourth meeting of
the Permanent Technical Committee for Certification
Bodies was held. Both Meetings were held „remotely”. The third meeting of the Permanent Technical
Committee for Certification Bodies was attended by:
M.Sc. Vesna Stojković, Chair of the Committee, Vladan
Ugrenović, PhD, Nikola Mirković, Prof. Dimitrije Zakić,
PhD, members of the committee. In addition to the
members of the committee, the meeting was attended
by Radivoje Nikoličić, advisor to the director of ATS, Ivan
Gagic, secretary of the committee and Jelena Savković,
associate for administrative and technical affairs of accreditation. At the third meeting, the following topics were discussed: determining the criteria that shall
be met by assessors and technical experts in terms of

possessing specific technical knowledge in the field of
certification of quality management systems for medical devices according to SRPS EN ISO 13485; determination of criteria necessary for assessors and technical
experts to meet in terms of possession of specific technical knowledge in the field of certification of information security management systems according to SRPS
ISO/IEC 27001. The fourth meeting of the Permanent
Technical Committee for Certification Bodies was attended by Vladan Ugrenovic, PhD, Nikola Mirković, Prof.
Dimitrije Zakić, PhD, Prof. Milorad Zrilić, PhD, members as well as Ivan Gagić in the capacity of secretary
of the committee. On the meeting topic related to imported organic products within the scope of accreditation of certification bodies for product certification
was disscussed.

Temporary Technical Committees
During 2021, three meetings of the temporary technical
committees were held.
On November 9 th, 2021, a meeting of the temporary
technical committee for the field of K-18, Metallic
and non-metallic materials was held. On the meeting
chairman as well as committee members were elected. Prof Milorad Zrilić, PhD was elected as a chairman, while Gordana Bakić was elected as a Deputy
Chairman. The meeting discussed the specific technical knowledge that technical assessors and experts
shall have for different types of accreditations in the
field of metallic and non-metallic materials, which includes the method of proving and evaluating the fulfillment of criteria.
On November 8th, 2021, an temporary technical committee for the field of C - 11 medical devices (product certification) was held. The members of this temporary technical committee were elected at the meeting. Branislav
Radivojević was elected as Chairman of the temporary
technical committee, while Marina Milenkovic was elected as Deputy Chairman of the temporary technical committee. The meeting discussed specific technical knowledge in the field of medical devices, which must have
assessors and technical experts for different types of accreditations, which includes how to prove and evaluate
the fulfillment of criteria.
On September 11th, 2021, temporary technical committee was held for the field of C - 03 Construction products materials and structures (product certification). A
meeting of the temporary Technical Committee was
held in order to determine specific competency criteria for technical assessors and experts in this field. The
meeting was held electronically due to the COVID-19
pandemic.

Appeals Committee
The Appeals Committee held 1st session at which it considered 1 appeal submitted in 2021. Appeals Committe
has rejected submitted appeal.
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Реализација процеса акредитације
Током 2021. године, АТС је донео укупно 696 одлука и
закључака, од тога, 573 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 123 закључака.
Током 2021. године додељено је укупно 23 нових
акредитација телима за оцењивање усаглашености,
а након реализованих почетних оцењивања и додељенo је и 3 новe акредитације након истека сертификата о акредитацији. Укупан број додељених акредитација према врсти акредитације је следећи: ЛИ
- 10, ЛЕ – 2, МЛ – 1, КТ – 7, СТСО – 2 (Слика 2).

Током 2021. године формирано је укупно 266 комисија за акредитацију – именованих на укупно 87 Листе за именовање комисија за акредитацију.
У Регистру експерата за одлучивање о акредитацији
од 25.05.2021. укупно је 105 чланова секторских комитета (експерата за одлучивање).
У 2021. години било је укупно 550 оцењивања, од тога
451 на локацији, 77 другим техникама и 23 комбинованих оцењивања.
Укупан број акредитованих ТОУ закључно са 31. децембром 2021. године је 737. У табели 2 приказан је
укупан број акредитованих ТОУ према врсти акредитације.
Врста акредитованог ТОУ
Лабораторије за испитивање
SRPS ISO/IEC 17025:2006 / SRPS
ISO/IEC 17025:2017

ЛИ

ЛИ

ЛЕ

ЛЕ

МЛ
КТ

МЛ еталонирање SRPS ISO/IEC
КТ 17025:2006 / SRPS ISO/IEC

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
је реорганизовао активности сходно ограничењима
која су последица пандемије.
Током 2021. године извршено је укупно 46 прелазака
лабораторија на ново издање стандарда 17025:2017
чиме је до задатог рока извршена транзиција лабораторија на рад према новом издању стандарда SRPS
ISO/IEC 17025:2017.
Укупан број оцењивања током 2021. године у којима
су оцењени преласци:

329

Лабораторије за

СТСО СТСО

Слика 2: Број додељених акредитација према врсти
акредитације у току 2021. године

Број

63

17025:2017

Медицинске лабораторије
SRPS EN ISO 15189:2014

16

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

20

Контролна тела SRPS ISO/IEC
17020:2012

282

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

16

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

9

Провајдери за испитивање
оспособљености SRPS ISO/IEC
17043:2011

2

Укупно:

737

Табела 2: број акредитованих ТОУ на дан 31. децембар
2021. године

2021.

ЛИ

ЛЕ

Укупно

Оцењивања у којима су оцењени преласци:

2

0

2

12 | АТС

During 2021, ATS issued a total of 696 decisions and
conclusions, of which 573 decisions on accreditation
(granting accreditation, maintaining accreditation, renewing accredtitaion, extending the scope of accreditation, transition to new editions of standards, reducing
the scope of accreditation, suspension of accreditation,
withdrawal of accreditation, etc.) and 123 conclusions.

During 2021, a total of 266 Accreditation Committees
were formed – appointed to a total of 87 Lists for the
appointment of Accreditation Committee.

During 2021, after realized initial assessment, a total of 23
new accreditations were granted to CABs, 3 new accreditations were granted after the expiration of the accreditation certificate. The total number of accreditations granted
according to the type of accreditation is as follows: Testing
Laboratories – 10, Calibration Laboratories – 2, Medical
laboratories – 1, Inspection Bodies – 7, Certification Bodies
for Certification of Persons – 2 (Figure 2).

In 2021, there were a total of 550 assessments, of which
451 were on-site, 77 by other techniques and 23 were
combined assessments.

TL
CL
ML
IB
CBCP

ЛИ
ЛЕ

In the Register of Experts for Decision-making on accreditation from May 25th, 2021 there are a total of 105 member
of sectoral committees (decision-making experts).

The total number of accredited CABs as of December 31st,
2021 is 737. Table 2 shows the total number of accredited
CABs by type of accreditation.
Type of accredited CAB

Number

Testing laboratories according to
the requirements of SRPS ISO/IEC
17025:2006/SRPS ISO/IEC 17025:2017

329

Calibration laboratories according
to the requirements of lSRPS ISO/IEC
17025:2006/ SRPS ISO/IEC 17025:2017

63

МЛ
Medical laboratories according to
КТ the requirements of SRPS EN ISO
СТСО 15189:2014

Figure 2: Number of granted accreditations by type of
accreditation during 2021
By implementing the previous activities related
to the transition of the new standard SRPS ISO/IEC
17025:2017, АТS showed that it started the activities
related to the transition on time, which is extremely
important in case of the laboratory’s number and facility, they all need to prepare for transition, to allow
at least two regular assessments for each laboratory
to be assessed for the purpose of transition, to reorganize the activities in accordance with the restrictions because of the COVID-19 pandemic.
During 2021, a total of 46 transitions of laboratories to the
new edition of the standard SRPS ISO/IEC 17025:2017 were
performed, by which transition to the new edition of standard was finished.
The total number of assessments during 2021 in which
transitions were assessed:

16

Certification bodies providing
certification of products according
to the requirements of SRPS EN ISO/
IEC 17065:2016

20

Inspection bodies according to
the requirements of SRPS ISO/IEC
17020:2012

282

Certification bodies providing
certification of management
systems according to the SRPS ISO/
IEC 17021-1:2015

16

Certification bodies providing
certification of persons according
to the requirements of SRPS ISO/IEC
17024:2012

9

PT providers according to the
requirements of SRPS ISO/IEC
17043:2011

2

Укупно:

737

Таble 2: the number of accredited CABs on December 31st,
2021

2021.

TL

CL

Total

Number of transition assessments:

2

0

2
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Измене правних аката и
докумената система менаџмента
Правна акта

Документа система менаџмента

- На седници одржаној дана 5. августа 2021. године
Влада Републике Србије донела је Одлуку о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог
тела Србије, a иста је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 79 од 6. августа 2021. године. Доношењем наведене одлуке у законском року, Влада
Републике Србије је извршила усклађивање оснивачког акта АТС-а са oдредбама Закона о изменама
и допунама Закона о акредитацији („Службени гласник РС“ број 47/21)

Током 2021. године извршена је измена и допуна већине
докумената система менаџмента АТС-а и то као последица измене Закона о акредитацији, измена у обавезујућим
EA/IAF/ILAC документима, као и уоченим местима за побољшање. Такође, измене закона и EA/IAF/ILAC докумената, развој нових и проширење постојећих шема акредитације, створиле су потребу и за генерисањем нових
докумената система менаџмента АТС-а.

-Као последица усклађивања са Законом о изменама и допунама Закона о акредитацији, („Службени
гласник РС“, број 47/21), министар привреде донео је
Правилник о раду комисије за жалбе Акредитационог тела Србије који је објављен у „Службеном гласнику РС” број 74 из 2021. године.

• Измењено је укупно 6 пословника и 8 правила АТС-а;
• Измењено је укупно 14 процедура и донете су 2
нове процедуре;
• Измењено је 19 упутстава и донето је 12 нових упутстава.
• Током 2021. године у систему менаџмента АТС-а укупан број измењених/допуњених докумената као и
нових износи 61.
Релевантна документа су објављења и на сајту АТС-а
www.ats.rs
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Changes of legal acts and
management system documentation
Legal acts
- At the session held on August 5th, 2021 the
Government of the Republic of Serbia passed
the Decision on Amendments to the Act on
Establishemnt of the Accreditation Body of Serbia,
and it was published in the ‘’Official Gazette of RS’’
No. 79 from August 6th, 2021. By passing the abovementioned decision within the legal deadline, the
Government of the Republic of Serbia harmonized
the Act on Establishement of the Accreditation
Body of Serbia with the provisions of the Law on
Amendments to the Law on Accreditation (‘’Official
Gazette of RS“ No. 47/21)
- As a consequence of harmonization with the
Law on Amendments to the Law on Accreditation
(„Official Gazette of RS“, No. 47/21), the Minister of
Economy adopted the Rulebook on the work of the
Appeals Commitee of the Accreditation Body of
Serbia published in the „Official Gazette of RS” No.
74, from 2021.

