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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О АКРЕДИТАЦИОНОМ ТЕЛУ СРБИЈЕ (АТС)
И О ИНФОРМАТОРУ О РАДУ
Информатор о раду Акредитационог тела Србије (АТС) сачињен је сагласно са чланом 39.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС, бр.
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду
државног органа (Службени гласник РС, број 68/10).
1.1 Лице одговорно за тачност и доступност података:
проф. др АЦО ЈАНИЋИЈЕВИЋ, в.д. директора Акредитационог тела Србије
Teл: 011 313 03 73, факс: 011 313 03 74
E-mail: aco.janicijevic@ats.rs
За објављивање и ажурирање информатора задужен је:
Симо Томић, руководилац правних, кадровских и административних послова,
телефон: 011 313 03 78, simo.tomic@ats.rs
1.2 Датум првог објављивања: 15.03.2008. године. Датум претходне измене: 04.12.2018.
године.
1.3 Доступност Информатора:
• на интернет порталу Акредитационог тела Србије на адреси: www.ats.rs
• у електронском и штампаном облику у просторијама Акредитационог тела Србије,
11000 Београд, Влајковићева 3.
1.4 Основни подаци о Aкредитационом телу Србије:
Пун назив: Акредитационо тело Србије
Скраћени назив: АТС
Назив на енглеском језику: Accreditation Body of Serbia
Правни статус: установа
Регистарски број: 6009316738
Матични број: 17675338
Порески идентификациони број (PIB): 100271740
Седиште: Београд, Влајковићева 3, 11000 Београд 6, п. фах 92
Телефон: 011/313 03 73
Факс: 011/313 03 74
E-mail: office@ats.rs
Интернет портал: www.ats.rs
Акредитационо тело Србије је основала Република Србија за коју оснивачка права врши
Влада. Акредитационо тело Србије је једино тело у Републици Србији коме се Законом о
акредитацији („Службени гласник РС”, бр. 73/2010) поверава обављање послова
акредитације. Акредитационо тело Србије је регистровано као установа. На питања
оснивања, организације, положаја и делатности АТС-а примењују се одредбе закона којим се
уређују јавне службе.
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1.5 Односи са јавношћу и веб администрација:
Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора
Влајковићева 3
11000 Београд
Телефон: 011/313 0 377
Факс: 011/313 03 74
E-mail: natalija.jovicic_zaric@ats.rs

2. ОРГАНИЗАЦИОНА
СРБИЈЕ

СТРУКТУРА

AКРЕДИТАЦИОНОГ

ТЕЛА

2.1 Правни статус
АТС је основан у складу са Одлуком о оснивању Акредитационог тела Србије („Службени
гласник РС“, бр. 96/06) и Одлуком о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог
тела Србије („Службени гласник РС“, бр. 14/11 и 95/16) за обављање послова из чланова 3. и
8. Закона о акредитацији („Службени гласник РС“, број 73/2010).
АТС је организован као установа и послује у складу са прописима којима се уређује правни
положај јавних служби.
АТС је основала Република Србија за коју оснивачка права врши Влада.
АТС је регистрован у Трговинском суду у Београду 8. децембра 2006. године.
2.2 Делокруг рада Aкредитационог тела Србије
АТС је национални орган за акредитацију који управља системом акредитације у Србији и
представља део система инфраструктуре квалитета. Доказивање усаглашености производа,
процеса и услуга са захтевима прописа, стандарда и техничких спецификација је
претпоставка за остваривање конкурентности на европском и светском тржишту, а
поштовањем прописа и стандарда уређује се безбедност производа и слобода кретања на
тржишту, заштита здравља грађана, заштита потрошача, заштита животне средине и друге
области од јавног значаја.
Оцену усаглашености производа, процеса и услуга са захтевима техничких прописа,
стандарда и са захтевима других докумената спроводе стручно и технички оспособљене
лабораторије, сертификациона и контролна тела. У овом процесу је од изузетне важности да
се користе услуге компетентних и технички оспособљених лабораторија, контролних тела и
сертификационих тела чиме се обезбеђује поверење у обављена испитивања, контролисања и
сертификације.
Акредитација je начин за успостављање поверења на тржишту производа и услуга, јер
представља независну и непристрасну оцену компетентности тела која обављају послове
оцењивања усаглашености. Повезивањем система акредитације у Србији са европским и
светским системима акредитације обезбеђено је препознавање и прихватање резултата
оцењивања усаглашености спроведеног у Србији.
Сходно Закону о акредитацији и Статуту АТС-а, АТС обавља следеће послове:
1.

2.

утврђује компетентност тела за оцењивање усаглашености за обављање послова
испитивања,
еталонирања,
контролисања,
сертификације
производа,
сертификације система менаџмента и сертификације особа;
утврђује компетентност за обављање других послова оцењивања усаглашености у
складу са посебним законом;

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0

Датум ажурирања: 28.6.2019.

Страна 4/83

Информатор о раду Акредитационог тела Србије

3.

4.
5.
6.
7.
8.

утврђује и објављује правила акредитације која су заснована на одговарајућим
српским, међународним и европским стандардима и документима међународних и
европских организација за акредитацију;
води јавни регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености;
учествује у раду међународних и европских организација за акредитацију;
организује и спроводи обуку оцењивача у области акредитације;
организује семинаре и курсеве и врши промоцију значаја и улоге акредитације;
обавља и друге послове у складу са законом, оснивачким актом и статутом.

2.3 Организациона структура
Организација и начин рада АТС-а утврђује се оснивачким актом, статутом и другим општим
актима АТС-а.
Органи АТС-а су: Управни одбор, Директор и Надзорни одбор.
Начин образовања органа АТС-а, њихов делокруг, избор чланова органа, начин одлучивања
и друга питања, значајна за рад органа, уређују се оснивачким актом АТС-а и Статутом АТСа.
Управни одбор
Управни одбор одлучује о пословању АТС-а, утврђује пословну политику АТС-а и прати
њено спровођење. Управни одбор има председника и четири члана. Председника и чланове
Управног одбора именује и разрешава оснивач. Два члана управног одбора предлаже
оснивач. Два члана Управног одбора предлаже Удружење акредитованих тела за оцењивање
усаглашености из реда акредитованих тела за оцењивање усаглашености. Један члан
Управног одбора предлаже се из реда запослених у АТС-у.
Управни одбор:
1)
доноси Статут;
2)
доноси Програм рада са Финансијским планом;
3)
усваја финансијски извештај;
4)
одлучује о расподели добити;
5)
усваја годишњи извештај о раду АТС-a;
6)
одлучује о коришћењу средстава у складу са законом;
7)
одлучује о располагању имовином велике вредности;
8)
доноси одлуку о висини трошкова акредитације;
9)
утврђује критеријуме за утврђивање висине зараде директора;
10)
доноси општи акт о критеријумима за утврђивање висине зарада, накнада и
других примања запослених;
11)
даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места;
12)
именује и разрешава председника и чланове Савета за акредитацију;
13)
доноси одлуку којом се образује Комисија за жалбе;
14)
доноси одлуку којом се утврђује висина накнаде за рад председника и чланова
Управног и Надзорног одбора у складу са актима Владе;
15)
даје сагласност о ступању у чланство међународних организација;
16)
даје сагласност о склапању билатералне и мултилатералне сарадње са другим
акредитационим
телима,
односно
регионалним
и
међународним
организацијама за акредитацију;
17)
даје сагласност о накнадама за рад у Савету за акредитацију и техничким
комитетима;
18)
доноси пословник о раду Управног одбора;
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19)

обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.

Чланови Управног одбора су:
-

Недељко Пантић, председник УО, дипломирани правник;
Андрија Јокић, члан УО, дипл. инжењер саобраћаја;
Милош Петровић, члан УО, дипломирани економиста;
мр Сњежана Пупавац, члан УО, магистар пољопривредних наука;
Наталија Јовичић Зарић, члан УО, дипл. машински инжењер, АТС.

Директор
Директор руководи радом и одговара за законитост рада и пословања Акредитационог
тела Србије. За свој рад директор је одговоран Управном одбору. Директора АТС-а
именује и разрешава оснивач на предлог Управног одбора. Управни одбор предлаже
кандидата за директора АТС-а на основу спроведеног јавног конкурса. Јавни конкурс
спроводи Управни одбор. Мандат директора траје пет година уз могућност поновног
избора.
Директор:
1.
заступа и представља АТС;
2.
организује и руководи радом АТС-a;
3.
стара се о законитости рада и пословања, као и о стручном раду АТС-a;
4.
стара се о коришћењу средстава;
5.
извршава и спроводи одлуке Управног одбора;
6.
предлаже и организује припрему аката које разматра, односно доноси Управни
одбор;
7.
доноси одлуке о акредитацији;
8.
доноси Пословник о квалитету;
9.
доноси Политику квалитета АТС-a;
10.
доноси правила акредитације;
11.
доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места уз
сагласност Управног одбора;
12.
доноси одлуке у вези са пословањем АТС-а, осим оних о којима одлучује
Управни одбор,
13.
доноси појединачна акта;
14.
одлучује о правима и обавезама запослених у АТС-у и склапа уговоре о раду у
складу са законом;
15.
одлучује о ангажовању стручњака за обављање појединих послова из
надлежности АТС-a и са њима закључује уговор о регулисању међусобних
права и обавеза;
16.
распоређује запослене на одређене послове и задатке;
17.
утврђује остварени допринос и радни учинак запослених;
18.
даје пуномоћје другом лицу за заступање у правном промету;
19.
подноси предлог Савету за акредитацију за проширење области деловања АТСa, односно установљавања нових шема акредитације;
20.
одлучује о приговорима од стране било које особе или организације у вези са
активностима АТС-a или акредитованог тела за оцењивање усаглашености;
21.
на предлог Савета формира техничке комитете и именује и разрешава њихове
чланове;
22.
доноси одлуку о приступању у чланство међународних организација уз
сагласност Управног одбора;
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23.

24.
25.

