
проф. др Ацо Јанићијевић, 

в.д. директора АТС-а

АТС у бројкама

– од јуна 2018. до септембра 2019.
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Број акредитованих тела
Број акредитованих тела (2000-2019.) 

Стање: август 2019. 

3
26

63

102
123

178

206
227

308

373

404

444

488

541 540
529 530

551

597
620

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



5

Каднидати за 

водеће/

техничке 

оцењиваче

Експерти који 

учествују у 

поступку 

одлучивања о 

акредитацији

Регистар оцењивача и техничких експерата

Експерти - одлучивање

Водећи 

оцењивачи / 

технички 

оцењивачи

Технички 

експерти

178 186+19 48 93
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Обуке/семинари
за оцењиваче / експерте

❑Обука за водеће оцењиваче за контролна тела према 

SRPS ISO/IEC 17020:2012 одржана је 

од 27-29. јуна и 21. августа 2018. 

Полазници обука

❑ Обуке за две групе техничких оцењивача према

SRPS ISO/IEC 17025:2017 реализоване су:

5-9. новембра 2018. и 26-30. новембра 2018. 

❑ Обука за водеће оцењиваче према 

SRPS ISO/IEC 17025: 2017 одржана је од 22-26.октобра 2018. 
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Обуке/семинари 
за оцењиваче / експерте❑ Информативни

семинари за техничке

експерте (3 семинара) 

одржани су од

20-22. августа 2018.

❑ Обука за оцењиваче за

ново издање стандарда

ISO/IEC 17025:2017 -

трећа група

реализована је

13. септембра 2018. 

❑ Обука за водеће 

оцењиваче за SRPS 

ISO/IEC 17065 је 

одржана у јулу 2019.
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Обуке/семинари
за оцењиваче / експерте

❑ Обука за оцењиваче за нови стандард SRPS ISO 

45001:2018 и IAF MD 21:2018 (Захтеви за прелазак на 

стандард ISO 45001:2018 са стандарда OHSAS 

18001:2007 - Системи менаџмента безбедношћу и 

здрављем на раду), као и за коришћење 

обавезујућег документа IAF MD 22:2018 (Примена 

стандарда ISO/IEC 17021-1 за сертификацију система 

менаџмента здрављем на раду), одржана је од    

28-29. маја 2018. 

❑ Обука за оцењиваче за системе менаџмента у вези

примене захтева следећих докумената за поступак

оцењивања у сврху акредитације: SRPS ISO/IEC 17021-

2: 2017; SRPS ISO/IEC 17021-3:2017; IAF MD 1:2018; IAF 

MD 2:2017; IAF MD 5: 2015; IAF MD 10:2013; IAF MD 

11:2013 одржана је 3. јула 2018. 
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Састанци са акредитованим телима
у току 2019. године

22.02.2019.
Састанци са акредитованим лабораторијама

(за испитивање, за еталонирање, медицинске лабораторије)

ТЕМА: актуелна транзиција на ново издање стандарда 

SRPS ISO/IEC 17025:2017

04.03.2019.

29.03.2019.

12.04.2019.

22.04.2019.
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Захтеви стандарда

SRPS ISO/IEC 17025:2017 који захтевају

посебну пажњу (правило одлучивања, 

извештавање, поверљивост)

Општа начела непристрасности - Аспекти

ризика

Дилеме у вези са критеријумима за

акредитацију (АТС-ПА02, управљање 

записима)

Оперативни проблеми (промене обима

акредитације)

Подијум за лабораторије (питања, 

дилеме, предлози)

Програм састанака са 
лабораторијама
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Задовољство присутних на 
састанцима
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Задовољство присутних на 
састанцима
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АТС је доделио

прву акредитацију према

стандарду

SRPS ISO/IEC 17025:2017,

13.12.2018. 

SRPS ISO/IEC 17025:2017

У августу 2019. акредитовано

према SRPS ISO/IEC 17025:2017:

лабораторије за испитивање –

31
лабораторије за еталонирање –

9

В.д. директора АТС-а и Ненад Доловац
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АТС и друга акредитациона тела
Сарајево, август 2018. – Акредитационо 

тело Србије (АТС) и Институт за 

акредитовање Босне и Херцеговине 

(БАТА) потписали су 10. августа 2018. 

године, у Сарајеву, закључак о сарадњи у 

области акредитације

У Београду је 27. јуна 2019. године 

одржан билатерални састанак између 

Акредитационог тела Србије (АТС) и 

Словенске акредитације (SA).
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АТС, сарадња, међународни пројекти
У Румунији је 23. новембра 2018. године 

потписан Споразум о сарадњи у области 

акредитације између Акредитационог 

тела Србије (АТС) и Акредитационог тела 

Румуније (RENAR).
-настављамо са пројектима....

Пројекат “QI Quality Infrastructure 
in the Western Balkans”:

•Радионица у вези примене 
стандарда ISO/IEC 17025:2017

•Обуке „Train the Trainers“, CPR и 
EEE директиве

•Обука за ново издање стандарда 
ISO/IEC 17011:2017

•Обука за ново издање стандарда
ISO/IEC 17025:2017.....
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У Београду је 2018. године одржан

састанак између АТС и 

представника Emirates Authority For 

Standardization & Metrology (ЕSMA)

из Уједињених Арапских Емирата

(УAE) и Министарства

пољопривреде, шумарства и

водопривреде Републике Србије са

циљем разматрања услова за

потписивање меморандума о 

споразумевању између АТС-а и 

ЕSMA и могућности одобравања

ATС-а за послове акредитације тела

која врше услугу оцењивања

усаглашености према HALAL-у. 