Management System
Documentation
During 2021, most of the documents of the ATS management system were amended as a result of amendments to
the Law on Accreditation, changes in mandatory EA/IAF/
ILAC documents, as well as identified places for improvement. Also, amendments to the Law and EA/IAF/ILAC documents, development of new and extension of existing
accreditation schemes, have created the need to generate
new documents of the ATS management system.
•A
 total of 6 Quality Manuals were amended and 8 rules
of ATS:
•A
 total of 14 procedures were amended and 2 new were
adopted;
• 1 9 quidelines were amended and 12 new were adopted.
•D
 uring 2021 in the management system of ATS a total
number of amended/supplemented document as well
as new is 61.
Relevant documents are also published on the ATS website
www.ats.rs.
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Међународне активности
ралног директората за акредитацију Републике
Албаније (ДПА)
Лидери иницијативе за регионалну сарадњу „Отворени Балкан“ састали су се 21. 12. 2021. године
у Тирани (Република Албанија) где су потписали
низ споразума који би требало да олакшају промет
људи, робе и капитала између три земље и олакшају пословање привредницима.

проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а и др Армонд Халеби, директор ДПА
(с деснa на лево)
Prof Aco Janicijevic, PhD, ATS Acting director and Armond Halebi, PhD director of DPA
(from right to left)

Међународни споразуми
Споразум о сарадњи између Акредитационог
тела Србије и Генералног директората за акредитацију Републике Албаније
На састанку Влада Републике Србије, Републике Северне Македоније и Републике Албаније
који се одржао у периоду од 12. до 14. новембра
2021. године у Нишу потписан је Споразум о сарадњи између АТС-а и Генералног директората
за акредитацију Републике Албаније (ДПА). Наведеним споразумом дефинисана је размена информација о документима и законима у области
акредитације, организовање заједничких радионица, семинара и конференција из области од
интереса, дефинисана је сарадња везана за обуку и професионални развој особља и оцењивача
разменом стручњака и њиховим укључивањем у
акредитацију ТОУ, размена искустава у примени
међународних стандарда у области акредитације,
промоција учешћа лабораторија у међулабораторијским поређењима и програмима испитивања
оспособљености; организација студијских посета
за оцењиваче и техничке експерте у циљу осведочења или посматрања оцењивања ТОУ у областима од заједничког интереса; размена оцењивача
и техничких експерата, идентификација области
од заједничког интереса (политике/критеријуми/
поступци у области акредитације, развој шема акредитације и сл.) за разматрање и сарадњу кроз
посете/састанке/тренинге.
Споразум о сарадњи између Акредитационог
тела Србије (АТС), Института за акредитацију
Републике Северне Македоније (ИАРНМ) и Гене16 | АТС

Састанку су поред представника Влада Републике Србије, Републике Северне Македоније и Републике Албаније присуствовали и директори
ова три акредитациона тела који су том приликом
потписали споразум о сарадњи између АТС-а, Института за акредитацију Републике Северне Македоније (ИАРСМ) и Генералног директората за
акредитацију Републике Албаније (ДПА).

Билатерална сарадња са
акредитационим телима
Упркос отежаним условима путовања које је
наметнула епидемија корона вируса АТС је наставио активно да ради на гајењу и унапређењу
међународне сарадње, па је тако 27. јула 2021.
године у својим просторијама угостио делегацију Хрватске акредитацијске агенције (ХАА).

др Армонд Халеби, директор ДПА, проф.др Ацо Јанићијевић,
в.д. директора АТС-а и мр Слободен Чокревски, директор ИАРСМ
Almond Halebi, PhD, director of DPA, prof. Aco Janicijević, PhD,
ATS acting director and M.Sc. Sloboden Čokrevski, director of IARNM

International Activities
International agreement

tion of the Republic of North Macedonia (IARNM)
and the General Directorate of Accreditation of the
Republic of Albania (DPА)

Memorandum of Understanding between the Accreditation Body of Serbia and the General Directorate of Accreditation of the Republic of Albania
Memorandum of Understandig between ATS and the
General Directorate for Accreditation of the Republic of Albania (DPA) was signed at the meeting of the
Governments of the Republic of Serbia, the Republic
of Northern Macedonia and the Republic of Albania,
which took place from November 12th to 14th, 2021 in
Niš. The agreement defines the exchange of information on documents and laws in the field of accreditation, organization of joint workshops, seminars and
conferences in the field of interest, defines cooperation related to training and professional development
of staff and assessors by exchanging experts and their
involvement in the accreditation of CAB, exchange of
experience in application of international standards
in the field of accreditation, promotion of laboratory
participation in interlaboratory comparisons and proficiency testing programs; organization of study visits for
assessors and technical experts in order to witness or
observe the assessment of the CAB in fields of common
interest; exchange of assessors and technical experts,
identification of fileds of common interest (policies/criteria/procedures in the field of accreditation, development of accreditation schemes, etc.) for consideration
and cooperation through visits/meetings/trainings.

Leaders of the ’’Open Balkans’’ Regional Cooperation
Initiative met on December 21st, 2021, in Tirana,
Albania, where they signed a range of agreements
aimed at facilitating the trade of people, goods and
capital between the three countries and facilitating
business for entrepreneurs.

Memorandum of Understanding among the Accreditation Body of Serbia (АТS), Institute for Accredita-

In addition to representatives of the Governments of
the Republic of Serbia, the Republic of North Macedonia and the Republic of Albania, the meeting was
attended by the directors of these three accreditation
bodies who on that occasion signed Memorandum of
Understanding between ATS, the Institute for Accreditation of the Republic of Northern Macedonia (IARNM)
and the General Directorate for Accreditation of the Republic of Albania (DPA).

Bilateral cooperation with
accreditation bodies
- Despite the difficult travelling conditions imposed
by the COVID-19 pandemic, ATS continued to work
actively on growing and improving international
cooperation, so on July 27th, 2021, ATS hosted a
delegation of the Croatian Accreditation Agency
(HAA) at its premises.

проф. др Ацо Јанићијевић, мр Мирела Зечевић, директорка ХАА, Маја Деспот, начелник одељења за опште
и заједничке послове и Младен Вребчевић, начелник одељења за акредитацију сертификационих тела
Prof. Aco Janićijević, PhD, M.Sc. Mirela Zečević, Director of HAA, Maja Despotovic, Head od the Department for General
and joint Affairs and Mladen Vrebčević, Head of the Department for the Accreditation of Certification bodies
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Гласник РС“, бр. 47/21) извршена је размена искустава и информација у вези са предлогом решења
по питању Уредбе Европског парламента и Већа (ЕЗ
765/2008) о утврђивању захтева за акредитацију и за
надзор над тржиштем у односу на стављање производа на тржиште.
Извршена је размена искустава и информација о
експертима и оцењивачима из одређених области
акредитације.
Анализом тема од интереса размењена су искуства
у вези са колегијалним оцењивањима, као и питања и одговори у вези са сазнањима и конкретним
проблемима / недоумицама са којима се сусрећу у
пракси ова два акредитациона тела.

Маја Деспот, проф. др Ацо Јанићијевић, мр Мирела Зечевић,
Јасна Стојановић, Младен Вребчевић и Љиљана Маркићевић
Maja Despot, prof. Aco Janićijević, PhD, M.Sc. Mirela Zečević,
Jasna Stojanović, Mladen Vrebčević and Ljiljana Markićević

АТС су испред ХАА посетили мр Мирела Зечевић,
директорка ХАА, Маја Деспот, начелник одељења
за опште и заједничке послове и Младен Вребчевић, начелник одељења за акредитацију сертификационих тела.
Руководство АТС-а одржало је састанак са делегацијом ХАА где су два акредитациона тела презентовала свој рад и планове, разменила информације
о новом законском оквиру у области акредитације,
разматрали сарадњу везано за развој шеме акредитације у области GHG верификатора, акредитацији за потребе именовања – грађевинска уредба
и развоју шеме за кибернетичку безбедност.
Размењена су и искуства и информације о експертима и оцењивачима из одређених области акредитације, колегијалним оцењивањима, примерима
из праксе.

- Дана 12. и 13. августа 2021. године в. д. директора АТС-а, проф. др Ацо Јанићијевић, посетио је
Институт за акредитовање Босне и Херцеговине
(БАТА).
На основу раније успостављеног Споразума о сарадњи у подручју акредитације и у складу са Протоколом о спровођењу Споразума о сарадњи, током
посете одржан је билатерални састанак представника АТС-а и БАТА-е.
На састанку се расправљало о законима о акредитацији ове две земље.
Узимајући у обзир Закон о изменама и допунама Закона о акредитацији Републике Србије („Службени
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- У периоду од 13. до 16. октобра 2021. године током одржавања 16. међународне конференције
„Компетентност лабораторија 2021“ у организацији CROLAB-а (Удружење лабораторија Хрватске) састали су се директори АТС-а, проф. др Ацо
Јанићијевић, Института за акредитовање Босне
и Херцеговине (БАТА), мр Дражан Приморац, Хрватске акредитацијске агенције (ХАА), мр Мирела
Зечевић и Института за акредитовање Северне
Македоније (ИАРМ), мр Слободен Чокревски.
У пријатељском и конструктивном разговору закључено је да су системи акредитације који се
спроводе у све четири државе еквивалентни и
усаглашени са захтевима стандарда ISO/IEC 17011
и Уредбом (EЗ) 765/2008, као и релевантним документима европских и међународних организација
за акредитацију EA, ILAC и IAF-a и да међусобно
пружају исти степен поверења. Такође, директори
акредитационих тела су разговарали и о могућим
подручјима будуће сарадње као што је размена
информација о активностима и размена докумен-

проф. др Ацо Јанићијевић, в. д. директора АТС-а и мр Дражан Приморац,
генерални директор БАТА-е, са запосленима БАТА-е
Prof. Aco Janićijević, PhD, ATS Acting Director and M.Sc. Dražan Primorac,
General Director of BATA, wIth BATA s employees

International Activities
M.Sc. Mirela Žečević, director of HAA, Maja Despot,
head of the department for general and joint affairs
and Mladen Vrbčević, head of the department for
accreditation of certification bodies visited ATS on the
behalf of HAA.
ATS management held a meeting with the HAA
delegation where the two accreditation bodies
presented their work and plans, exchanged
information on the new legal framework in the
field of accreditation, discussed cooperation in
developing accreditation schemes in the field
of GHG verifiers, accreditation for appointment
– construction regulation and developing a
cybersecurity scheme.
Also, on the meeting information about technical
experts and assessors from certain fields of
accreditation, peer evaluations, examples from
practice were exchanged.