доноси одлуку о склапању билатералне и мултилатералне сарадње са другим
акредитационим
телима,
односно
регионалним
и
међународним
организацијама за акредитацију, уз сагласност Управног одбора;
одлучује о накнадама за рад у Савету за акредитацију и техничким комитетима
уз сагласност Управног одбора;
обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.

Надзорни одбор
Именује га и разрешава Влада Републике Србије, а чине га председник и два члана.
По једног члана Надзорног одбора предлаже Министарство, односно Удружење
акредитованих тела за оцењивање усаглашености, из реда акредитованих тела за
оцењивање усаглашености, односно из реда запослених АТС-а. Мандат траје четири
године уз могућност поновног избора.
Надзорни одбор:
1) врши надзор над законитошћу рада органа АТС-a;
2) контролише веродостојност и комплетност извештаја о реализацији Програма рада;
3) контролише веродостојност и комплетност финансијског извештаја;
4) доноси пословник о свом раду;
5) обавља и друге послове утврђене законом, одлуком о изменама и допунама
оснивачког акта АТС-а и статутом.
У Надзорни одбор именовани су: Владимир Лучић, дипл. правник, председник, за
чланове: Светомир Петровић, директор и оснивач Лабораторије доо Београд, и
Јован Симић, дипл. економиста, АТС.
Тела Акредитационог тела Србије су: Савет за акредитацију и технички комитети.
Савет за акредитацију
Савет за акредитацију је стручно саветодавно тело АТС-а, које даје стручна мишљења
у погледу развоја система акредитације, даје иницијативе за проширење области
деловања АТС-а и заузима ставове по другим стручним питањима. Савет за
акредитацију има председника и десет чланова које именује и разрешава Управни
одбор. За чланове Савета бирају се истакнути стручњаци и научни радници из
области, које су значајне за обављање послова из надлежности АТС-а, као
представници заинтересованих страна.
Управни одбор идентификује заинтересоване стране за акредитацију и утврђује
критеријуме за избор чланова Савета. Као заинтересоване стране идентификују се,
нарочито: органи државне управе и имаоци јавних овлашћења; факултети и
институти; привредна друштва, предузетници, коморе и слично; удружење
потрошача; удружење произвођача и акредитована тела за оцењивање усаглашености.
Савет за акредитацију:
1) даје мишљења у погледу развоја система акредитације у Републици Србији;
2) даје мишљења на правила акредитације;
3) даје иницијативе за проширење области деловања АТС-а, односно установљавања
нових шема акредитације;
4) даје мишљење у вези примене захтева стандарда за акредитацију у појединим
областима;
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5) предлаже оснивање сталних или привремених техничких комитета као радних тела
за одређене области акредитације и идентификује стране које у њима треба да
учествују;
6) предлаже чланове техничких и секторских комитета;
7) доноси правила и критеријуме за именовање и рад техничких комитета;
8) утврђује задужења техничких комитета;
9) даје мишљења по другим стручним питањима на захтев Управног одбора.













Чланови Саветa за акредитацију су:
др Милош Јелић, председник Стручног савета Фондације за културу квалитета и
изврсност, председник Савета,
Миле Митровић, руководилац Групе за хармонизоване техничке прописе у
Сектору за квалитет и безбедност производа Министарства привреде, члан
проф. др Владимир Поповић, професор Машинског факултета Универзитета у
Београду, члан
проф. др Иванка Поповић, проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу
Универзитета у Београду, члан
др Љубомир Димитров, директор МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ ДОО Ниш, члан
проф. др Снежана Јанковић, директор Института за примену науке у пољопривреди,
члан
проф. др Зоран Пуношевац, председник Асоцијације за квалитет и стандардизацију
Србије, члан
проф. др Иван Гржетић, декан Хемијског факултета Универзитета у Београду, члан
проф. др МирославЋирковић, директор Института за ветеринарство Нови Сад, члан
др Јелена Пантелић Бабић, виши саветник у Одсеку за електричне величине, Сектор
за развој метрологије, Дирекција за мере и драгоцене метале, члан
др Ана Мишовић, в.д. директора Завода за јавно здравље Чачак, члан.
Технички комитети су стручна тела која обављају послове експертизе за одређене
области акредитације. Техничке комитете, као стална или привремена тела, образује
директор на предлог Савета.
АТС има три стална техничка комитета за одређене врсте акредитације (лабораторије,
контролна тела и сертификациона тела). Задаци техничких комитета су: тумачење
захтева и докумената међународних организација у појединим врстама и областима
оцењивања усаглашености и акредитацији, разматрање предлога ЕА, докумената
ILAC-а и IAF-а, пружање помоћи АТС-у на пословима проширења активности,
учешће у утврђивању критеријума компетентности за оцењиваче у појединим
областима оцењивања усаглашености и идентификовање потенцијалних оцењивача.
Привремени технички комитети се образују по потреби, за рад по специфичним и
стручним питањима из одређене области акредитације.
По потреби, АТС формира привремене техничке комитете за одређене области
акредитације.

Унутрашња организација АТС-а утврђена је Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Акредитационом телу Србије од 28. фебруара 2019. године, који доноси
директор АТС-а, а на који је дата претходна сагласност Министарства привреде и Управног
одбор АТС-а. Радом АТС-а руководи директор, а у његовом одсуству заменик директора.
Заменик директора је одговоран за свој рад директору АТС-а.
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АТС се састоји од Кабинета директора и четири основне унутрашње организационе
јединице, и то:
1. Одељење за акредитацију лабораторија,
2. Одељење за акредитацију контролних и сертификационих тела,
3. Одељење за правне, кадровске и административне послове, и
4. Одељење за финансијске и рачуноводствене послове.
У Кабинету директора се обављају послови у вези са одлучивањем и доделом акредитације,
старање о функционисању и одржавању система менаџмента АТС-а, у складу са захтевима
стандарда који важе за рад акредитационих тела, старање о обезбеђењу екстерних људских
ресурса за потребе акредитације, сарадња са институцијама у Републици Србији у вези са
питањима акредитације, односно утврђивања компетентности, сарадња са међународним и
европским институцијама у области акредитације, усклађивање система акредитације са
међународним, европским и српским стандардима, послови промоције значаја и улоге
акредитације у земљи и иностранству, послови информационих система и технологија,
послови односа са јавношћу, преводилачки послови, секретарски послови Кабинета
директора, и други послови од значаја за АТС.
Одељење за акредитацију лабораторија обавља стручне послове у вези са акредитацијом
лабораторија за испитивање, лабораторија за еталонирање, медицинских лабораторија,
провајдера за испитивање оспособљености и то: спровођење поступка акредитације
(преиспитивање пријаве за акредитацију, преглед документације, оцењивање на лицу места,
извештавање и одлучивање о акредитацији), одржавање додељених акредитација (надзорна
оцењивања и поновно оцењивање), развој програма (шема) акредитације у новим областима
испитивања/еталонирања, развој и одржавање система менаџмента, сарадњa са државним
органима и другим институцијама, иностраним акредитационим телима, европским и
међународним организацијама у области акредитације и оцењивања усаглашености и други
стручни послови од значаја за АТС.
Одељење за акредитацију контролних и сертификационих тела обавља стручне послове
у вези са акредитацијом контролних тела и сертификационих тела (за производе, системе
менаџмента и особље) и то: спровођење поступка акредитације (преиспитивање пријаве за
акредитацију, преглед документације, оцењивање на лицу места, извештавање и одлучивање
о акредитацији), одржавање додељених акредитација (надзорна оцењивања и поновно
оцењивање), развој програма (шема) акредитације у новим областима контролисања и
сертификације, развој и одржавање система менаџмента, сарадња са државним органима и
другим институцијама, иностраним акредитационим телима, европским и међународним
организацијама у области акредитације и оцењивања усаглашености и други стручни
послови од значаја за АТС.
Одељење за правне, кадровске и администартивне послове обавља нормативно-правне,
радно-правне, кадровске, евиденционе, административно-техничке, послове информационих
система, послове примања, завођења и отпремања поште АТС и друге послове од значаја за
АТС у целини.

Одељење за опште, финансијске и правне послове обавља финансијске послове,
рачуноводствене послове, књиговодствене послове, послове јавних набавки и друге
економске послове.
Организациона шема ATС-а је приказана на слици 1. и важи од 8. марта 2019. године.
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Људске ресурсе АТС-а чине: стално запослено особље и екстерно ангажовани оцењивачи и
технички експерти. Ангажовање екстерних оцењивача и техничких експерата регулисано је
уговором.
Стално запослено особље
Општи захтеви у вези компетентности стално запосленог особља ATС-а утврђени су
Правилником о организацији и систематизацији радних места у Акредитационом телу
Србије од 28. фебруара 2019. године, а поступци за обуку у процедури АТС-ПР03 Обука за
оцењиваче, информативни семинари за техничке експерте и експерте за одлучивање и обука
запослених у АТС-у.
Начин избора и учешћа запосленог особља у процесу акредитације, као и њихова овлашћења
и одговорности, дефинисани су одговарајућим процедурама и упутствима АТС-а. Уговором
о раду стално запослени се обавезују на поштовање правила рада, укључујући и аспекте
поверљивости и независности. Особље АТС-а има одговарајуће образовање, техничко знање,
вештине и искуство неопходно за сваку врсту и обим посла који обавља.
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
Кабинет
директора

ДИРЕКТОР

Заменик директора (1)

Помоћник директора (1)

Помоћник директора (1)

(за развој и квалитет-ПРСМ)

Одељење за акредитацију
лабораторија
руководилац одељења
1

(за одлучивање о акредитацији)

Одељење за правне,
кадровске и
административне послове
руководилац пр., кадр. и
административних послова
-руководилац одељења1

Одељење за акредитацију
контролних и
сертификационих тела
руководилац одељења
1

виши
организатор
предмета
акредитације
5

виши
организатор
предмета
акредитације
3

водећи
организатор
предмета
акредитације
6

водећи
организатор
предмета
акредитације
4

организатор
предмета
акредитације
2

организатор
предмета
акредитације
1

сарадник за
административно техничке послове
акредитације
1

сарадник за
административно техничке послове
акредитације
1

правнокадровски
аналитичар
1

Одељење за финансијскe
и рачуноводствене
послове
руководилац финансијскорачуноводствених послова
-руководилац одељења1

финансијскорачуноводстве
ни
аналитичар
1

преводилац
1
службеник за
односе са
јавношћу и
маркетинг
1

пословни
секретар
1

пословни
секретар
3

Слика 1
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Опис послова стално запосленог особља АТС-а (Табела 1) преузет из Правилника о
организацији и систематизацији радних места у Акредитационом телу Србије од 28.
фебруара 2019. године:
Табела 1
Бр.
изврши
лаца

Р. бр.