На слици: представници Уједињених Арапских Емирата: Abdulla Abdelqader Al Maeeni (директор ЕSMA), 

Rehab Faraj Al Ameri (директор акредитације УАЕ) и в.д. директора АТС-а

АТС, сарадња, међународни пројекти
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Обележавање Дана акредитације

Комбанк дворана, 11.09.2019., Београд

АТС је ове године

свечаним програмом

обележио Светски дан

акредитације који се

прославља 9. јуна и 

национални Дан

акредитације у Републици

Србији, који се обележава

28. јуна, када је донета

прва Одлука о 

акредитацији. 

Свечаност је уприличена у 

Клубу посланика у 

Београду и иста је била

посвећена оцењивачима

који су део наше породице.
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Нов сајт АТС-а: 

нови садржаји – иста адреса www.ats.rs



19

И још понешто а у вези са комуникацијом

“Менаџмент: ништа друго до уметност 

мотивисања других људи.

Једини алат за мотивисање других 

људи: комуникација!“
(Li Ajakoka)  

Linkedin
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И још понешто а у вези са комуникацијом

YouTube

Twitter
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И нови број Билтена 
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Прелазак на ново издање стандарда

SRPS ISO/IEC 17011:2018

✓ ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТА АТС-a

–о томе више у наредним 

презентацијама

Према документу IAF/ILAC-A3:01/2018 IAF/ILAC Споразуми: Образац

извештаја за колегијално оцењивање акредитационог тела, АТС је у 

обавези да до краја године припреми, попуни и пошаље self-assessment report 

и пратећа измењена документа ЕА.

Именовани ЕА тим проверава тачност (истинитост, прецизност) навода које

шаље акредитационо тело на основу чега се оцењује степен усаглашености

са новим захтевима референтног стандарда.

• АТС ЈЕ У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ (делови извештаја се слажу у целину) 

ПРИПРЕМЕ ИЗВЕШТАЈA О САМООЦЕЊИВАЊУ 

• Преиспитивање документације и процес одлучивања морају бити завршени

до краја новембра 2020. године!

• Следеће редовно колегијално оцењивање

- јун 2021. године.



АКТИВНОСТИ АТС

УСКЛАЂИВАЊЕ СА НОВИМ ИЗДАЊЕМ СТАНДАРДА

✓ ИНТЕРНА ПРОВЕРА / октобар-децембар 2018.

- вертикална интерна провера и самооцењивање на основу чега је урађен План на

измени докумената система менаџмента од 16.12.2018. године

✓ ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОД СТРАНЕ РУКОВОДСТВА / јануар 2019

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ:

- имплементације захтева SRPS ISO/IEC 17011:2018 – припремa Извештаја за peer

evaluation– септембар 2019. / слање Извештаја – новембар 2019;

-успостављање функционалног Регистра оцењивача и техничких експерата у складу

са критеријумима компетентности према новим захтевима SRPS ISO/IEC 17011:2018

(прилог А SRPS ISO/IEC 17011:2018);

- успостављање функционалног информационог система за лакшу примену SRPS

ISO/IEC 17011:2018;

✓ ИНТЕРНА ПРОВЕРА / јул 2019.

- интерна провера према захтевима SRPS ISO/IEC 17011:2018

- примена измењених докумената АТС

- провера усаглашености система менаџмента АТС-а са захтевима стандарда SRPS

ISO/IEC 17011:2018 и другим обавезујућим документима међународних организација

ЕА, ILAC и IAF, чија је примена обавезна у току 2019.
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И заиста је важно

Нови критеријуми за оцењиваче и техничке 

експерте – потпуно усаглашавање са 

SRPS ISO/IEC 17011:2018 

Изјава о непристрасности, септембар 2019.

Анализа ризика по непристрасност, 

август 2019. – преиспитано на Савету за 

акредитацију

SWOT aнализа август 2019. – преиспитано на 

Савету за акредитацију
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АТС у 2019. години ради на:

одржавању потписаних споразума 

ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA

завршетку свих  започетих 

процеса акредитације

унапређењу процеса оцењивања 

у циљу повећања његове 

ефикасности уз потпуну примену 

измењених докумената

припреми на проширењу обима 

споразума на ПТ провајдере

повећању броја оцењивача и 

техничких експерата кроз 

реализацију планираних обука

преиспитивању Регистра 

оцењивача и експерата у складу 

са ново успостављеним 

критеријумима

сарадњи са регулаторима и 

власницима шема оцењивања 

усаглашености

успостављању оперативне 

сарадње у складу са потписаним 

споразумима

повећању компетентности 

запослених
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АТС у 2019. ради у новим областима:
акредитација у области 

оцењивања усаглашености 

везаних за примену Закона о 

заштити података о личности
акредитација за послове 

контролисања/сертификације 

дечијих игралишта према 

националном пропису 

(„Правилник о безбедности 

дечијих игралишта“)

акредитација ЛИ/КТ/СТ у области 

које обухвата Закон о 

грађевинским производима и 

припадајући правилници

акредитација у области 

оцењивања усаглашености 

квалификованих услуга од 

поверења, SRPS EN 319 403 

V2.2.2:2016 Електронски 

потписи и инфраструктуре 

(ЕСИ)

акредитација СТ у области коју 

обухвата Закон о медицинским 

средствима 

-акредитација према 

SRPS EN ISO 14065 – активности 

које ће бити усаглашене са 

доносиоцем националног 

прописа у овој области

-акредитација СТ СМ за 

SRPS EN ISO 50001 – завршетак 

започетних активности, а све у 

складу са новом верзијом 

поменутог стандарда

-акредитација медицинских 

лабораторија, за испитивања уз 

пацијента, према стандарду 

SRPS EN ISO 15189 + SRPS EN ISO 

22870



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, Београд

www.ats.rs