- On August 12th and 13th, 2021 ATS Acting Director,
Prof. Aco Janjićijević, PhD, visited the Institute for
Accreditation of Bosnia and Herzegovina (BATA).
During the visit, based on the previously established
Memorandum of Understanding in the field of accreditation and in accordance with the Protocol on
the implementation of the Memorandum of Understanding, a bilateral meeting of representatives of
ATS and BATA was held.
On the meeting the laws of accreditation of the two
countries also were discussed.
Taking into account the Law on Amendments to the
Law on Accreditation of the Republic of Serbia (‘’Official Gazette of the RS’’, No. 47/21), representatives of

проф. др Ацо Јанићијевић, в. д. АТС-а, мр Мирела Зечевић, директорка ХАА,
Дражан Приморац, директор БАТА и мр Слободен Чкревски, директор ИАРСМ
(с лева на десно)
Prof. Aco Janićijević, PhD, ATS Acting Director, M.Sc. Mirela Zečević Director of HAA,
M.Sc. Dražan Primorac , Director of Bata and M.Sc. Sloboden Čokrevski, Director of IARNM

ATS and BATA exchange their experiences and information regarding the proposed solution to the Regulation of the Eurpoean Parliament and the Council
(EC 765/2008) on determining the requirements for
accreditation and market surveillance in relation to
the placing of products on the market.
Experiences and information on experts and assessors
from certain field of accreditation were exchanged.
By analysis of topics of interest experiences related to
peer evaluations as well as questions and answers related to knowledge and specific problems/doubts encountered in the practice of these two accreditation
bodies were exchanged.

- In the period from 13th to 16th October 2021, during the 16th International Conference ‘’Laboratory
Competence 2021’’ organized by CROLAB (Croatian
Laboratory Assoication), the meeting between director of the Accreditation Body of Serbia (ATS), Prof. Aco
Janjićijević, PhD, Institute for Accreditation of Bosnia
and Herzegovina (BATA), M.Sc. Dražan Primorac, Croatian Accreditation Agency (HAA), M.Sc. Mirela Žečević
and the Institute for Accreditation of Northern Macedonia (IARM), M.Sc. Sloboden Čokrevski was held.
In a friendly and constructive conversation, it was concluded that the accreditation systems implemented
in all four countries are equivalent and comply with
the requirements of ISO/IEC 17011.
Within the project „Increasing the efficiency and effectiveness of services provided to Bulgarian companies
in the field of accreditation” within the Operational
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Активности у оквиру
међународних пројеката
У 2021. години АТС је учествовао у реализацији започетних активности у оквиру следећих пројеката:
1. „ЕУ за Србију – Подршка безбеднијим производима, Јачање капацитета националних институција инфраструктуре квалитета и органа тржишног надзора“ (IPA 2017) („EU for Serbia – Support
for Safer Products - Strengthening Capacities of
National Quality Infrastructure and Market Surveillance Authorities“ (ИПА 2017))
2. „Regional Consultancy Fund for Quality Inftrastructure – South East Europe” (PTB);
3. 
Успостављање и јачање капацитета тела за
оцењивање усаглашености производа са Директивом о енергетском означавању производа
2010/30/ EU и Екодизајн директивом 2009/125/EZ
(EU4Energy Labelling and Ecodesign).

проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а,
Ирена Бориславова, извршни директор БАС
Prof Aco Janicijevic, PhD Acting Director,
Irena Borislavova, Executive Director of BAS

тације, заједничка организација едукативних радионица и конференција, као и размена оцењивача и
техничких експерата, хармонизација и унапређење
процеса акредитације.

Под окриљем пројекта „Повећање ефикасности
и ефективности услуга које се пружају бугарским
предузећима у области акредитације” у оквиру
Оперативног програма „Иновације и конкурентност” 2014 – 2020 Бугарска агенција за акредитацију
(ЕА БАС) била је домаћин дводневне међународне
конференције „Акредитација у условима кризе“.
Основни циљ наведеног пројекта је подизање
свести о предностима акредитације и одржавања
квалификација лица која учествују у процесу акредитације, одржавање стручности и нивоа знања о
специфичностима и делатности акредитације.
Конференција је одржана од 02. до 03. децембра
2021. године у Софији, Бугараска.
Испред АТС-а конференцији је присуствовао проф.
др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а.
Конференција је одржана у пет панела.
Скуп је затворила Dr. Daniela Vezieva, министарка
привреде Републике Бугарске.
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У оквиру пројекта „ЕУ за Србију – Подршка безбеднијим производима, Јачање капацитета националних институција инфраструктуре квалитета
и органа тржишног надзора“ (IPA 2017) реализоване су активности обука у вези са развојем нових
шема акредитације/области активности АТС-а у областима оцењивања усаглашености грађевинских
производа и медицинских средстава, и то:
- у периоду од 15. до 18. марта 2021. године одржана је Обука о директивама ЕУ за медицинска
средства. Обуку је одржала Ана Пина, експерт из
Португалије, а обуци су, осим интерног и екстерног особља АТС-а, присуствовали и представници
акредитованих ТОУ, као и представници Министарства здравља, Агенције за лекове и медицинска средства и Министарства привреде. Услед
епидемиолошке ситуације изазване вирусом корона наведена обука је одржана „са удаљености“;
- у периоду од 14. до 16. априла 2021. године одржана је Обука о прописима ЕУ за грађевинске производе; обуку је одржала Емилија Баришић, експерт
из Хрватске, а обуци су, осим интерног и екстерног
особља АТС-а, присуствовали и представници акредитованих ТОУ, као и представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства привреде и Министарства
трговине, туризма и телекомуникација. Услед епидемиолошке ситуације изазване вирусом корона
наведена обука је одржана „са удаљености“.
Током 2021. године, у оквиру овог пројекта, спровођене су и припремне активности за реализацију
обуке за потребе развоја нове шеме оцењивања
усаглашености у области електронске идентификације и услуга од поверења (eIDAS), као и активности
за реализацију обука које се односе на примену IAF
обавезујућих докумената и стандарда ISO 13485:2016.

International Activities
Programme „Innovation and Competitiveness” 2014
- 2020, the Bulgarian Accreditation Agency (EA BAS)
hosted a two-day international conference „Accreditation in Crisis”. The main goal of this project was to
raise the awareness of the benefits of accreditation
and maintain the qualifications of persons participating in the accreditation process, maintaining expertise and levels of knowledge about the specifics
and activities of accreditation.
The conference was held from 2nd to 3rd December,
2021 in Sofia, Bulgaria.
On behalf of ATS, the conference was attended by
Prof. Aco Janićijević, PhD, Acting Director of ATS.
The conference was held in five panels.
The meeting was closed by Daniela Vezieva, PhD,
Minister of Economy of the Republic of Bulgaria.

Participation in the work of
international organizations
In 2021, ATS continued with participation in ongoing
activities within the following projects:
1. (“EU for Serbia – Support for Safer Products Strengthening Capacities of National Quality
Infrastructure and Market Surveillance Authorities“
(IPA 2017))

caused by the COVID-19, the mentioned training
was held „remotely”.
- in the period from 14th to 16th April 2021, the Training on EU regulations for construction products was
held; the training was held by Emilija Barišić, an
expert from Croatia, and the training was attended
not only by internal and external staff of ATS, but
also by representatives of the accredited CAB, as
well as representatives of the Ministry of Construction, Transport and Infrastructure, Ministry of Economy and Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications. Due to the epidemiological situation
caused by the COVID-19 pandemic, the mentioned
training was held ’’remotely’’.
During 2021, within the same project, preparatory
activities for the implementation of training for
the development of a new conformity assessment
scheme in the filed of electronic identification and
trust service providers (eIDAS) was realized. Also
preparation for the realization of traning related to
the implementation of IAF mandatory documents
and standards ISO 13485:2016 was made.
Also, ATS representatives attended trainings realized
for the needs of other institutions participating in
this project, namely trainings related to EU regulations in the field of explosives for civil use and pyrotechnic products, as well as trainings in the field of
market surveillance and general security of product.

2. 
“Regional Consultancy Fund for Quality
Inftrastructure – South East Europe” (PTB);
3. 
Establishing and strenghtening the capacity
of bodies to assess the conformity of products
with EU 2010/30 with the Energy Labeling
Directive 2009/125/EZ (EU4Energy Labelling and
Ecodesign).
Within the project „EU for Serbia - Support for Safer
Products, Capacity Building of National Quality Infrastructure Institutions and Market Surveillance Authorities” (IPA 2017), following training activities related
to the development of new accreditation schemes/
fields of ATS activities in the field of conformity assessment of construction products and medical devices was realized:
- in the period from 15th to 18th March 2021, the Training on EU directives for medical devices was held. The
training was held by Ana Pina, an expert from Portugal. The training was attended not only by the
internal and external staff of ATS, but also by representatives of the accredited CAB, as well as representatives of the Ministry of Health, the Agency
for Medicines and Medical Devices and the Ministry
of Economy. Due to the epidemiological situation

Обука за потребе развоја нове шеме оцењивања усаглашености у области
електронске идентификације и услуга од поверења (eIDAS)
Training for the development of a new conformity assessment scheme
in the field of electronic identification and trust servise providers
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Такође, представници АТС-а су присуствовали обукама које су реализоване за потребе других институција које учествују у овом пројекту, и то обукама
у вези са прописима ЕУ у области експлозива за цивилну употребу и пиротехничких производа, као и
обукама у области тржишног надзора и опште безбедности производа.
У оквиру пројекта ЕУ за енергетско означавање и
екодизајн током 2021. године, представници АТС-а
су учествовали у следећим обукама у области менаџмента енергијом, енергетског означавања и
екодизајна:
- у периоду од 25. до 29.01.2021. године одржана је
петодневна обука за стандард ISO 50001:2018. Презентације су одржали експерти пројекта: др Бернард Гиндро, др Мирко Ђапић, Драгана Петровић,
Владимир Симић и Георгиос Маркогианакис;
- у периоду од 13. до 16.09.2021. и 06. и 07.12.2021.
године одржана је обука Спровођење мера еко-дизајна и енергетског означавања производа. Презентације су одржали експерти пројекта: др Бернард Гиндро, др Мирко Ђапић, Неџметин Токур и
Тодор Микић, као и експерти из лабораторија за
испитивање Tурског института за стандардизацију (TSE) Мукахит Арслан, Сафије Демир, Фатих
Мехмет и Мелих Онајли који су презентовали
испитивања захтева за еко-дизајн електронских
дисплеја, расхладних уређаја, загрејача воде, извора светлости, кухињских рерни, плоча за припрему хране и аспиратора у домаћинству.
У оквиру пројекта SEE QI Projects under the new
„Regional Consultancy Fund Quality Infrastructure”
(SEE QI Fund PTB) током 2021. године АТС је учествовао у 3 обуке:
-
Follow-up exchange of experience regarding
the implementation of remote assessments
(and consequences of the COVID-19 crisis), дана
28.01.2021. године. Модератор обуке је био Dr.
André Sollwedel из немачког акредитационог тела
(DakkS).
-
Training on accreditation for SARS-CoV-2 virus
identification, дана 09. и 10.02.2021. године. Предавачи на обуци су били Ioannis Sitaras и Aliki
Stathopoulou, обоје из грчког акредитационог
тела (ESYD).
У оквиру пројекта приређен је водич Accreditation
of Medical Laboratories for PCR Testing Guideline
for the Accreditation of Medical Laboratories
Performing Molecular Tests for Covid-19.
АТС је током године доделио прву акредитацију
за методе „Брис назофаринкса Одређивање SARS
CoV-2 Ag – брзи тест (имунохроматографска метода) и Серум - Одређивање SARS-CoV-2 IgG антитела на спајк протеин («spike»протеин) (хемилуминисцентно имуноодређивање – CMIA).
- Training on Construction Products Regulation (CPR),
дана 29.09.2021. године.
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Учествовање у раду
међународних организација
Активно учешће представника АТС-а у раду радних тела ЕА, ILAC-а и IAF-а (Генералне скупштине, техничких комитета и одговарајућих радних група) доприноси унапређењу система
менаџмента и јачању улоге АТС-а у европској
и међународним организацијама за акредитацију. Представници АТС-а су и током 2021. године учествовали на састанцима поменутих радних тела који се по правилу реализују два пута
годишње. Представници АТС-а су тако 2. и 3.
марта и 7. септембра 2021. године учествовали
на хоризонталном комитету за хармонизацију
(HHC), 10. марта 2021. године на састанку лабораторијског комитета (EALC), 12. марта 2021. и
10. септембра 2021. године на ванредном састанку Генералне скупштине ЕА (EAGA), 23. марта
и 22. септембра на састанку комитета за контролна тела (EAIC), 24. и 25. марта и 28. септембра на састанку комитета за сертификациона
тела (EACC), 20., 21. маја и 24. новембра 2021.
године на Генералној скупштини ЕА (EAGA), 2. и
3. децембра на састанку ЕА радне групе за медицинске лабораторије (EAWGML).
Услед епидемиолошке ситуације наведени састанци су реализовани „са удаљености“.
На одржаним састанцима дефинисани су датуми
наредних комитета и скупова, и исказана је жеља
да се исти реализују уживо, после дуже паузе која
је изазвана пандемијом корона вируса.
Представници АТС-а су, такође, учествовали и у колегијалним оцењивањима других АТ, а такође су и сами
били предмет колегијалног оцењивања од стране
тима Европске организације за акредитацију.