ПОСЛОВИ
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

1.

ДИРЕКТОР
- заступа и представља АТС;
- организује и руководи радом АТС;
- стара се о законитости рада и пословања, као и о стручном раду АТС;
- стара се о коришћењу средстава;
- извршава и спроводи одлуке Управног одбора;
- предлаже и организује припрему аката која разматра, односно доноси
Управни одбор;
- доноси одлуке о акредитацији;
- доноси Пословник о квалитету;
- доноси Политику квалитета АТС;
- доноси Правила акредитације;
- доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, уз
сагласност Управног одбора;
- доноси одлуке у вези са пословањем АТС, осим оних о којима одлучује
Управни одбор;
- доноси појединачна акта;
- одлучује о правима и обавезама запослених у АТС и склапа уговоре о
раду, у складу са законом;
- одлучује о ангажовању стручњака за обављање појединих послова из
надлежности АТС и са њима закључује уговор о регулисању међусобних
права и обавеза;
- распоређује запослене на одређене послове и задатке;
- утврђује остварени допринос и радни учинак запослених;
- даје пуномоћје другом лицу за заступање у правном промету;
- подноси предлог Савету за акредитацију за проширење области деловања
АТС, односно установљавања нових шема акредитације;
- одлучује о приговорима од стране било које особе или организације у вези
са активностима АТС или акредитованог тела за оцењивање усаглашености;
- на предлог Савета за акредитацију формира техничке комитете и именује и
разрешава њихове чланове;
- доноси одлуку о приступању у чланство међународних организација, уз
сагласност Управног одбора;
- доноси одлуку о склапању билатералнихи мултилатералних споразума са
другим акредитационим телима, односно регионалним и међународним
организацијама за акредитацију, уз сагласност Управног одбора;
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2. ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
- пружа стручну помоћ директору у руковођењу АТС-ом и осталим
пословима који су му поверени;
- координира радом организационих јединица/планира и распоређује
послове на руководиоце организационих јединица у складу са програмом
рада или другим општим актима;
- прати реализацију послова и даје смернице за вршење свих послова из
надлежности АТС-а и надзире организацију и рад у организационим
јединицама и координира и пружа подршку раду стручних тела и органа
управљања АТС-а;
- кoнципирa и oргaнизује oдгoвaрajуће oблике сaрaдњe са другим
акредитационим телима и сa другим институциjaмa и европским и
мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa у области акредитације (ЕА, ILAC, ILAF);
- стара се о реализацији потписаних билатералних споразума о сарадњи са
другим акредитационим телима и координира активности на потписивању
нових споразума;
- стара се о одржавању потписаних мултилатералних споразума о
међусобном признавању система акредитације (EA МLA) и координира
активности на потписивању нових споразума;
- координира послове прекограничне сарадње у складу са правилима
прекограничне акредитације;
- координира учешће АТС-а у раду стручних тела Европске организације за
акредитацију (ЕА);
- кoнципирa и oргaнизује oдгoвaрajуће oблике сaрaдњe са министарствима и
другим заинтересованим странама за акредитацију у Републици Србији;
- кoнципирa и руковoди прoмoтивним aктивнoстима и oднoсима с jaвнoшћу;
- води процес решавања приговора и координише активности у процесу
решавања жалби на одлуке о акредитацији;
- учествује у координацији при изради годишњег програма рада АТС-а;
- учествује у развоју, примени и одржавању система менаџмента АТС-а;
- организује израду општих и појединачних аката из делокруга рада;
- непосредно руководи установом у одсуству директора;
- планира, развија, организује програме и пројекте међународне сарадње и
трати њихову реализацију;
- координира израду пројектног предлога и развија циљ, очекиване
резултате, утицај и друга питања везана за пројектни предлог;
- обавља и друге послове по налогу директора.
3. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА за развој и квалитет-ПРСМ
- пружа стручну помоћ директору у области развоја и квалитета и осталим
пословима који су му поверени;
- прати и координира реализацију послова у области развоја и квалитета,
извештава директора о стању и проблемима у вршењу планираних послова
и предлаже предузимање потребних мера за њихово решење;
- пружа стручну помоћ директору у области одлучивања о акредитацији;
- израђује нацрт предлога плана и програма обуке;
- развија едукативне материјале за програме стручног усавршавања;
- развија и осмишљава садржај предлога плана усавршавања и друге
програмске документе;
- учествује у изради финансијског плана, планова рада и извештаја о раду
одељења / сисзема менаџмента АТС-а;
- предлаже критеријуме и недостајуће ресурсе за ангажовање екстерних
људских ресурса за потребе акредитације;
- учествује у процесима обуке и праћења перформанси оцењивача и
техничких експерата;
Издање/Измена:7/1
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- обезбеђује да се успоставе потребни процеси и процедуре за систем
менаџмента;
- извештава највише руководство о перформансама система менаџмента и
свакој потреби за његовим унапређењем;
- организује и учествује у преиспитивању система менаџмента и
предузимању корективних мера, превентивних мера и унапређења
перформанси;
- усклађује систем акредитације АТС-а са системом акредитације у
европској и међународним организацијама за акредитацију;
- учествује у радним групама за развој система акредитације (акредитација у
новим областима/врстама оцењивања усаглашености или нове врсте
акредитације);
- учествује у сарадњи са министарствима и другим заинтересованим
странама за акредитацију у Републици Србији;
- учествује у раду стручних тела Европске организације за акредитацију;
- предлаже састав комисија за акредитацију;
- прати перформансе учесника у процесу одлучивања о акредитацији;
- руководи пословима развоја у области система акредитације;
- други/остали задаци који за ово радно место проистичу из примене
правила и документованих процедура АТС-а;
- обавља и друге послове по налогу директора.
4. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА за одлучивање о акредитацији
- пружа стручну помоћ директору у области одлучивања о акредитацији и
осталим пословима који су му поверени (преузимање документације
потребне за одлучивање, дистрибуција документације члановима комисије,
вођење састанака комисија, достављање предлога одлуке директору, чување
записа о одлучивању);
- прати и координира реализацију послова у области одлучивања о
акредитацији, извештава директора о стању и проблемима у вршењу
планираних послова и предлаже предузимање потребних мера за њихово
решење;
- предлаже мере за побољшање процеса акредитације и система менаџмента
АТС;
- учествује у изради нацрт предлога плана и програма обуке;
- учествује у развоју едукативних материјала за програме стручног
усавршавања;
- учествује у развијању и осмишљавању садржаја предлога плана
усавршавања и других програмских докумената;
- учествује у изради финансијског плана, планова рада и извештаја о раду у
области одлучивања;
- предлаже критеријуме и недостајуће ресурсе за ангажовање екстерних
људских ресурса за потребе акредитације;
- учествује у процесима обуке и праћења перформанси оцењивача и
техничких експерата;
- учествује у успостављању потребних процеса и процедура за систем
менаџмента;
- извештава највише руководство о перформансама система менаџмента и
свакој потреби за његовим унапређењем;
- учествује у преиспитивању система менаџмента и предузимању
корективних мера, превентивних мера и унапређења перформанси;
- учествује у усклађивању система акредитације АТС-а са системом
акредитације у европској и међународним организацијама за акредитацију;
- учествује у радним групама за развој система акредитације (акредитација у
новим областима/врстама оцењивања усаглашености или нове врсте
Издање/Измена:7/1
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акредитације);
- учествује у сарадњи са министарствима и другим заинтересованим
странама за акредитацију у Републици Србији;
- учествује у раду стручних тела Европске организације за акредитацију;
- други/остали задаци који за ово радно место проистичу из примене
правила и документованих процедура АТС;
- обавља и друге послове по налогу директора.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА
5. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА за акредитацију лабораторија
- организује, координира и контролише извршење послова у одељењу;
- развија и припрема предлог рада одељења;
- предлаже пројекте и покреће иницијативе за решавање важних питања из
делокруга послова одељења;
- даје инструкције и координира рад у одељењу;
- анализира проблеме у вршењу послова, припрема смернице и упутства
запосленима за уједначавање и примену најбоље праксе;
- спроводи сталну анализу потреба, те на темељу исте развија предлог плана
усавршавања, као и друге програмске документе;
- учествује у раду стручних тела Европске организације за акредитацију;
- сарађује са одговарајућим институцијама;
- обједињује извештаје о раду и информише руководство о реализованим
активностима;
- координира припрему извештаја о раду одељења;
- учествује у обуци оцењивача АТС за потребе акредитације тела за
оцењивање усаглашености;
- сaрaђује сa другим институциjaмa и мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa као и
радним телима европске организације за акредитацију у oблaсти
aкрeдитaциje из домена рада одељења;
- учествује у развоју, примени и одржавању система менаџмента АТС;
- остали задаци који за ово радно место проистичу из примене правила и
документованих процедура АТС;
- обавља и друге послове по налогу директора.
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6. ВИШИ ОРГАНИЗАТОР ПРЕДМЕТА АКРЕДИТАЦИЈЕ
- организује, координира, прати и контролише извршење послова из
поступка акредитације за одређене врсте и области оцењивања
усаглашености из домена своје техничке компетентности;
- учествује у раду стручних тела Европске организације за акредитацију;
- учествује у развоју, примени и одржавању система менаџмента АТС-а;
- преиспитује пријаве за акредитацију;
- саставља тим за оцењивање подносиоца пријаве за акредитацију;
- води евиденције и ажурира информације и податке о предметима
акредитације;
- прегледа и преиспитује документацију тела за оцењивање усаглашености
достављену уз пријаву за акредитацију;
- оцењује тела за оцењивање усаглашености;
- израђује извештаје са оцењивања тела за оцењивање усаглашености;
- прегледа извештаје и другу документацију са оцењивања у предметима у
којима није учествовао у оцењивању;
- учествује у раду комисија за одлучивање о акредитацији у предметима у
којима није учествовао у оцењивању;
- учествује у раду радних група, кoмисиja и техничких комитета у оквиру
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АТС-а или других институција из домена своје техничке компетентности;
- припрема предавања и учествује у обукама и праћењу перформанси
оцењивача и техничких експерата за потребе акредитације током
оцењивања тела за оцењивање усаглашености;
- примењује правила и документоване процедуре из процеса акредитације;
- обавља и остале задатке који за ово радно место проистичу из примене
правила и документованих процедура из процеса акредитације;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења/директора.
7. ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ПРЕДМЕТА АКРЕДИТАЦИЈЕ
- преиспитује пријаве за акредитацију;
- саставља тим за оцењивање подносиоца пријаве за акредитацију;
- води евиденције и ажурира информације и податке о предметима
акредитације;
- прегледа и преиспитује документацију тела за оцењивање усаглашености
достављену уз пријаву за акредитацију;
- учествује у оцењивању тела за оцењивање усаглашености;
- израђује извештаје са оцењивања тела за оцењивање усаглашености;
- прегледа извештаје и другу документацију са оцењивања у предметима у
којима није учествовао у оцењивању;
- учествује у раду комисија за одлучивање о акредитацији у предметима у
којима није учествовао у оцењивању;
- учествује у раду радних група, кoмисиja и техничких комитета у оквиру
АТС - а или других институција из домена своје техничке компетентности;
- припрема предавања и учествује у обукама и праћењу перформанси
оцењивача и техничких експерата за потребе акредитације током
оцењивања тела за оцењивање усаглашености;
- примењује правила и документоване процедуре из процеса акредитације;
- учествује у развоју, примени и одржавању система менаџмента АТС - а;
- обавља и остале задатке који за ово радно место проистичу из примене
правила и документованих процедура из процеса акредитације;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења/директора.
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ОРГАНИЗАТОР ПРЕДМЕТА АКРЕДИТАЦИЈЕ
- преиспитује пријаве за акредитацију;
- саставља тим за оцењивање подносиоца пријаве за акредитацију;
- води евиденције и ажурира информације и податке о предметима
акредитације;
- прегледа и преиспитује документацију тела за оцењивање усаглашености
достављену уз пријаву за акредитацију;
- учествује у раду радних група, кoмисиja и техничких комитета у оквиру
АТС-а или других институција из домена своје техничке компетентности;
- учествује у развоју, примени и одржавању система менаџмента АТС-а;
- примењује правила и документоване процедуре из процеса акредитације;
- обавља и остале задатке који за ово радно место проистичу из примене
правила и документованих процедура из процеса акредитације;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења/директора.
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9. САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
АКРЕДИТАЦИЈЕ
- oбaвљa aдминистрaтивнo - тeхничке пoслoве из прoцeсa aкрeдитaциje пo
прeдмeтимa акредитације(вођење потребних евиденција у поступцима

1

акредитације, коресподенција са члановима тима за оцењивање у вези њиховог
ангажовања у оцењивању и реализацији задужења, коресподенција са Одељењем
за опште послове у вези благовременог фактурисања трошкова акредитације,
расподела примљене поште и других записа по предметима, послови везани за
издавање сертификата о акредитацији и симбола акредитације, израда листе
издатих сертификата о акредитацији);

- учeствује у припреми и организацији састанака рaдних
групa/кoмисиja/техничких комитета;
- обавља и остале задатке који за ово радно место проистичу из примене
правила и документованих процедура из процеса акредитације;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења/директора.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ И
СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
10. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА за акредитацију контролних и
сертификационих тела
- организује, координира и контролише извршење послова у одељењу;
- развија и припрема предлог рада одељења;
- предлаже пројекте и покреће иницијативе за решавање важних питања из
делокруга послова одељења;
- даје инструкције и координира рад у одељењу;
- анализира проблеме у вршењу послова, припрема смернице и упутства
запосленима за уједначавање и примену најбоље праксе;
- спроводи сталну анализу потреба, те на темељу исте развија предлог плана
усавршавања, као и друге програмске документе;
- учествује у раду стручних тела Европске организације за акредитацију;
- сарађује са одговарајућим институцијама;
- обједињује извештаје о раду и информише руководство о реализованим
активностима;
- координира припрему извештаја о раду одељења;
- учествује у обуци оцењивача АТС за потребе акредитације тела за
оцењивање усаглашености;
- сaрaђује сa другим институциjaмa и мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa као и
радним телима европске организације за акредитацију у oблaсти
aкрeдитaциje из домена рада одељења;
- учествује у развоју, примени и одржавању система менаџмента АТС;
- остали задаци који за ово радно место проистичу из примене правила и
документованих процедура из процеса акредитације;
- обавља и друге послове по налогу директора.

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0

Датум ажурирања: 28.6.2019.
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Информатор о раду Акредитационог тела Србије
11. ВИШИ ОРГАНИЗАТОР ПРЕДМЕТА АКРЕДИТАЦИЈЕ
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- организује, координира, прати и контролише извршење послова из
поступка акредитације за одређене врсте и области оцењивања
усаглашености из домена своје техничке компетентности;
- учествује у раду стручних тела Европске организације за акредитацију;
- преиспитује пријаве за акредитацију;
- саставља тим за оцењивање подносиоца пријаве за акредитацију;
- води евиденције и ажурира информације и податке о предметима
акредитације;
- прегледа и преиспитује документацију тела за оцењивање усаглашености
достављену уз пријаву за акредитацију;
- оцењује тела за оцењивање усаглашености;
- израђује извештаје са оцењивања тела за оцењивање усаглашености;
- прегледа извештаје и другу документацију са оцењивања у предметима у
којима није учествовао у оцењивању;
- учествује у раду комисија за одлучивање о акредитацији у предметима у
којима није учествовао у оцењивању;
- учествује у раду радних група, кoмисиja и техничких комитета у оквиру
АТС-а или других институција из домена своје техничке компетентности;
- припрема предавања и учествује у обукама и праћењу перформанси
оцењивача и техничких експерата за потребе акредитације током
оцењивања тела за оцењивање усаглашености;
- примењује правила и документоване процедуре из процеса акредитације;
- учествује у развоју, примени и одржавању система менаџмента АТС-а;
- обавља и остале задатке који за ово радно место проистичу из примене
правила и документованих процедура из процеса акредитације;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења/директора.
12. ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ПРЕДМЕТА АКРЕДИТАЦИЈЕ
- преиспитује пријаве за акредитацију;
- саставља тим за оцењивање подносиоца пријаве за акредитацију;
- води евиденције и ажурира информације и податке о предметима
акредитације;
- прегледа и преиспитује документацију тела за оцењивање усаглашености
достављену уз пријаву за акредитацију;
- учествује у оцењивању тела за оцењивање усаглашености;
- израђује извештаје са оцењивања тела за оцењивање усаглашености;
- прегледа извештаје и другу документацију са оцењивања у предметима у
којима није учествовао у оцењивању;
- учествује у раду комисија за одлучивање о акредитацији у предметима у
којима није учествовао у оцењивању;
- учествује у раду радних група, кoмисиja и техничких комитета у оквиру
АТС-а или других институција из домена своје техничке компетентности;
- припрема предавања и учествује у обукама и праћењу перформанси
оцењивача и техничких експерата за потребе акредитације током
оцењивања тела за оцењивање усаглашености;
- примењује правила и документоване процедуре из процеса акредитације;
- учествује у развоју, примени и одржавању система менаџмента АТС-а;
- обавља и остале задатке који за ово радно место проистичу из примене
правила и документованих процедура из процеса акредитације;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења/директора.

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0

Датум ажурирања: 28.6.2019.
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Информатор о раду Акредитационог тела Србије
13. ОРГАНИЗАТОР ПРЕДМЕТА АКРЕДИТАЦИЈЕ
- преиспитује пријаве за акредитацију;
- саставља тим за оцењивање подносиоца пријаве за акредитацију;
- води евиденције и ажурира информације и податке о предметима
акредитације;
- прегледа и преиспитује документацију тела за оцењивање усаглашености
достављену уз пријаву за акредитацију;
- учествује у раду радних група, кoмисиja и техничких комитета у оквиру
АТС-а или других институција из домена своје техничке компетентности;
- учествује у развоју, примени и одржавању система менаџмента АТС-а;
- примењује правила и документоване процедуре из процеса акредитације;
- обавља и остале задатке који за ово радно место проистичу из примене
правила и документованих процедура из процеса акредитације;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења/директора.

1

14. САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
АКРЕДИТАЦИЈЕ
- oбaвљa aдминистрaтивнo - тeхничке пoслoве из прoцeсa aкрeдитaциje пo
прeдмeтимa акредитације(вођење потребних евиденција у поступцима

1

акредитације, коресподенција са члановима тима за оцењивање у вези њиховог
ангажовања у оцењивању и реализацији задужења, коресподенција са Одељењем
за опште послове у вези благовременог фактурисања трошкова акредитације,
расподела примљене поште и других записа по предметима, послови везани за
издавање сертификата о акредитацији и симбола акредитације, израда листе
издатих сертификата о акредитацији);

- учeствује у припреми и организацији састанака рaдних
групa/кoмисиja/техничких комитета;
- обавља и остале задатке који за ово радно место проистичу из примене
правила и документованих процедура из процеса акредитације;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења/директора.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ
15. Руководилац правних, кадровских и административних послова

1

- организује, руководи, координира, прати и контролише извршење правних,
кадровских и административних послова;
- развија, дефинише и координира припрему програма и планова рада из области
правних, кадровских и административних послова;
- организује, координира и контролише извршење општих послова;
- доноси одлуке о начину реализације правних, кадровских и административних послова;
- прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописиома из
делокруга рада;
- обавља послове из области имовинско-правних послова;
- прати и припрема опште акте, уговоре и друге опште и појединачне акте;
- контролише припрему уговора и њихову реализацију и доноси одлуке о предузимању
правних мера;
- решава радне, дисциплинске и друге поступке и управља другим правним
пословима;
- надзире рад запослених на правним, кадровским и административним пословима;
- координира послове из области заштите запослених од злостављања на раду;
-координира осмишљавање и успостављање система управљања ризицима као и
система интерних контрола;
- анализира проблеме у вршењу послова и припрема смернице и упутства
запосленима за уједначавање и примену најбоље праксе;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења/директора.