ЕА колегијално оцењивање
Колегијално оцењивање АТС-а од стране тима за
оцењивање ЕА спроведено је према захтевима
стандарда ISO/IEC 17011:2017, Уредби (ЕК) 765/2008
и захтевима обавезујућих докумената међународних организација за акредитацију у недељи од 15.
до19. новембра 2021. године, укључујући и 22. и 24.
новембар када је одржан део завршног састанка.
Оцењивање је било обављено у циљу потврђивања статуса АТС као ЕА MLA потписника споразума за следеће врсте акредитација:
- испитивање према стандарду ISO/IEC 17025: 2017;
- испитивање у медицинским лабораторијама према стандарду ISO 15189:2012;

International Activities
As a part of the EU project for energy labelling and
ecodesign during 2021, ATS representatives participated in the following trainings in the field of energy
management, energy labelling and ecodesign:
- in the period from January, 25th to 29th 2021 a fiveday training for the ISO 50001:2018 standard. The
presentations were held by the projects experts: Bernard Gindro, PhD, Mirko Đapic, PhD, Dragana Petrović,
Vladimir Simić and Georgios Markogianakis;
- in the period from 13th to 16th, Spetember, 2021
and 6th and 7th, December, 2021. The training Implementation of eco-design measures and energy
labeling of products was held. The Presentations
were held by the project experts: Bernard Gindro,
PhD, Mirko Djapić PhD, Necmetin Tokur and Todor
Mikić, as well as experts from the testing laboratories of the Turkish Institute for Standardization
(TSE) Mukahit Arslan, Safije Demir, Fatih Mehmet
and Melih Onayli who presented the testing requirements for eco-design of electronic displays,
cooling devices, water heaters, light sources,
kitchen ovens, food preparation hobs and household aspirators.
Within the project SEE QI Projects under the new „Regional Consultancy Fund Quality Infrastructure” (SEE QI
Fund PTB) during 2021, ATS participated in 3 trainings:
-
Follow-up exchange of experience regarding the
implementation of remote assessments (and consequences of the COVID-19 crisis), on 28th January, 2021.
The moderator of the training was André Sollwedel,
PhD from the German Accreditation Body (DakkS).
- Training on accreditation for SARS-CoV-2 virus identification, on 09th and 10th February, 2021. The trainers were Ioannis Sitaras and Aliki Stathopoulou, both
from the Greek Accreditation Body (ESYD).
A guide was prepared within the project ”Accreditation of Medical Laboratories for PCR Testing Guideline for the Accreditation of Medical Laboratories
Performing Molecular Tests for Covid-19”.
During the year, ATS awarded the first accreditation
for the methods „Nasopharyngeal swab” Determination of SARS CoV-2 Ag - rapid test (immunochromatographic method) and Serum - Determination of
SARS-CoV-2 IgG antibodies to spike protein („spike”
protein) (chemiluminescent immunoassay - CMIA).
- Training on Construction Products Regulation (CPR),
on the 29th of September, 2021.

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) contributes to the improvement of the
management system and strengthening the role of
ATS in European and international accreditation organizations. During 2021, the representatives of ATS
also participated in the meetings of the mentioned
working bodies, which are usually held twice a year.
Representatives of ATS thus participated in the Horizontal Harmonization Committee (HHC) on March
2nd and 3rd and September 7th, 2021, on March 10th,
2021 in the meeting of the EA Laboratory Comitee
(EALC), on March 12th, 2021 and September 10th 2021
in the extraordinary meeting of the EA General Assembly (EAGA), on March 23rd and September 22nd
in the meeting of the EA Committee for Inspection
Bodies (EAIC), on March 24th and 25th and September
28th in the meeting of the EA Certification Committee (EACC), 20th, 21st May and November 24th, 2021 in
the EA General Assembly (EAGA), on December 2nd
and 3rd in the meeting of the EA Working Group for
Medical Laboratories (EAWGML).
Due to the epidemiological situation, these meetings
were held ‘’remotely“.
At the meetings, the dates of the next committees
and gatherings were defined, and the desire was expressed to realize them in person, after a long break
caused by the COVID-19 pandemic.
Representatives of ATS also participated in the peer
evaluations of other ABs, and were also the subject by
the peer evaluation team of the European co-operation for Accreditation.

ЕА peer evaluation
Peer evaluation of ATS by the EA peer evaluation
team was conducted in accordance with the requirements of ISO/IEC 17011:2017, Regulation (EC)
765/2008 and the requirements of mandatory document of international accreditation organizations in
the week from 15th to 19th November, 2021, including November 22nd and 24th when part of the closing
meeting was held. The evaluation was performed in
order to confirm the status of ATS as an EA MLA signatory for the following type of accreditations:
- Testing Laboratories according to the standard ISO/
IEC 17025: 2017;
- Medical Laboratories according to the standard ISO
15189:2012;
- Calibration Laboratories according to the standard
ISO/IEC 17025: 2017;
- Inspection bodies according to the standard ISO/IEC
17020:2012;
- Сеrtification bodies of products, processes and services according to the standard ISO/IEC 17065:2012;
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- eталонирање према стандарду ISO/IEC 17025: 2017;
- контролисање према стандарду ISO/IEC 17020:2012;
- сертификација производа, процеса и услуга према стандарду ISO/IEC 17065:2012;
-
сертификација особа према стандарду ISO/IEC
17024:2012;
- сертификација система менаџмента према стандарду ISO/IEC 17021-1:2015,
као и у циљу проширења области на акредитацију
ПТ провајдера према стандарду ISO/IEC 17043:2010.
Секретар ЕА МАС је обавестила АТС 1.10.2020. године о планираном датуму оцењивања и упутила
захтев за доставу следеће документације: статистичка табела, табела потенцијалних ТОУ за осведочење, табела са списком запослених, табела
са осведоченим активностима током претходног
колегијалног оцењивања и табела са прекограничним активностима са циљем анализе пријаве
и идентификације захтеване компетентности за
чланове тима, као и за припрему програма оцењивања. АТС је послао тражену документацију ЕА
дана 30.10.2020. године.
У међувремену је секретар ЕА МАС комитета обавестила АТС да се предвиђени члан тима за испитне лабораторије Giselle Nick-Mäenpää (FINAS) замењује са Ruta-ом Svagzdiene, (LA).

8.

Allan Munck (DANAK), члан тима за акредитацију тела за сертификацију производа,

9.

Marina Georgieva (BAS), члан тима за акредитацију тела за сертификацију особа,

10. S
 téphanie Cleridou (CYS-CYSAB), члан тима на обуци за акредитацију медицинских лабораторија.
У односу на договорени план оцењивања дошло је до
мањих измена тако да је вођа тима Henk Deckers био
одсутан из здравствених разлога у среду и четвртак
17. и 18.11.2021. године, а чланица тима за оцењивање
у области сертификације особа, Marina Georgieva, је
била одсутна у уторак, 18.11.2021. године.
Завршни састанак са свим члановима тима је одржан у петак 19.11.2021. године, а потврда налаза
вође тима је обављена у среду 24.11.2021. године
на састанку на коме је поред њега присуствовао
и заменик вође тима Salih Yüksel. Укупно је констатовано 7 неусаглашености и 9 коментара. Три
налаза ( 1 НУ и 2 забринутости су се поновили у
односу на претходно оцењивање).
Предлог корективних мера је послат тиму
14.01.2022. године. Пре тога су обављене консултације са органима АТС-а, као и надлежним Министарством привреде.

Сва потребна и тражена документација је преведена на енглески језик и достављена је тиму путем ЕА форум апликације 27.08., 3.09. и 17.09.2021.
године. Касније је у неколико наврата достављена
преведена документација за тражене предмете
ТОУ за осведочење са удаљености према врстама
акредитације.
Колегијално оцењивање је спроведено „са удаљености“. Осведочење у рад тима за оцењивање на
локацији лабораторије за област ПТ провајдера
је обављено такође „са удаљености“ с тим што је
оцењивање АТС-а спроведено на локацији.
Тим за колегијално оцењивање су чинили:
1.

Henk Deckers (RvA), вођа тима,

2.

Salih Yüksel (TURKAK), заменик вође тима и
члан тима за акредитацију тела за сертификацију система менаџмента,

3.

Jaroslav Mucha (CAI), члан тима за акредитацију лабораторија за еталонирање,

4.

Ruta Svagzdiene, (LA), члан тима за акредитацију лабораторија за испитивање,

5.

Dana Dominova (CAI), члан тима за акредитацију медицинских лабораторија,

6.

Franjo Kranjčević (SA), члан тима за акредитацију контролних тела,

7.