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0

Датум ажурирања: 28.6.2019.
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Информатор о раду Акредитационог тела Србије
16. ПРАВНО-КАДРОВСКИ АНАЛИТИЧАР

1

17. ПРЕВОДИЛАЦ

1

18. СЛУЖБЕНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ
- спроводи политику односа са јавношћу;
- припрема информације и податке за израду комуникационе стратегије;
- пружа стручну подршку у организовању кампања и промотивних догађаја;
- организује медијске и друге промотивне догађаје;
- припрема информације, врши техничку припрему и ажурира податке на
интернет порталу;
- припрема саопштења за јавност;
- припрема презентације и публикације;
- одржава односе са медијима и јавношћу;
- прикупља информације о извештавању медија од значаја за институцију;
- учешће у развоју, примени и одржавању система менаџмента АТС;
- обавља и остале задатке који за ово радно место проистичу из примене
правила и документованих процедура из процеса акредитације;
- обавља и друге послове по налогу директора.

1

- прати стање, спроводи стручне анализе и анализира информације и акте и
предлаже мере за унапређења правних питања из делокруга рада;
- даје стручна мишљења у процесу формирања планова рада;
- прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из
делокруга рада;
- израђује опште и појединачне акте, даје тумачења истих и контролише њихову
примену од стране запослених;
- израђује уговоре, учествује у праћењу њихове реализације и предлаже врсту
правних мера;
- анализира образовне потребе запослених и предлаже програме стручног
усавршавања у складу са утврђеним потребама;
- прати, координира и евалуира спровођење стручног усавршавања запослених;
- учествује у изради и припреми радног материјала за стручно усавршавање и
оспособљавање;
- учествује у прикупљању података, анализира, прати и даје предлоге за унапређење
организације и каријерног развоја запослених;
- води управни поступак из делокруга рада;
- даје стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим
питањима из радно-правних односа;
- обавља и остале задатке који за ово радно место проистичу из примене правила и
документованих процедура АТС-а;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења/директора.
- преводи писани материјал, стручне текстове и правне акте;
- симултано и/или консекутивно преводи;
- преводи на основу дијалог листе или аудио визуелних трака;
- преводи уз помоћ акустичних уређаја на седницама и скуповима;
- води евиденције о преведеним текстовима и извршеним пословима;
- обавља коресподенцију везану за послове међународне сарадње;
- пружа стручно-техничку помоћ у припреми међународних скупова;
- учествује у развоју, примени и одржавању система менаџмента АТС;
- обавља и остале задатке који за ово радно место проистичу из примене правила и
документованих процедура из процеса акредитације;
- обавља и друге послове по налогу директора.

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0

Датум ажурирања: 28.6.2019.
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Информатор о раду Акредитационог тела Србије
19. ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
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- прати извештаје и анализе за потребе руководиоца;
- прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду налаза,
извештаја и пројеката;
- правовремено прослеђује потребне информације руководиоцу, сарадницима или
клијентима;
- води коресподенцију по налогу руководиоца;
- израђује службене белешке из делокруга рада укључујући израду фактура за
потребе наплате трошкова оцењивања/акредитације;
- прима, заводи и отпрема пошту за АТС;
- врши евиденцију састанака, рокиова и обавеза руководиоца;
- одговара на директне или телефонске упите и е - маил поште и води евиденцију о
томе;
- припрема аналитичке информације и пише пословне дописе према добијеним
упутствима за потребе руководиоца;
- распоређује и доставља предмете у рад преко доставне књиге;
- обавља и остале задатке који за ово радно место проистичу из примене правила и
документованих процедура АТС-а;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења/директора.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
20. Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

1

- организује, руководи, координира и контролише извршење финансијских и
рачуноводствених послова у одељењу;
- развија и припрема предлог рада одељења;
- предлаже пројекте и покреће иницијативе за решавање важних питања из
делокруга послова одељења;
- даје инструкције и координира рад у одељењу;
- анализира проблеме у вршењу послова, припрема смернице и упутства
запосленима за уједначавање и примену најбоље праксе;
- спроводи сталну анализу потреба, те на темељу исте развија предлог плана
усавршавања, као и друге програмске документе;
- сарађује са одговарајућим институцијама (органима контроле, омогућава увид у
пословање, пружа потребна обавештења и поступа по примедбама у складу са
важећим прописима);
- обједињује извештаје о раду и информише руководство о реализованим
активностима;
- развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других
општих и појединачних аката из области свог рада;
-координира вођење пословних књига и израду и припрему финансијских
извештаја;
-сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна
обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима;
- доноси одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова;
- прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и
економичног трошења финансијских средстава;
- контролише израду финансијских прегледа, анализа и извештаја;
- пројектује приливе и одливе новчаних средстава;
- руководи припремом и израдом финансијских извештаја (периодичног и годишњих) и
годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна);
-контролише формирање документације за пренос новчаних средстава;
- организује чување рачуноводствених исправа, пословних књига и финансијских
извештаја;
- обезбеђује обављање пријема, завођења и отпремања поште за потребе АТС-а;
- стара се о обезбеђењу стручне и техничке помоћи у раду АТС-а ( и његових
органа), укључујући и послове маркетинга, односа с јавношћу и превођења;
- руководи припремом и израдом плана јавних набавки;
- обавља и остале задатке који за ово радно место проистичу из примене правила и
документованих процедура АТС-а;
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- обавља и друге послове по налогу директора.

21. ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР

1

- планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и
рачуноводствених послова;
- развија, припрема и предлаже финансијске планове и израђује економске анализе
о финансијском пословању;
- развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу;
- прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и
предлаже мере за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из области
свог рада;
- израђује буџет и учествује у процедурама уговарања и реализације пројеката;
- даје стручна мишљења у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;
- припрема опште и појединачне акте документа у вези са финансијским и
рачуноводственим пословима;
- контролише и надзире припрему и обраду захтева за плаћање по различитим
основама;
- контролише преузимање обавеза за реализацију расхода;
- контролише усклађеност евиденција и стања главне књиге са дневником;
- прати усаглашавање потраживања и обавеза;
- учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и
годишњих) и годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна);
- контролише трансакције рачуна прихода и расхода, рачуна финансијских
средстава и обавеза и рачуна и финансирања;
- обезбеђује примену закона из области свог рада;
- обавља и остале задатке који за ово радно место проистичу из примене правила и
документованих процедура АТС-а;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења/директора.

22. ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

1

- прати извештаје и анализе за потребе руководиоца;
- прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду налаза,
извештаја и пројеката;
- правовремено прослеђује потребне информације руководиоцу, сарадницима или
клијентима;
- води коресподенцију по налогу руководиоца;
- израђује службене белешке из делокруга рада укључујући израду фактура за
потребе наплате трошкова оцењивања/акредитације;
- прима, заводи и отпрема пошту за АТС;
- врши евиденцију састанака, рокиова и обавеза руководиоца;
- одговара на директне или телефонске упите и е - маил поште и води евиденцију о
томе;
- припрема аналитичке информације и пише пословне дописе према добијеним
упутствима за потребе руководиоца;
- распоређује и доставља предмете у рад преко доставне књиге;
- обавља и остале задатке који за ово радно место проистичу из примене правила и
документованих процедура АТС-а;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења/директора.

Оцењивачи и технички експерти
У процесу акредитације ATС користи оцењиваче који имају одговарајуће образовање,
стручност и потребно искуство релевантно за област оцењивања усаглашености која је
предмет оцењивања, као и завршене одговарајуће обуке за оцењиваче.
У процесу акредитације АТС ангажује и техничке експерте, који нису оцењивачи, већ
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поседују адекватно знање и искуство за релевантне области оцењивања усаглашености.
Захтеви, које морају испуњавати оцењивачи и технички експерти, начин њиховог избора, као
и права, обавезе, овлашћења и одговорности у поступцима акредитације, ATС је прописао у
процедури Избор оцењивача и техничких експерата и праћење перформанси.
Пре избора за оцењивача ATС-а, сваки кандидат пролази одговарајућу обуку на начин како
је то прописано у процедури Обука за оцењиваче, информативни семинар за техничке
експерте АТС-а и обука запослених у АТС-у.
У Регистру оцењивача и техничких екперата АТС-а налази се 364 водећа оцењивача,
техничка оцењивача и техничка експерта (регистар ажуриран 11.06.2019. године). Током
2018. године склопљено је: 245(+62) уговорa са екстерним оцењивачима и техничким
експертима, као и 7 уговора са страним оцењивачима.

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Радом АТС-а руководи директор, а у његовом одсуству заменик директора. Заменик
директора је одговоран за свој рад директору АТС-а. Детаљан опис функција старешина
АТС-а дат је у одељку 2.3 Организациона структура.