Miruna Dobre (BELAC), члан тима за акредитацију ПТ провајдера,
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Уводни састанак колегијалног оцењивања ЕА
Оpening meeting with EA peer evaluation team

International Activities
- Сеrtification bodies for certification of persons according to the standard ISO/IEC 17024:2012;
- Certification bodies for certification of management systems according to the standard ISO/IEC
17021-1:2015;
as well as in order to extend the field to the accreditation of PT providers according to the standard ISO/IEC
17043:2010.
The EA MAC Secretary informed ATS on 1st October,
2020 about the planned dates of evaluation and sent
a request for the following documentation: statistical table, table of potential CAB for witnessing, table
with list of employees, table with witnessing activities during the previous peer evaluation and table
with cross-frontier activities to analyze application
and identify required competencies for the team
members, as well as for the preparation of the evaluation programme. ATS sent the requested documentation to EA on 30th October, 2020.
Meanwhile, the EA MAC Secretary committee informed ATS that the envisaged team member of the
testing laboratory Giselle Nick-Mäenpää (FINAS) is replaced by Ruta Svagzdiene, (LA).
All necessary and requested documentation was
translated into English and submitted to the team

via the EA forum application on three interactions,
27th August, 3rd September and 17th September, 2021.
Later, on several occasions, translated documentation
was submitted for the required CAB files for remote
witnessing according to the types of accreditation.
Peer evaluation was conducted ’’remotely’’. Witnessing of the work of the assessment team at the location
of the laboratory for the field of PT providers was also
performed ’’remotely’’, with the ATS assessment being
conducted on site.
The peer evaluation team consisted of:
1.

Henk Deckers (RvA), Team Leader,

2.

Salih Yüksel (TURKAK), Deputy Team Leader and
Team Member in the field of Management Systems Certification,

3.

Jaroslav Mucha (CAI), Team Member in the field
of Calibration Laboratories,

4.

Ruta Svagzdiene, (LA), Team Member in the field
of Testing Laboratories,

5.

Dana Dominova (CAI), Team Member in the field
of Medical Laboratories,

6.

Franjo Kranjcevic (SA), Team Member in the field
of Inspection Bodies,

7.

Miruna Dobre (BELAC), Team Member in the field
of Proficiency Testing Providers,

8.

Allan Munck (DANAK), Team Member in the field
of Product Certification,

9.

Marina Georgieva (BAS), Team Member in the
field of Certification of Persons,

10. Stéphanie Cleridou (CYS-CYSAB), Team Member
Trainee in the field of Medical Laboratories.
There were minor changes regarding agreed evaluation plan, so that the Team Leader Henk Deckers, was
absent due to the health reasons on November 17th
and 18th, 2021, and a member of the evaluation team in
the field of certification of persons, Marina Georgieva,
was absent on Tuesday, November 16th, 2021.
The closing meeting with all members of the team
was held on Friday, November 19th, 2021, and confirmation of the findings of the team leader was
perfomed on Wednesday, November 24th, 2021 at
a meeting attended by the Deputy Team Leader
Salih Yüksel. A total of 7 nonconformities and 9
comments were stated. Three findings (1 NC and 2
CNs were repeated compared to the previous peer
evaluation).
The proposal of corrective actions was sent to the
team on January 14th, 2022. Prior to that, consultations were held with the ATS bodies, as well as the
competent Ministry of Economy.
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Промоција акредитације
Светски дан акредитације
АТС је 28. јуна 2021. године у Клубу посланика у Београду, организовао прославу поводом обележавања
Дана акредитације у Републици Србији, када је пре 21
годину донет први сертификат о акредитацији.
Ово је била и прилика да се обележи и прослави Светски дан акредитације, који се на глобалном нивоу прославља 9. јуна, датум који су заједнички установили ILAC
(Међународна организација за акредитацију лабораторија) и IAF (Међународни форум за акредитацију).
Тема овогодишњег Светског дана акредитације била
је посвећена циљевима одрживог развоја и гласи:
Подршка спровођењy циљева одрживог развоја.
Циљеви одрживог развоја се баве глобалним изазовима, укључујући сиромаштво, неједнакост, климатске промене, деградацију животне средине и правду.
Свечаности у Клубу посланика присуствовали су
представници министарства Владе Републике Србије, представници државних институција и универзитета, уважени гости из региона, чланови органа и
тела АТС-а, чланови техничких комитета АТС-а, тела за
оцењивање усаглашености, оцењивачи и експерти.
Државни секретар Министарства привреде Милан
Љушић обратио се присутнима испред Министарства привреде.
На свечаном скупу званицама и домаћинима прославе обратио се и професор др Зоран Пуношевац,
председник Асоцијације за квалитет и стандардизацију Србије.
Једна од уважених званица и говорника прославе
АТС-а била је и госпођа Сандра Докић, помоћник министра у Министарству заштите животне средине.
АТС је имао велику част и задовољство да на свечаности угости господина мр Слободена Чокревског,
директора ИАРСМ који је приликом говора изразио
своје велико поштовање и захвалност према АТС-у и

проф. др Зоран Пуношевац, председник Асоцијације
за квалитет и стандардизацију Србије
Prof. Zoran Punoševac, PhD, President of the Association
for Quality and Standarditation of Serbia
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Милан Љушић, државни секретар
Министарства привреде
Milan Ljušić, State Secretary of the Ministry of Economy

као домаћину прославе и као институцији са којом
одржава међународну сарадњу.
Нешто више о активностима АТС-а у протеклом периoду, кључним тачкама у развоју система акредитације, шемама акредитације, међународној сарадњи
као и о најважнијим активностима АТС-а у протеклих
5 година, плановима АТС-а за наредни период, говорио је в.д. директора АТС-а, проф. др Ацо Јанићијевић. Овом приликом је истакао пораст броја акредитованих тела који је достигао цифру 728. Такође је
најављено да ће се крајем 2021. године, у новембру,
реализовати колегијално оцењивање од стране Европске организације за акредитацију (EA).
Централни део прославе односио се на сегмент „20
година са нама“ и том приликом је посебна пажња
указана акредитованим телима која су пре тачно
20 година добила први сертификат о акредитацији.
Проф. др Ацо Јанићијевић уручио је захвалнице и
плакете, одајући на тај начин признање за дугогодишњу сарадњу телима.
У име свих добитника лауреата обратио се професор
др Владимир Поповић, редовни професор на катедри

Сандра Докић, помоћник министра у
Министарству заштите животне средине
Sandra Dokić, Assistant Minister in the
Ministry of Environmental Protection

Promotion of Accreditation
World Accreditation Day
On June 28th, 2021, at the Club of Deputies in Belgrade,
ATS organized a celebration of the Accreditation Day
in the Republic of Serbia, when the first accreditation
certificate was issued 21 years ago.
This was also an opportunity to celebrate World Accreditation Day (WAD), which is globally celebrated
on June 9th, a date which is jointly established by ILAC
(International Laboratory Accreditation Cooperation)
and IAF (International Accreditation Fourm).
The theme of this year’s WAD was dedicated to the
goals of sustainable development and reads: Support
for the implementation of the goals of sustainable development. Sustainable development goals address
global challenges, including poverty, inequality, climate changes, environmental degradation and justice.
The ceremony in the Club of Deputies was attended by
representatives of the Ministries of the Government of
the Republic of Serbia, representatives of state institutions and universities, distinghuished guests from
the region, members of the ATS technical committees,
CABs, assessors and technical experts.
State Secretary of the Ministry of Economy, Milan
Ljušić, addressed the audience on behalf of the Ministry of Economy.

проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а
Prof. Aco Janićijević, PhD, ATS Acting Director

More about the activities of ATS in the past period,
key points in the development of the accreditation
system, accreditation schemes, international cooperation and the most important activities of ATS in the
past 5 years, the plans of ATS for the next period was
presented by the Acting Director Prof. Aco Janjićijević,
PhD. On this occasion, he pointed out the increase in
the number of ABs, which reached 728. It was also announced that in November 2021, a peer evaluation by
the Eurpeoan co-operation for accreditation (EA) will
be realized.

One of the distinguished guests and speakers of the
ATS celebration was Ms. Sandra Dokić, Assistant Minister in the Ministry of Envrionmental Protection.

The central part of the celebration referred to the segment ‘’20 years with us’’ and on that occasion, special
attention was paid to CABs that received the first
accreditation certificate exactly 20 years ago. Prof.
Aco Janićijević, PhD delivered letters of thanks and
plaques which recognizing the long-term cooperation
with CABs.

АТS had the great honor and pleasure to host M.Sc.
Slobodan Čokrevski, director of IARNM, who during his
speech expressed his great respect and gratitude to ATS
both as the host of the celebration and as an institution
with which he maintains international cooperation.

On behalf of all the laureate winners, the audience on
celebration was adressed by prof. Vladimir Popović,
PhD, full professor at the Department of Motor Vehicles, Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade
and head of the CIAH laboratory.

Prof. Zoran Punoševac, PhD, president of the Association for Quality and Standardization of Serbia, also referred to the audience of the ceremony.

мр Слободен Чокревски, директор ИАРСМ
M.Sc. Sloboden Čokrevski, director of IARNM

проф. др Владимир Поповић, редовни професор на
катедри за моторна возила Машинског факултета у
Београду и руководиоц лабораторије ЦИАХ
Prof. Vladimir Popovic, PhD full profesor at the department
od Motor Vehicles at the Faculty of Mechanical Engineering
in Belgrade and Head of the CIAH laboratory
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тела за сертификацију производа, система менаџмента
и особа обратио се у име оцењивача и експерата.
Плакете су примили и Сретен Селаковић, дипломирани машински инжењер, специјалиста из области
ракетне технике, водећи оцењивач за лабораторије
за испитивање и еталонирање, контролна и сертификациона тела за сертификацију производа и Ратомир
Станојловић, дипломирани машински инжењер, водећи оцењивач за лабораторије за испитивање и контролна тела, који је обележио овај свечани јубилеј.

прим. др Сања Станковић, директор Центра за
медицинску биохемију Клиничког центра Србије
Prim. Sanja Stankovic, PhD, Director of the Center for
Medical Biochemistry of the Clinical Center of Serbia

за моторна возила Машинског факултета у Београду и
руководиоц лабораторије ЦИАХ.
Прославу је својим присуством и пригодним говором
увеличала и прим. др Сања Станковић, директор Центра за медицинску биохемију Клиничког центра Србије алудирајући на значај акредитације у медицини.
У току свечаног скупа одана је почаст преминулим
сарадницима и драгим колегама који су преминули у
последњих годину дана и којима је исказана захвалност за све што су урадили у професионалним каријерама и раду за АТС-а, као и дубоко жаљење за губитком великих стручњака, пријатеља и поштованих
колега др Славка Муждеке, проф. др Весне Матовић,
Владете Матовића и проф. др Бориса Лончара.

У току програма свечаности гости су имали прилику
да уживају у кратким промотивним филмовима од
стране IAF-а и ILAC-а поводом обележавања Светског
дана акредитације презентујући актуелну тему кроз
коју се истиче промоција, значај и улога акредитације,
а то је кроз подршку циљева одрживог развоја.

Сарадња са министарствима,
другим државним органима
и институцијама из области
квалитета – оцењивања
усаглашености
Током 2021. године се одвијала сарадња са министарствима, другим државним органима и институцијама
из области квалитета – оцењивања усаглашености, по
следећим питањима:

Посебну пажњу на прослави добили су и оцењивачи који
су обележили 20 година рада у пулу оцењивача и експерата АТС-а који су овом приликом примили захвалнице
и плакете за дугогодишњу сарадњу и допринос у развоју
система акредитације и квалитету пословања АТС-а.

- акредитација за потребе именовања/овлашћивања ТОУ;

Господин Радивоје Николичић, дипломирани машински
инжењер, водећи оцењивач за лабораторије за испитивање и еталонирање, контролна и сертификациона

- сарадња у оквиру система за инфраструктуру квалитета (Министарство привреде), ради остваривања
законске улоге министарства у управном надзору
над радом АТС-а. Такође и сарадња на рeaлизaциjи
Aкциoнoг плaнa зa хaрмoнизoвaнo пoдручje зa
Пoглaвљe 1 у процесу преговарања ради приступања Републике Србије у Европску унију;

- учешће представника АТС-а у комисијама/радним
групама за именовање/ овлашћивање ТОУ, као и у
радним групама за израду техничких прописа и сл.;

- учешће представника АТС-а у раду комисија ИСС-а за
доношење српских стандарда (комисија CASCO и др.);
- сарадња у оквиру пројеката подршке развоја инфраструктуре квалитета и техничког законодавства
Републике Србије и усклађивања са законодавством
Европске уније;
- сарадња са Фондацијом за културу квалитета и изврсност (FCQE), учешћем на семинарима и кроз друге
видове од заједничког интереса;
Радивоје Николичић, добитник лауреата
Radivoje Nikoličić, awarded with laureate

- сарадња са Асоцијацијом за квалитет и стандардизацију Србије кроз учешће на семинарима;
- сарадња са асоцијацијама потрошача.
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Сooperation with ministiries,
other state bodies and
institutions in the field of
quality- conformity assessment:
During 2021, cooperation with ministiries, other state
bodies and instiutions in the field of quality – conformity assessment took place, on the following issues:

Сретен Селаковић, добитник лауреата
Sreten Selaković, awarded with laureate

The celebration was enhanced by the presence and
appropriate speech of primarius Sanja Stanković, PhD,
director of the Centar for Medical Biochemistry of the
Clinical Center of Serbia, Mrs Sanja Stanković has emphasised importance of accreditation in medicine.
During the celebration, tribute was paid to the deceased associates and dear colleagues who passed
away in the last year and to whom gratitude was expressed for everything they did in their professional
careers and work for ATS, as well as deep regret for
the loss of great experts, friends and dear colleagues
Slavko Muždeka, PhD, Prof. Vesna Matović, PhD,
Vladeta Matović and Prof. Boris Lončar, PhD.
Attention was also paid to assessors who marked 20
years of work in the pool of ATS assessors and technical experts who also received special attention at the
celebration. On this occasion, they received letters of
thanks and plaques for long-term cooperation and
contribution to the development of ATS accreditation
system and quality.
Mr. Radivoje Nikoličić, graduate mechanical engineer,
Lead Assessors for testing and calibration laboratories,
inspection bodies, certification bodies for certification of products, certification bodies for certification
of management systems and persons addressed the
audience on behalf of assessors and technical experts.

- Accreditation for the purpose of designation (notification)/authorization of CABs;
- participation of ATS representatives in commissions/
working groups for designation(notification)/authorization of CABs, as well as in working groups for
drafting technical regulations, etc;
- cooperation within the quality infrastructure system
(Мinistry 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 Action Plan for the harmonized field for
Chapter 1 in the process of negotiations for the accession of the Republic of Serbia to the Euroepan Union;
- participation of ATS representatives in the work of
ISS commissions for the adoption of Serbian standards (CASCO commissions and etc.);
- cooperation within projects to support the development of quality infrastructure 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
Quality and Excellence (FCQE), participation in seminars and other aspects of common interest;
- cooperation with the Association for Quality and Standardization of Serbia through participation in seminars;
- cooperation with consumer associations.

The plaques were also received by Sreten Selaković,
graduated mechanical engineer, specialist in rocketry,
Lead Assessors for testing and calibration laboratories, inspection and certification bodies for product
certification and Ratomir Stanojlović, graduated mechanical engineer, Lead Assessors for testing laboratories and inspection bodies.
During the programme, the guests had the opportunity to enjoy short promotinal films by IAF and ILAC
on the occasion of the WAD, presenting the current
topic and at the same time promoting importance
and role of accreditation through support of sustainable development goals.

Ратомир Станојловић, добитник лауреата
Ratomir Stanojlović, awarded with laureate
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Промоција акредитације
• Скупштина Републике Србије донела је 18.05.2021.
године Закон о изменама и допунама Закона о акредитацији, који је објављен у („Службеном гласнику РС“,
број 47/21). Изменом закона прописана је обавеза за
АТС-а, да у року од 6 месеци закључи протоколе о
сарадњи са органима, организацијама надлежним за
припрему, односно доношење техничких прописа.
• Сходно наведеном АТС је поднео иницијативу за
потписивање наведених протокола, чије се потписивање, након разматрања истих од стране органа/
организација којима је предлог протокола послат,
очекује почетком 2022. године.
• Протоколи о сарадњи имају за циљ да прецизније
дефинишу успешне тачке сарадње које АТС има са
органима, организацијама надлежним за припрему,
односно доношење техничких прописа.

вио са ажурира информације на сајту у складу са
изменама докумената система менаџмента АТС-а,
исказаним потребама акредитованих ТОУ и изменама прописа одговарајућих министарстава. Законом о изменама и допунама Закона о акредитацији
уведена је обавеза АТС-а да води јавни регистар
екстерно ангажованих оцењивача и техничких експерата. АТС интензивно ради на формирању наведеног регистра.

Електронско и штампано
издање билтена АТС-а
АТС је током 2021. године израдио штампану Брошуру
поводом светског Дана акредитације као и Дана акредитације у Републици Србији осврнувши се на актуалну тему Дана акредитације: Подршка спровођењy
циљева одрживог развоја.

Транспарентност у раду
АТС наставља да ради на даљем обезбеђењу
транспарентности у раду и доступности потребних
информација, докумената и обавештења. Узимајући
то у обзир током претходне године je АТС је наста-

Такође, током 2021. године АТС је радио на изради
Билтена бр. 25 и 26. Наведеним издањима Билтена
обухваћене су актуелности из рада АТС-а и инфраструктуре квалитета у Републици Србији као и вести
везане за међународне организације за акредитацију.
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The Promotion of Accreditation
• The National Assembly of the Republic of Serbia
passed on May 18th, 2021 Law on Amendments to
the Law on Accreditation, which was published in
the (‘’Official Gazette of RS’’, No 47/21). The amendment to the law prescribes the obligation for ATS
to conclude protocols on cooperation with bodies,
organizations responsible for the preparation, i.e.
adoption of technical regulations within 6 months.

cordance with the changes in the documents of ATS
management system, the expressed needs of the
accredited CABs and changes in the regulations of
the relevant ministries. The Law on Amendments to
the Law on Accreditation introduced the obligation
of ATS to keep a public register of externally hired assessors and technical experts. ATS is working intensively on the formation of this register.

• Pursuant to the above, ATS has submitted an initiative for the signing of these protocols. Signing of
Protocols, after consideration by the bodies/organizations to which the drafts was sent, is expected in
early 2022.

Electronic and printed edition
of the ATS News-letter

• Protocols on cooperation aim to more precisely
define the successful points of cooperation that
ATS has with the bodies, organizations responsible for the preparation and adoption of technical
regulations.

Тransparency in the work
АТS continues to work on further ensuring transparency in the work and availability of the necessary information, documents and information. Taking this
into account during the previous year, ATS continued to update the information on the web-site in ac-

During 2021, ATS produced a printed Brochure on
the occasion of the WAD as well as the Accreditation Day in the Republic of Serbia, referring to the
current topic of the Accreditation Day: ’’Supporting
the implementation of the sustainable development goals“.
Also, during 2021, ATS worked on the preparation
of the ATS Bulletin No. 25 and 26. These editions
of the News-letter include current events from the
work of ATS and quality infrastructure in the Republic of Serbia, as well as news related to international
accreditation organizations.
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Запослени и оцењивачи АТС-а
Запослени
АТС је на крају 2021. године бројао 41 запослено
лице (од тога 40 на неодређено време и 1 на одређено време - до повратка запослене са породиљског
одсуства). Квалификациона структура запослених је:
4 доктора наука, 1 магистар, 9 мастера, 25 запослених са високом школском спремом, 1 запослени са
вишом школском спремом и 1 запослена са средњом
школском спремом.
Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Акредитационом телу Србије из
новембра 2020. године АТС је пројектован на 46 запослених на неодређено време по следећим организационим јединицама: Кабинет директора, Одељење
за акредитацију лабораторија, Одељење за акредитацију контролних и сертификационих тела, Одељење
за заједничке послове.
Због потреба обављања непредвиђених послова ангажовано је 9 лица по уговору о делу.

Оцењивачи
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.
Према подацима доступним на дан 31.12.2021. године, констатовано је да је у Регистру оцењивача и техничких експерата АТС-а укупно 376 водећих оцењивача/техничких оцењивача и техничких експерата
(интерних и екстерних, из земље и из иностранства).
Односно од укупно 376 оцењивача, постоји 589 статуса (један оцењивач може имати више активних
статуса):

Током 2021. године закључено је:
- 243 уговора о делу са оцењивачима за послове
оцењивања,
- 70 уговора о делу са експертима за послове одлучивања и
- 17 уговора о делу са страним оцењивачима за послове оцењивања .

- 143 ТО (технички оцењивачи) или 162 статуса ТО и

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

- 222 ТЕ (техничких експерата) или 303 статуса ТЕ.

- Мониторинг План праћења,

- 97 ВТ (водећи оцењивачи) или 124 статуса ВТ;

- Евиденција избора лица – подносиоца Пријаве,
Напомена: смањен број оцењивача у односу на
претходну годину, гледа се из угла спроведених
брисања статуса, који су последица смртних случајева или одустајања од даљих ангажовања. Сходно наведеном, током 2021. године избрисано је
укупно 25 идентификационих бројева - статуса односно оцењивача/експерата.
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- Прелиминарна листа кандидата за обуку и информативни семинар,
- Евиденција кандидата за осведочење,
- Евиденција кандидата ТЕ за осведочење,
- АКТИВНОСТИ – листа покренутих МЕРА у поступку
праћења учесника у процесу оцењивања,

ATS Employees and Assessors
Assessors
ATS in the accreditation process engages assessors
and technical experts, who have the appropriate education, expertise and necessary experience in the
fields they assess, when they give their expert opinion. The professional competence of assessors and
technical experts is ensured through continuous
professional development and education, as well as
appropriate training in the accreditation system organized by ATS.
According to the data available on 31st December
2021, it was stated that the ATS Register of Assessors and Technical Experts has a total of 376 Lead
Assessors/Technical Assessors and Experts (internal
and external, from the country and abroad).
Out of a total of 376 assessors, there are 589 statuses (one assessor can have several active statuses):
- 97 LA (Lead Assessor) or 124 LA statuses;
- 143 ТA (Technical Assessors) or 162 TA statuses
and
- 222 ТЕ (Technical Experts) or 303 TE statuses.
Note: the reduced number of assessors compared to
the previous year, viewed from the perspective of the
implemented status deletions, which are a consequence
of deaths or withdrawal from further engagements. Accordingly, during 2021, a total of 25 identification numbers were deleted - status or assessors/experts.
During 2021 the following contracts were concluded:

Employees
At the end of 2021, АТS had 41 employees (of which
40 full-time and 1 for a certain period of time – until the employee returns from maternity leave). The
qualification structure of employees: 4 PhD, 1 MSc,
9 masters, 25 bachelors, 1 with higher education
and 1 employee with secondary education.
According to the Regulation on organization and
functional titles and job descriptions of the Accreditation Body of Serbia from November 2020, ATS is
designed for 46 full-time employees in the following organizational units: Director’s Office, Laboratory Department, Inspection and Certification Body
Department and Department for General Affairs.
Due to the need to perform unforeseen tasks, 9
people were hired under an employment contract.