ДИРЕКТОР
проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора
телефон: 011 313 03 73

aco.janicijevic@ats.rs
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА РАЗВОЈ И КВАЛИТЕТ-ПРСМ
мр Наталија Јовичић Зарић
телефон: 011 313 03 77
natalija.jovicic_zaric@ats.rs
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ
Љиљана Маркићевић
телефон: 011 313 03 77
ljiljana.markicevic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА
Милица Јовчић, руководилац Одељења за акредитацију лабораторија
телефон: 011 314 86 80
milica.jovcic@ats.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ И СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
Јована Јовановић, руководилац Одељења за акредитацију контролних и
сертификационих тела
телефон: 011 313 09 61
jovana.jovanovic@ats.rs
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Симо Томић, руководилац Одељења за правне, кадровске и административне
послове
телефон: 011 313-03-78
simo.tomic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Јован Симић, руководилац Одељења за финансијске и рачуноводствене
послове
телефон: 011 313-03-75
jovan.simic@ats.rs

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
4.1 Непристрасност
Непристрасност и објективност система акредитације, којим управља АТС, осигурана је на
нивоима: стратегије и политике, одлучивања о акредитацији и оцењивања.
Стратегију и политику АТС-а утврђује Управни одбор који се, поред представника оснивача,
односно Владе Републике Србије, састоји и од представника акредитованих тела за
оцењивање усаглашености. У развоју система акредитације у Републици Србији учествује
Савет за акредитацију кога чине представници научних и стручних организација, привреде и
удружења потрошача. Чланове Савета бира Управни одбор по претходно утврђеним
критеријумима који осигуравају избалансиран интерес заинтересованих страна у систему
акредитације у Републици Србији.
Поштујући законске прописе, према којима ATС прима и решава пријаве за акредитацију, и
у складу са својом политиком, правилима и процедурама, ATС осигурава да сва тела за
оцењивање усаглашености имају исти третман у поступку акредитације без дискриминације
или ограничења у погледу величине, правног статуса или броја већ акредитованих тела за
оцењивање усаглашености у одређеној области оцењивања усаглашености.
Поштујући своја правила, процедуре и упутства, ATС осигурава да целокупно његово
особље, укључујући и органе и комисије АТС-а, обавља послове објективно без
комерцијалних, финансијских и других притисака који би угрозили непристрасност. Одлуке
о акредитацији доноси директор АТС-а на основу предлога Комисије за акредитацију.
ATС у свом делокругу рада не пружа консултантске услуге и услуге оцењивања
усаглашености који би могли да утичу на његову непристрасност.
4.2 Поверљивост
АТС редовно чини доступним јавности информације о пословима које обавља (преглед
послова које АТС обавља детаљно је приказан у одељку 6. Опис надлежности, обавеза и
овлашћења) у складу са чл. 3. и 8. Закона о акредитацији („Сл. гласник РС бр. 73/10“), као и
о резултатима колегијалног оцењивања (оцењивања која обављају друга национална
акредитациона тела).
Рад АТС-а је јаван. АТС на примерен начин обавештава своје клијенте и друге
заинтересоване стране о њиховим правима, обавезама, поступку остваривања права и
обавеза, о свом раду и о другим подацима битним за јавност рада и односа са корисницима.
Све информације о раду АТС-а су јавне, изузев информација из докумената АТС-а, које су, у
складу са законом, Статутом, Правилима акредитације и Правилником о поверљивости,
означене као поверљиве.
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Правилником о поверљивости АТС је утврдиo документа и податке, који се сматрају
поверљивим, начин чувања поверљивости, као и поступак у случају повреде правила о
чувању поверљивости. Поверљивим се сматрају подаци и информације, укључујући и
документа која их садрже, до којих aкредитационо тело долази обављањем послова у вези са
акредитацијом, осим општих података о акредитованим телима за оцењивање усаглашености
и обиму додељених акредитација. Поверљивим се сматрају и они документи и подаци који
су надлежни органи прогласили као поверљиве.
Запослени у АТС-у, лица из органа и тела АТС-а, као и лица која су уговорно ангажована да
обављају одређене послове у име АТС-а, обавезни су да осигурају поверљивост података и
информација до којих долазе при обављању послова за АТС и потписују Изјаву о
поверљивости. У случајевима када постоји законска обавеза да се такви подаци објаве, АТС
ће о томе обавестити у писаној форми заинтересоване стране.
Питања поверљивости информација, до којих се долази у процесу акредитације, уређена су
Правилима акредитације, Статутом и Правилником о поверљивости.
Пун назив: Акредитационо тело Србије
1. Порески идентификациони број (PIB): 100271740
2. Радно време: 7.30 – 15.30 радним данима
3. Седиште: Београд, Влајковићева 3
Телефон: 011/ 313 03 73
Факс: 011/ 313 03 74
E-mail: office@ats.rs
Интернет портал: www.ats.rs
Службеник овлашћен за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног
значаја Јован Симић, руководилац Одељења за финансијске и рачуноводствене послове, телефон:
011 313 03 75, мејл: jovan.simic@ats.rs
Контакт подаци лица које је овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима:
Наталија јовичић Зарић, помоћник директора, Влајковићева 3, 5. спрат, 11000 Београд
6, п. фах 92, телефон: 011/313 0 377 , факс: 011/313 03 74, e-mail: natalija.jovicic_zaric@ats.rs.
Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење рада органа:
АТС не захтева посебан поступак за добијање идентификационих обележја за праћење рада.
Поступак, који се примењује, односи се на пријављивање и улазак у зграду у Влајковићевој
број 3, у складу са захтевима надлежне службе обезбеђења.
Изглед идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир са
грађанима по природи свог посла: запослени у АТС-у, као и оцењивачи и технички експерти
не долазе по природи свог посла у додир са грађанима, већ, искључиво у процесу
акредитације, са клијентима – представницима акредитованих тела за оцењивање
усаглашености, као и са представницима организација које су поднеле АТС-у пријаву за
акредитацију. Сваком оцењивачу и техничком експерту додељује се легитимација, чији су
изглед и садржина дати у Прилогу 2 процедуре Избор и праћење перформанси лица која
учествују у процесу акредитације АТС-ПР02.
Опис приступачности просторија за рад државног органа и његових организационих
јединица лицима са инвалидитетом: Влајковићева 3/5, Београд, у којој се налазе просторије
АТС-а, приступачна је лицима са инвалидитетом.
Могућност присуства грађана током обављања активности АТС-а, као и присуство
седницама органа и тела АТС-а није предвиђено.
Издање/Измена:7/1
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Као што је већ наведено, питања поверљивости информација, до којих се долази у процесу
акредитације, уређена су Правилима акредитације, Статутом и Правилником о
поверљивости.
Допуштеност аудио и видео снимања објеката, које користи државни орган, и активности
државног органа: АТС за своје потребе, као и за потребе објављивања извештаја/вести о
својим активностима на интернет порталу АТС-а, обавља дигиталне фото записе. Аудио и
видео снимање, које обављају новинарске екипе или друге медијске организације, могуће је
уз претходну најаву.

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Тражиоци информација од јавног значаја (грађани, организације, предузећа и компаније,
удружења и остали) обраћају се својим захтевима Акредитационом телу Србије са
најчешћим питањима која се тичу информација о акредитованим телима за оцењивање
усаглашености за тражену област оцењивања усаглашености. Тражиоци информација од
јавног значаја могу да доставе упите АТС-у путем електронске поште на office@ats.rs, путем
броја телефона (011) 313 03 73 или факса (011) 313 03 74, односно одговоре на исте могу да
пронађу на интернет порталу АТС-а на www.ats.rs, као и доставе упите на следећу адресу:
Акредитационо тело Србије
11000 Београд 6
поштански фах 92
Влајковићева 3
Информације о свим акредитованим телима за оцењивање усаглашености са детаљним
обимима акредитације су доступне у Регистру акредитованих тела за оцењивање
усаглашености који се налази на интернет порталу АТС-а.
Током 2018. године АТС-у су упућена 21 захтева за достављање информација од јавног
значаја.
На свом интернет порталу у рубрици Питања и одговори АТС објављује одговоре на често
постављана или очекивана питања у вези са неком темом из области акредитације и
оцењивања усаглашености. Одговори, везани за законску регулативу која уређује област
инфраструктуре квалитета (стандардизација, акредитација, метрологија, оцењивање
усаглашености) у Републици Србији се могу пронаћи на порталу ТЕХНИС који уређује
Сектор за квалитет и безбедност производа Министарства привреде Републике Србије.

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
Инфраструктура квалитета у Републици Србији је успостављена на основу четири закона:
1. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл.
гласник РС“ бр. 36/09),
2. Закона о метрологији („Сл. гласник РС“ бр. 15/16),
3. Закона о стандардизацији („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 46/15),
4. Закона о акредитацији („Сл. гласник РС“ бр. 73/10).
Законом о акредитацији („Сл. гласник РС“ бр. 73/10) АТС-у је поверено обављање послова
акредитације, а уређени су и: положај и рад АТС-а, послови АТС-а, органи и тела АТС-а,
средства за рад, поступак акредитације, прекогранична акредитација и надзор над радом
АТС-а.
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Акредитацијом се утврђује компетентност тела за оцењивање усаглашености за обављање
послова: испитивања; еталонирања; контролисања; сертификације производа; сертификације
система менаџмента и сертификације особа.
Сходно Закону о акредитацији, АТС обавља следеће послове:
1. утврђује компетентност тела за оцењивање усаглашености за обављање послова
испитивања, еталонирања, контролисања, сертификације производа, сертификације
система менаџмента и сертификације особа;
2. утврђује компетентност за обављање других послова оцењивања усаглашености у
складу са посебним законом;
3. утврђује и објављује правила акредитације која су заснована на одговарајућим
српским, међународним и европским стандардима и документима међународних и
европских организација за акредитацију;
4. води јавни регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености;
5. учествује у раду међународних и европских организација за акредитацију;
6. обавља и друге послове у складу са законом, оснивачким актом и Статутом.
За обавезе у правном промету са трећим лицима АТС одговара целокупном имовином.
Средства, којима послује АТС, су у државној својини. Оснивач обезбеђује АТС-у просторије
потребне за рад, средства и опрему у складу са законом.
АТС сарађује, у области акредитације, са органима и организацијама из државне управе
Републике Србије у складу са правилима, која исходе из закона и стандарда SRPS ISO/IEC
17011, тако да се не угрожава његова независност.