- 243 employment contracts with assessors for assessment work,
- 70 emplyoment contracts with decision-making
experts and
- 17 employment contracts with foreign assessors
for assessment work.
The Committee Selection and Performance Monitoring of Assessors and TEs keeps up to date in accordance with its activities, and according to the
procedure ATS-PR02, the following records of importance:
- Мonitoring plan,
- Records of election of the person - applicant,
- Preliminary list of candidates for training and informative seminar,
- Еvidence of participants for witnessing,
- Еvidence of candidates for ТЕ for witnessing,
- ACTIVITY – list of initiated ACTIONS in the process of
monitoring participants in the assessment process,
- Descriptions,
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- Дескрипције,
- Ангажованост Оцењивача Одељење КТ СТ,
- Ангажованост Оцењивача Одељење Лаб,
- Нови Регистар,
- Преглед свих ЗАПАЖАЊА.

Реализација планираних обука
Током 2021. године реализован је велики број обука, како интерних, екстерних тако и обука у оквиру
пројеката, у којима су учествовали особље и оцењивачи АТС-а, и по потреби представници релевантних
министарстава и организација инфраструктуре квалитета. Због специфичне ситуације у условима пандемије изазване корона вирусом, већина обука је реализована „са удаљености“.

ИНТЕРНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У АТС-У
• Обука запослених за познавање захтева стандарда
SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 за тела која сертификују
производе, процесе и услуге, 12.02.2021. године;
• Обука особља АТС-а за коришћење Cisco Webex
Meetings апликације, 18.03.2021. године;
• Обуке за упознавање са захтевима и практичном
применом стандарда SRPS ISO/IEC 17024 и SRPS ISO/
IEC 17021-1, 29.06.2021. године;
• Обука за модуле оцењивања усаглашености - Модули оцењивања усаглашености у складу са Уредбом 768/2008/ЕЗ и EA-2/17_rev04 од 17.04.2020. - EA
Document on Accreditation for Notification Purposes,
30.06.2021. године;
• Обука запослених АТС-а за Закон о акредитацији
(„Службени гласник РС“ број 73/10, 47/21), 01.07.2021.
године;
• Обука за упознавање запослених са радом у административном делу сајта, 24.09.2021. године;
• Обука запослених за рад у апликацији MS Teams, датум 15.10.2021. године;

• Обука запослених и потенцијалних оцењивача за
захтеве стандарда SRPS ISO 14065 (модул Ц), 06. и
08.10.2021. године.

OБУКЕ И САСТАНЦИ СА ОЦЕЊИВАЧИМА АТС-А
(ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ)
• Састанак са оцењивачима за оцењивање сертификационих тела за сертификацију система менаџмента. Састанак је одржан 04.02.2021. године,
са следећим темама: примена обавезујућих EA /
IAF MD докумената; оцењивање сертификационих тела са посебним освртом на: осведочења у
реализацију провера, „remote“ assessment; извештавање, налази са оцењивања (записи са оцењивања, контролне листе, листе налаза, листе за осведочење);
• Обука оцењивача (водећи оцењивачи) за оцењивање контролних тела према SRPS ISO/IEC 17020
(модули А-Д), 23-27.08. 2021. године;
• Годишњи састанак са оцењивачима - Упознавање
са новим документима АТС-a; Актуелне теме из
праксе оцењивања / хармонизација оцењивања,
05.11.2021. године.

OБУКЕ ПРЕКО ПРОЈЕКАТА У КОЈИМА СУ
УЧЕСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ АТС-А
• У оквиру пројекта „EU4Energy Labelling / ЕУ за енергетско означавање и екодизајн“ током 2021. године,
представници АТС-а су учествовали у следећим обукама у области менаџмента енергијом, енергетског
означавања и екодизајна:
- у периоду од 25. до 29.01.2021. године одржана је петодневна онлајн обука за стандард ISO
50001:2018;
- у периоду од 13. до 16.09.2021. и 06. и 07.12.2021.
године одржана је обука - Спровођење мера
еко-дизајна и енергетског означавања производа;
• У оквиру пројекта IPA „EU for Serbia – support for safer
products / ЕУ за Србију – Подршка за безбедније
производе“ одржане су следеће обуке:

ЕКСТЕРНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ОЦЕЊИВАЧА
АТС-А

- у периоду од 15. до 18. марта 2021. године „са
удаљености“ је одржана Обука о директивама
ЕУ за медицинска средства; обуку је одржала
Ана Пина, експерт из Португалије, а обуци су,
осим интерног и екстерног особља АТС-а, присуствовали и представници акредитованих ТОУ,
као и представници Министарства здравља,
Агенције за лекове и медицинска средства и
Министарства привреде;

•
Обука учесника у поступку акредитације у вези
акредитације лабораторија за испитивање/сертификационих тела у области које обухвата Закон о
грађевинским производима („Службени гласник РС“
број 83/2018), 16.03.2021. године;

- у периоду од 14. до 16. априла 2021. године „са
удаљености“ је одржана Обука о прописима ЕУ
за грађевинске производе; обуку је одржала
Емилија Баришић, експерт из Хрватске, а обуци
су, осим интерног и екстерног особља АТС-а,

• Обука запослених АТС-a након измене докумената
QMS, примена докумената QMS и обука за измењена
ЕА документа, 25. и 26.10.2021. године.
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- Engagement of Assessors IB CB Department,
- Engagement of Assessors Lab Department,
- New Register,
- O verview of all OBSERVATIONS.

Realization of planned trainings
During 2021, a large number of trainings were realized, both internal, external and project trainings,
in which ATS staff and assessors participated, and
if necessary, representatives of relevant ministries
and organizations of quality infrastructure. Due to
the specific situation in the conditions of the COVID-19 pandemic, most of the trainings were conducted ’’remotely’’.

INTERNAL TRAINING OF ATS EMPLOYEES
• Training of employees for the requirements of the
standard SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 for bodies
that certify products, processes and services, February 12th, 2021;
• Training of the ATS staff to use Cisco Webex Meetings application, March 18th, 2021;
• Trainings for the requirements and practical application of the standards SRPS ISO/IEC 17024 and SRPS
ISO/IEC 17021-1, June 29th,2021 ;
• Training for modules of conformity assessment Conformity assessment modules in accordance
with Regulation 768/2008/EC and EA-2/17_rev04
from 17th April, 2020 - EA Document on Accreditation for Notification Purposes, June 30th,2021;
• Training of ATS employees for the Law on Accreditation (”Official Gazette of the RS” No. 73/10,
47/21), July 1st, 2021;
• Training to acquaint employees with th work in the
administrative part of the site, 24th September, 2021;
• Training of employees to work in the application
MS Teams, on 15th October, 2021;
• Training of ATS employees after the change of
QMS documents, application of QMS documents
and training for changed EA documents, October
25th and 26th, 2021;

• Training of employees and potential assessors for
the requirements of SRPS ISO 14065 (module C),
6th and 8th October, 2021;

TRAININGS AND MEETINGS WITH ATS
ASSESSORS (INTERNAL AND EXTERNAL)
• M eeting with assessors to assess the certification bodies for the certification of management
systems. The meeting was held on February 4th
2021, with the following topics: application of
mandatory EA/IAF MD documents; assessment
of certification bodies with special emphasis
on: witnessing in the implementation of audits,
’’remote’’ assessment; reporting, list of findings
(assessment records, checklists, control lists, witnessing);
• Training of assessors (Lead Assessors) for assessment of inspection bodies according to SRPS ISO/
IEC 17020 (modules А-D), 23th to 27th August, 2021;
• Annual meeting with assessors – Introduction to
the new ATS documents; Current topics from the
practice of assessment/harmonization of assessments, 5th November, 2021.

TRAININGS THROUGH PROJECTS IN WHICH ATS
REPRESENTATIVES PARTICIPATED
• Within the project ‚”EU4Energy Labelling“ during
2021, ATS representatives participated in the following trainings in the field of energy management, energy labelling and ecodesign:
- in the period from 25th to 29th January, 2021 a
five-day online training for the ISO 50001:2018
standard was held;
- in the period from 13th to 16th September, 2021
and 6th and 7th December, 2021 a training Implementation of actions of eco-design and
energy labelling of products was held;
• The following trainings were held within the IPA
project ‚’EU for Serbia – support for safer products’’:

EXTERNAL TRAINING OF ATS EMPLOYEES AND
ASSESSORS

- in the period from 15th to 18th March 2021,
Training on EU directives for medical devices
was held „remotely”; The training was held by
Ana Pina, an expert from Portugal, and the
training was attended not only by internal and
external staff of ATS, but also by representatives of the accredited CABs, as well as representatives of the Ministry of Health, the Agency for Medicines and Medical Devices and the
Ministry of Economy;

• Training of participants in the accreditation procedure regarding the accreditation of testing laboratories/certification bodies in the field covered
by the Law on Construction Porducts (”Official Gazette of the RS”, No. 83/2018);

- in the period from 14th to 16th April 2021 the
training on EU regulations for construction products was held’’remotely“; the training was held
by Emilija Barišić, an expert from Croatia, and the
training was attended not only by internal and
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Запослени и оцењивачи АТС-а
присуствовали и представници акредитованих
ТОУ, као и представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства привреде и Министарства трговине,
туризма и телекомуникација;
-
радионица на тему електронске трговине,
новина у области надзора тржишта, вишегодишњег националног плана контроле тржишта,
у вези са Уредбом (ЕЗ) бр. 1020/2009, одржана је
22.06.2021. године;
- у периоду од 28-29.10.2021. године одржане су
обуке за Директиву о експлозивима, Directive
2014/28/EU и Директиву о пиротехници Directive
2013/29/EU.
• У оквиру пројекта SEE QI Projects under the new
«Regional Consultancy Fund Quality Infrastructure»
(SEE QI Fund PTB) одржане су следеће радионице
и обуке:
-
Накнадна размена искуства у вези са спровођењем оцењивања са удаљености (и после-
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дице усред кризе током пандемије КОВИЂ19),
28.01.2021. године. Моделатор - Др Андре Соллwедед, Даккс.
-
Обука о акредитацији за идентификацију вируса COVID-19, дана дана 9. и 10.02.2021. године. Предавачи: Ioannis Sitaras, ESYD и Aliki
Stathopoulou, ESYD. У оквиру пројекта приређен
је водич Accreditation of Medical Laboratories
for PCR Testing Guideline for the Accreditation of
Medical Laboratories Performing Molecular Tests
for Covid-19;
- Обука о правилима везана за узроковање мерне
несигурности;
- Обука о правилима везана за одлучивање и изјава о усаглашености;
- Обука акредитације и именовање које се односи
на Construction Products Regulation (CPR), дана
29.09.2021. године.

ATS Employees and Assessors
external staff of ATS, but also by representatives
of the accredited CABs, as well as representatives
of the Ministry of Construction, Transport and Infrastructure, Ministry of Economy and Ministry of
Trade, Tourism and Telecommunications;
- workshop on e-commerce, an innovation in
the field of market surveillance, a multi-annual
national market inspection plan, in accordance
with Regulation (EC) No. 1020/2009, was held on
June 22nd, 2021;
- in the period from thto 29th October, 2021,
training on Directive 2014/28/EU and the Explosive Directive 2013/29/EU was held.
• The following workshops and trainings were held
within the SEE QI Projects under the new „Regional Consultancy Fund Quality Infrastructure” (SEE QI
Fund PTB):
- Follow-up exchange of experience regarding
the implementation of remote assessments
(and consequences of the COVID-19 crisis), 28th

January, 2021. Moderator - André Sollwedel,
PhD DakkS.
- Training on accreditation for SARS-CoV-2 virus
identification, on dates 9th and 10th February,
2021. Lecturer: Ioannis Sitaras, ESYD and Aliki
Stathopoulou, ESYD. A guide was prepared
within the project Accreditation of Medical
Laboratories for PCR Testing Guideline for the
Accreditation of Medical Laboratories Performing Molecular Tests for Covid-19;
- Training on Sampling/Measurement uncertainty, 31st, March, 2021.
- Training on the decision rules and statement
of conformity, 22nd March, 2021.
- Training on accreditation and notification related to Construction Products Regulation
(CPR), on the date 29th September, 2021.
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Реализација финансијског плана
Према члану 13. Закона о акредитацији („Службени
гласник РС“, број 73/2010 и 47/2021) средства за рад
АТС-а обезбеђују се:
1) из буџета Републике Србије;
2) из других извора, у складу са законом.
Средствима из других извора сматрају се други
приходи остварени у складу са законом.
Међутим, до дана ступања на снагу новог Закона о
административним таксама АТС ће задржати начин
финансирања усклађен са претходним законским
решењем што подразумева финансирање наплатом трошкова акредитације, из буџета Републике
Србије и из других извора.
Укупан приход АТС-а, остварен у 2021. години, износи 201.964 хиљада динара.

ПРИХОД ЈЕ ОСТВАРЕН:
-
наплатом трошкова акредитације у износу од
187.470 хиљада динара;
- из буџета Републике Србије на основу пројектних
активности за реализацију Плана и програма рада
за 2021. годину, у износу од 14.494 хиљада динара.
Према завршном рачуну АТС-a за 2021. годину укупни
расходи и издаци износе 174.296 хиљада динара. На
основу Биланса прихода и расхода извршена је подела на пет група расхода и то: а) расходи за запослене у износу од 94.546 хиљада динара, б) коришћење
услуга и роба у износу од 74.761 хиљада динара, в)
чланарине међународним организацијама у износу
од 2.919 хиљада динара, г) порези, обавезне таксе у
износу од 363 хиљада динара и д) издаци за нефинансијску имовину у износу од 1.707 хиљада динара.

ОСТВАРЕН ПРИХОД АТС-а У 2021. ГОДИНИ
Наплата трошкова акредитације
Буџет Републике Србије
Укупно:

187.470.000
14.494.000
201.964.000

РАСХОДИ АТС-а У 2021. ГОДИНИ
Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Чланарине међународним организацијама
Порези, обавезне таксе
Издаци за нефинансијску имовину
Укупно:
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94.546.000
74.761.000
2.919.000
363.000
1.707.000
174.296.000

Implementation of the Financial Plan

1) budget of the Republic of Serbia;
2) from other sources, in accordance with the law.
The assets coming from other sources shall mean
other revenues made in accordance with the law.
However, until the day the new Law on Administrative Fees enters into force, ATS shall keep the method
of financing in accordance with the previous legal
solution, which includes financing by collecting accreditation fees, from the budget of the Republic of
Serbia and from other sources.
The total income of ATS, realized in 2021, amounts to
201,964 thousand dinars.

REVENUE WAS REALIZED:
- by payment of accreditation fees in the amount of
187,470 thousand dinars;
- from the budget of the Republic of Serbia based
on project activities for the implementation of the
Work Plan and Programme for 2021, in the amount
of 14,191 thousand dinars.
According to the annual account of ATS for 2021, the total
amount of expenses and expenditures are 174,296 thousand
dinars. Based on the Balance of Income and Expenses, it was
divided into five groups of expenditures: а) expenditures for
employees in the amount of 94,546 thousand dinars, b) use
of services and goods in the amount of 74,761 thousand dinars, c) memebership fees to international organizations in
the amount of 2,919 thousand dinars, d) taxes, mandatory
fees in the amount of 363 thousand dinars and e) expenses
for non-financial assets in the amount 1,707 thousand dinars.

ATS REVENUE REALIZED IN 2021
Payment of accreditation fees
Budget of the Republic of Serbia
Total:

187,470,000
14,494,000
201,964,000

ATS EXPENSES IN 2021
Expenses for employees

94,546,000

Use of services and goods

74,761,000

Membership fees to the international organizations
Taxes, mandatory fees
Expenditures on non-financial assets
Total:

2,919,000
363,000
1,707,000
174,296,000
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According to article 13 of the Law on accreditation
(“Official Gazette of the RS“, No. 73/2010 and 47/2021)
ATS is funded from the following sources:

Циљеви АТС-а
• унапредити систем акредитације у Републици Србији, уз проширење области рада АТС-а у складу
са потребама привреде, ТОУ и органа државне
управе;
• спроводити додатне активности у циљу смањења
негативних утицаја и изазова на рад АТС-а, ТОУ и
система акредитације у целини проузрокованих
појавом епидемије заразне болести COVID-19;
• задржати и проширити статус потписника споразума о признавању еквивалентности система акредитације (EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA);
• потпуна примена система менаџмента АТС-а усаглашеног са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC
17011:2017 и других обавезујућих докумената
међународних организација ЕА, ILAC и IAF, чија је
примена обавезна у току 2022. године;
• унапредити процес оцењивања у циљу повећања
његове ефикасности уз потпуну примену измењених докумената;
•
сарадња са регулаторима и власницима шема
оцењивања усаглашености;
• сарадња са акредитационим телима у складу са
потписаним споразумима и учешћу у међународним пројектима;
• повећање компетентности запослених и оцењивача;
• повећање броја оцењивача и техничких експерата кроз реализацију планираних обука;
•
завршетак активности проширења области акредитације на област оцењивања усаглашености
квалификованих услуга од поверења као и послова везаних за примену 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
акредитације узорковања као самосталне активности;
•
унапређење успостављеног процеса акредитације сертификационих тела за сертификацију
система менаџмента - медицинска средства (ISO
13485) и сертификационих тела за сертификацију
у области информационих технологија (ISO/IEC
27001) узевши у обзир измену међународних обавезујућих докумената;
• завршетaк активности на успостављању шеме акредитације GHG верификатора према ISO 14065;
• проширењe шеме акредитације у области акредитације медицинских лабораторија за испитивања
поред (у близини) пацијента (POCT) према ISO
15189 и ISO 22870;
• развој и успостављање шеме акредитације биобанака према ISO 20387;
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•
унапређењу успостављеног процеса акредитације у области која је обухваћена Законом о медицинским средствима;
•
унапређењу успостављеног процеса акредитације у области која је обухваћена Законом о
грађевинским производима;
•
унапређењу успостављеног процеса акредитације флексибилног обима;
• проширењу области акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента
на сертификацију система менаџмента енергијом
према стандарду ISO 50001;
• континуално ажурирање Регистра оцењивача и
техничких експерата засновано на примени измењених критеријума компетентности.

The ATS objectives
• to improve the accreditation system in the Republic
of Serbia, with the extension of the scope of activity
of ATS in accordance with the needs for the economy,
CABs and state administrative bodies;
• to carry out additional activities in order to reduce the
negative impacts and challenges on the scope of activity of ATS, CABs and the accreditation system as a
whole caused by the COVID-19 outbreak;
• maintain and extend 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);

• redefining the accreditation process for sampling as
standalone activity;
• improvement of the established process of accreditation of certification bodies for certification of management systems – medical devices (ISO 13485) and
certification bodies for certification of information security management system (ISO/IEC 27001) taking into
account the amendments of international mandatory
documents.
• completion of activites on establishing the GHG verifies accreditation scheme according to ISO 14065;

• full implementation of the ATS management system
in accordance with the requirements of standard SRPS
ISO/IEC 17011:2017 and other mandatory documents
of the international organizations EA, ILAC and IAF,
which application is mandatory during 2022;

• extension of the accreditation scheme in the field of
accreditation of medical laboratories for point-of-care
testing according to ISO 15189 and ISO 22870;

• improving the assessment process in order to increase
its efficiency with the full implementation of the
amended documents;

• improving the established accreditation process in
the field covered by the Law on Medical Devices;

• сooperation with regulators and owners of conformity assessment schemes;
• сooperation with accreditation bodies in accordance
with signed agreements and participation in international projects;
• 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 field of conformity assessment of trust
service providers as well as activities related to the implementation of the Law on Personal Data Protection;

• development and establishment of the accreditation
scheme of biobanking according to ISO 20387;

• improving the established accreditation process in the
field covered by the Law on Construction Products;
• improving the established process of accreditation of
the flexible scope;
• extension of the field of accreditation of certification
bodies for certification of management systems to
certification of energy management systems according to the standard ISO 50001;
•
continuous updating of the Register of Assessors
and Technical Experts based on the application of
changed competency criteria.

• full implementation of ЕА-2/17 М, ЕА Document on
Accreditation for Notification Purposes for assessment
purposes;
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Како нас контактирати

How to contact us

Уколико желите да пронађете детаљнe
информацијe о питањима везаним за акредитацију
и рад АТС-а, молимо вас да посетите наш интернет
портал на адреси www.ats.rs.

If you would like to obtain further
information, it can be found on our
internet portal at www.ats.rs

Можете да нас контактирате на неколико начина:

If you wish to contact us, you may do so in
several ways:

телефоном
011 313 03 73

by phone
+ 381 11 313 03 73

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

(This is the phone number of the Technical Secretary,
while contact details of other employees may also be
found on the internet portal under Contact)

писаним путем
Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3,
11000 Београд 6, Србија
поштански фах 92

by post
Accreditation Body of Serbia
Vlajkoviceva 3,
11000 Beograd, Serbia
PO box 92

факсом
011 313 03 74

by fax
+381 11 313 03 74

и путем електронске поште
office@ats.rs

and by e-mail
office@ats.rs
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• Confidence in competence
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