7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И
ОВЛАШЋЕЊА
Послови акредитације, које ATС обавља у оквиру свог делокруга рада, прописани су
Законом о акредитацији, Одлуком о именама и допунама Оснивачког акта Акредитационог
тела Србије и Статутом АТС-а, а обављају се у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC
17011 и захтевима Уредбе (ЕЗ) бр. 765/2008.
За обављање послова акредитације, који су АТС-у поверени у складу са Законом о
акредитацији, АТС користи и друга акта:
 Правила акредитације,
 секторске законе и прописе (могу се преузети са www.ats.rs) у којима је прописана
акредитација и обавезно оцењивање усаглашености.
Ради проширења послова акредитације у новим областима и реагујући на потребе
заинтересованих страна за акредитацију, ATС развија и успоставља нове шеме акредитације
у складу са процедуром Проширење активности АТС-а, АТС-ПР13.
Спровођењем поступка акредитације АТС потврђује да тело за оцењивање усаглашености
испуњава захтеве за обављање активности оцењивања усаглашености, које су утврђене
хармонизованим стандардима, и, где је примењиво, додатне захтеве, укључујући и захтеве
утврђене у релевантним секторским шемама.
У складу са политиком без дискриминације, коју води АТС, прихватиће се и размотрити све
пријаве за акредитацију, које поднесу тела за оцењивање усаглашености заинтересована за
акредитацију, уколико је то у делокругу рада АТС-а. АТС ће, по правилу, спровести
поступак акредитације у року од 12 месеци од дана потписивања уговора са телом за
оцењивање усаглашености. Тело за оцењивање усаглашености може у било ком тренутку
одустати од поступка акредитације.
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Када је тело за оцењивање усаглашености акредитовано, АТС спроводи надзорно оцењивање
једном годишње, док се поновно оцењивање у поступку обнављања акредитације, по
правилу, спроводи 6 месеци пре истека важења акредитације.
Критеријуми за стицање и одржавање акредитације су утврђени у:
- Закону о акредитацији („Службени гласник РС” бр. 73/10);
- српским стандардима и упутствима који садрже критеријуме, односно захтеве које
треба да испуне подносиоци пријава за поједине врсте акредитација:
- SRPS ISO/IEC 17025 – за лабораторије за испитивање и еталонирање,
- SRPS EN ISO 15189 – за медицинске лабораторије,
- SRPS ISO/IEC 17020 – за контролна тела,
- SRPS EN ISO/IEC 17065 – за сертификациона тела за сертификацију
производа,
- SRPS ISO/IEC 17021-1 – за сертификациона тела за сертификацију система
менаџмента,
- SRPS ISO/IEC 17024 – за сертификациона тела за сертификацију особа
(стручних лица),
- SRPS ISO/IEC 17043 – за провајдере за испитивање оспособљености.
- документима са обавезном применом као што су смернице за примену европских и
међународних стандарда и упутстава из области оцењивања усаглашености које су
издале Европска организација за акредитацију - ЕА, Међународни форум за
акредитацију – IAF и Међународна организација за акредитацију лабораторија –
ILAC;
- Правилима акредитације.
Поступак акредитације детаљно је описан у документу Правила акредитације, као и на
интернет порталу АТС-а у рубрици О акредитацији. Листа докумената који садрже захтеве
које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано тело за оцењивање
усаглашености је расположива на захтев, а може се преузети и са интернет портала АТС-а:
www.ats.rs.
У оквиру поступања у складу са својим надлежностима АТС води Регистар акредитованих
тела за оцењивање усаглашености који садржи све релевантне податке о акредитованим
телима за оцењивање усаглашености. Регистар је јавно доступан и налази се на интернет
порталу АТС-а.
На основу података из Регистра могу се добити статистички подаци о извршењу обавеза и
поступања АТС-а у оквиру својих надлежности (коришћењем алата претраживања Регистра
који су доступни свим посетиоцима интернет портала АТС-а), односно подаци о
активностима АТС-а у области акредитације. Поменути статистички годишњи подаци
приказују се и у Извештају о раду АТС-а за предметну годину. Извештаји се штампају и
могу се добити у просторијама АТС-а, а могу се преузети и у електронском облику са
интернет портала АТС-а.

8. НАЗИВИ ПРОПИСА КОЈЕ АТС ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ
АТС примењује следеће прописе/стандарде/документа у свом раду:
1. Закон о акредитацији („Сл. гласник РС“ бр. 73/10),
2. српске стандарде и упутства који садрже опште критеријуме, односно захтеве које
треба да испуне подносиоци пријава за поједине врсте акредитација (стандарди се
купују у Институту за стандардизацију Србије),
3. документа са обавезном применом као што су смернице за примену европских и
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међународних стандарда и упутстава из области оцењивања усаглашености које су
издале Европска организација за акредитацију - ЕА, Међународни форум за
акредитацију – IAF и Међународна организација за акредитацију лабораторија –
ILAC,
4. секторске законе и прописе у којима је прописана акредитација и обавезно
оцењивање усаглашености,
5. Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог тела Србије (Сл.
гласник РС бр. 14/2011 и 95/2016),
6. Статут АТС-а који доноси Управни одбор АТС-а („Сл. гласник РС“, бр. 97/11),
7. Правила акредитације која доноси директор АТС-а,
8.
документа органа и тела АТС-а (директор, Управни одбор, Надзорни одбор, Савет
за акредитацију, технички комитети),
9. документа система менаџмента АТС-а (процедуре, упутства, правила,
пословници,...).
Осим поменутих прописа, АТС у свом раду примењује и следеће прописе:
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17одлука УС, 113/17, 95/18-др.пропис),
- Закон о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон,
83/14-др. закон),
- Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 95/18),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15, 68/15),
- Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03,
51/03 - исправка, 53/04 - др. пропис, 42/05 - др. пропис, 61/05, 101/05 - др.
закон, 42/06 - др. пропис, 47/07 - др. пропис, 54/08 - др. пропис, 5/09, 54/09,
35/10 - др. пропис, 50/11, 70/11 - др. пропис, 55/12 - др. пропис, 93/12, 47/13 др. пропис, 65/13 - др. пропис, 57/14 - др. пропис, 45/15 - др. пропис, 83/15,
112/15, 61/17 - др. пропис, 113/17, 3/18-исправка, 50/18-др.пропис, 95/18, 39/19др.пропис),
- Закон о девизном пословању („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012,
139/14, 30/18),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 34/2003,
64/2004 (УС), 84/2004 (др. закон), 85/2005, 101/2005 (др. закон), 63/2006 (УС),
5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/14),
- Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001, 80/2002 (др.
закон), 135/2004, 62/2006, 65/2006 (исправка), 31/2009, 44/2009, 18/2010,
50/2011, 91/2011 (УС), 93/2012, 114/2012 (УС), 47/2013, 48/2013 (исправка),
108/2013, 57/2014, 68/2014 (др. закон), 112/15, 5/16, 113/17, 95/18),
- Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 25/19),
- Одлука о висини трошкова акредитације („Сл. гласник РС”, бр. 43/2013),
- Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/2003 и 12/2006),
- Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС“, бр.
70/14, 19/15, 83/15, 13/17),
- Правилник АТС о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама
од 21.12.2015. године,
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација
за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС”, бр.
18/15),
- Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације –
обвезнике пореза на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 60/14, 41/15,
53/15),
- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са
Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0

Датум ажурирања: 28.6.2019.

Страна 28/83

Информатор о раду Акредитационог тела Србије
-

стопама амортизације („Сл. лист СРЈ”, бр. 17/97 и 24/2000),
Правилник о Списку корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број
105/18),
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник
РС“, број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10).

9. УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА АТС (ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ)
АТС обавља послове акредитације којом се утврђује компетентност тела за оцењивање
усаглашености за обављање послова:
1) испитивања;
2) еталонирања;
3) контролисања;
4) сертификације производа;
5) сертификације система менаџмента;
6) сертификације особа;
7) испитивања оспособљености (ПТ проваједери).
Поред послова из члана 3. Закона о акредитацији, АТС обавља и следеће послове:
1) утврђује и објављује правила акредитације која су заснована на одговарајућим српским,
међународним и европским стандардима и документима међународних и европских
организација за акредитацију;
2) води јавни Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености;
3) учествује у раду међународних и европских организација за акредитацију;
4) обавља и друге послове у складу са законом, оснивачким актом и Статутом.
9.1 Критеријуми за акредитацију
Критеријуми за стицање и одржавање акредитације су утврђени у:
- Закону о акредитацији;
- српским стандардима којима су преузети међународни, односно европски
хармонизовани стандарди који садрже критеријуме, односно захтеве које треба да
испуне подносиоци пријава за поједине врсте акредитација;
- документима са обавезном применом као што су смернице за примену европских и
међународних стандарда и упутстава из области акредитације и оцењивања
усаглашености које су издале Европска организација за акредитацију - ЕА,
Међународни форум за акредитацију – IAF и Међународна организација за
акредитацију лабораторија – ILAC;
- Правилима акредитације.
Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за
акредитацију и акредитовано тело за оцењивање усаглашености је расположива на захтев, а
може се преузети и са интернет портала АТС-а: www.ats.rs.
Поред ових Правила, све битне информације о критеријумима за акредитацију се ажурирају
на интернет порталу АТС-а на адреси: www.ats.rs, а могу се добити и на захтев. Уколико се
измене критеријуми акредитације, АТС о томе обавештава тела за оцењивање
усаглашености, као и о прелазном периоду у којем су иста дужна да се усагласе са
измењеним критеријумима ( http://www.ats.rs/sr/strane/informacije-od-posebnog-znacaja )
За поједине врсте акредитације ATС доноси акте у којима се ближе објашњавају услови за
испуњавање општих захтева, утврђених наведеним референтним стандардима и упутствима
и, уз критеријуме акредитације, ставља их на располагање подносиоцу пријаве за
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акредитацију.
Уколико клијент жели да се акредитује за одређену врсту послова оцењивања
усаглашености, он може поднети пријаву АТС-у. Попуњени образац пријаве са неопходном
документацијом и доказом о уплаћеним трошковима у складу са Одлуком о висини
трошкова акредитације, подносилац пријаве за акредитацију доставља АТС-у.
Уколико се затражи тумачење појединих захтева референтних докумената за акредитацију за
које не постоје упутства за примену, АТС ће дати одговарајуће тумачење у сарадњи са
заинтересованим странама.
У складу са политиком без дискриминације, коју води АТС, прихватиће се и размотрити све
пријаве за акредитацију, које поднесу тела за оцењивање усаглашености заинтересована за
акредитацију, уколико је то у делокругу рада АТС-а. АТС ће, по правилу, спровести
поступак акредитације у року од 12 месеци од дана потписивања уговора са телом за
оцењивање усаглашености.
Тело за оцењивање усаглашености може у било ком тренутку одустати од поступка
акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености подноси пријаву за акредитацију за обим за који сматра
да је компетентно. Овај обим акредитације се усаглашава у почетној фази поступка
акредитације и коначно утврђује у поступку оцењивања, што укључује и обавезна
осведочења у спровођење послова оцењивања усаглашености од стране подносиоца пријаве
за акредитацију, а према утврђеним критеријумима.
АТС спроводи поступак акредитације на српском језику. У случајевима прекограничне
акредитације, односно ангажовања страног оцењивача, оцењивање или део оцењивања се
спроводи на енглеском, односно другом договореном језику.
Тело за оцењивање усаглашености плаћа одговарајуће трошкове акредитације у складу са
потписаним уговором, којим се регулишу међусобна права и обавезе, као и у складу са
Одлуком о висини трошкова акредитације која је доступна и на интернет порталу АТС-а.
9.2 Поступци у процесу акредитације
Поступци, које АТС примењује у процесу акредитације, детаљно су описани у Правилима
акредитације, која на основу Статута АТС-а, доноси директор АТС-а, као и у одељку 10
Поступак ради пружања услуга овог Информатора. Правила су усклађена са Законом о
акредитацији, Одлуком о оснивању Акредитационог тела Србије – интегрална верзија (Сл.
гласник РС бр. 14/2011 и 95/2016) и Статутом АТС-а и важећим међународним стандардима
из области акредитације и прописују права и дужности акредитованих тела за оцењивање
усаглашености и тела која су у поступку акредитације, услове за додељивање, одржавање,
суспензију и одузимање акредитације, обавезе АТС-а према овим телима, дају информације
о процесу акредитације, о трошковима које сноси подносилац пријаве за акредитацију и
акредитована тела за оцењивање усаглашености и о поступању са жалбама и приговорима.
Начин спровођења, одговорности и овлашћења за спровођење поступака у процесу
акредитације детаљније су дефинисани у процедурама и упутствима у којима су описане
следеће активности:

подношење пријаве за акредитацију,

преиспитивање могућности ATС-а,

подуговарање оцењивања,
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припрема за оцењивање,
преглед документације,
оцењивање на лицу места,
анализа налаза и извештавање о оцењивању,
одлучивање и додељивање акредитације,
надзорне активности и поновно оцењивање.

АТС одржава ажурном Листу важећих докумената система менаџмента АТС-ПР01-О02, у
којој су наведена сва документа система менаџмента која у свом раду користе запослени
АТС-а, органи и тела АТС-а, као и оцењивачи и технички експерти и тела за оцењивање
усаглашености.

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА - ПОСТУПАК
АКРЕДИТАЦИЈЕ
10.1 Отпочињање поступка акредитације
Информисање о поступку и подношење пријаве за акредитацију
На интернет порталу АТС-а се налазе информације о правилима акредитације, неопходној
документацији за отпочињање поступка акредитације и образац Пријаве за акредитацију са
припадајућим додацима Пријави. На писани захтев тела за оцењивање усаглашености АТС
може да обезбеди неопходну документацију за отпочињање поступка акредитације и образац
Пријаве за акредитацију са припадајућим додацима Пријави.
На захтев тела за оцењивање усаглашености може се организовати информативни састанак
ради утврђивања да ли делатност, коју оно обавља, може бити предмет акредитације или да
ли је намера подносиоца пријаве у складу са делокругом рада и политиком АТС-а.
Подношење пријаве за акредитацију
Поступак акредитације покреће се на основу пријаве и припадајућег додатка пријави, које
подноси тело за оцењивање усаглашености у електронском облику на e-mail: office@ats.rs
или у писаном облику на адресу:
Акредитационо тело Србије
11000 Београд 6
поштански фах 92
Влајковићева 3
Уз попуњен образац Пријаве за акредитацију тело за оцењивање усаглашености доставља у
електронском облику и одговарајућа документа/информације као што су: јасно дефинисан
тражени обим акредитације, опис услуга оцењивања усаглашености које тело за оцењивање
усаглашености обавља и списак стандарда, метода или процедура за које тело за оцењивање
усаглашености тражи акредитацију, копију пословника о квалитету и одговарајућа пратећа
документа и записе, као што су информације о учешћу у међулабораторијским поређењима и
програмима за испитивање оспособљености уколико постоје. За сваку врсту акредитације
документа/информације, које се обавезно достављају уз Пријаву за акредитацију, детаљносу
специфицирани у обрасцу Пријаве, односно припадајућим додацима Пријави.
- Документа за отпочињање поступка акредитације
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Информације о правилима акредитације, неопходној документацији за отпочињање
поступка акредитације и образац пријаве за акредитацију са припадајућим додацима
Пријави се могу преузети са www.ats.rs.
По преузимању пријаве за отпочињање прве акредитације или проширење или
поновну акредитацију, а на основу члана 1. Одлуке о висини трошкова акредитације
(„Сл. гласник РС“ бр. 43/2013), организације/тела за оцењивање усаглашености
унапред уплаћују дефинисани износ у циљу измирења одговарајућих трошкова
акредитације на рачун АТС-а број 840-867668-22. Детаљно упутство о трошковима
акредитације и начину попуњавања налога за пренос може се погледати у документу:
Одлука о висини трошкова акредитације и упутство за примену одлуке.
Пријава за акредитацију сматра се комплетном ако су сви наведени прилози
достављени АТС-у уз попуњени образац пријаве.
На захтев клијента се може организовати информативни састанак ради утврђивања да
ли делатност, коју клијент обавља, може бити предмет акредитације или да ли је
намера клијента у складу са надлежношћу/делокругом рада и политиком АТС-a.
Напомена:
Стандарди, у којима су дати захтеви за одређене врсте акредитације, могу се купити у
Институту за стандардизацију Србије, улица Стевана Бракуса 2 (Баново Брдо), 11030
Београд, или се могу наручити путем сајта Института.
Телефони за обавештења у Информационом центру Института су: 011/6547-293, 3409310, е-mail: infocentar@iss.rs
Разматрање пријаве за акредитацију
Пријава за акредитацију са пратећом документацијом се евидентира у АТС-у на
прописан начин. Комплетност сваке поднете пријаве за акредитацију и пратеће
документације се преиспитује и, у случају некомплетности пријаве, АТС тражи од
тела за оцењивање усаглашености да допуни пријаву. Допуна пријаве за акредитацију
се може тражити највише два пута. Уколико тело за оцењивање усаглашености ни
после две допуне не достави комплетну пријаву, АТС неће прихватити пријаву, а тело
за оцењивање усаглашености у том случају има право жалбе.
Након комплетирања пријаве за акредитацију приступа се преиспитивању пријаве за
акредитацију током кога се утврђује адекватност и јасна дефинисаност информација
достављених од стране подносиоца пријаве, што укључује и правни статус
подносиоца пријаве за акредитацију, да ли делатност коју тело за оцењивање
усаглашености обавља и за коју тражи акредитацију, може бити предмет акредитације
и да ли је акредитација за делатност за коју се тражи акредитација у делокругу рада
АТС-а. АТС ће преиспитати и сопствену способност - капацитете да обави оцењивање
тела за оцењивање усаглашености у смислу сопствене политике, компетентности и
расположивости одговарајућих оцењивача и експерата и других потребних ресурса,
као и способности да благовремено обави почетно оцењивање и додели акредитацију.
Уколико на основу преиспитивања АТС не може прихватити пријаву за акредитацију
(нпр. пријављени обим акредитације није у делокругу рада АТС-а или из било ког
другог оправданог разлога), тело за оцењивање усаглашености ће о томе писаним
путем бити обавештено, уз адекватно објашњење разлога неприхватања пријаве.
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Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком
АТС-а о неприхватању пријаве.
Уговарање
Након прихватања пријаве за акредитацију од стране АТС-а, међусобна питања у вези са
поступком акредитације, доделом акта о акредитацији, одржавања акредитације и
трошковима акредитације, АТС и тело за оцењивање усаглашености уређују уговором. У
уговору су наведени права и обавезе уговорних страна и друга питања везана за
акредитацију, поступак акредитације, доделу акта о акредитацији, одржавање акредитације
трошкове акредитације. Уговор о акредитацији се склапа са телом за оцењивање
усаглашености - правним лицем које је поднело пријаву за акредитацију, а у уговору се по
потреби може навести и организациона целина подносиоца пријаве за акредитацију у којој ће
се обављати послови под акредитацијом.У име тела за оцењивање усаглашености уговор
потписује овлашћени представник правног лица. Уговор производи правно дејство и сматра
се важећим даном потписивања од стране директора АТС-а. У случају да овлашћени
представник правног лица исти не потпише АТС доноси одлуку о прекиду поступка
акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а
о прекиду поступка акредитације.
Прелиминарна посета
Тело за оцењивање усаглашености, при попуњавању пријаве за акредитацију, може да се
изјасни да жели реализацију прелиминарне посете током које треба да се оцени његова
спремност за оцењивање и за коју сноси прописане трошкове.
Прелиминарна посета се реализује са циљем да се:
- изворно упозна организациона поставка, локације и ресурси којима располаже тело
за оцењивање усаглашености за тражени обим акредитације;
- процени његова општа припремљеност за наставак поступка акредитације;
- упозна ниво документованости система менаџмента у односу на захтеве
референтних докумената за акредитацију тела за оцењивање усаглашености;
- процени трајање, обим и неопходни ресурси за оцењивање.
О реализованој прелиминарној посети се израђује записник о посети који се доставља телу за
оцењивање усаглашености.
Почетак следеће активности у поступку акредитације не може бити дужи од 3 месеца од дана
реализације прелиминарне посете. Уколико се тело за оцењивање усаглашености не изјасни
о наставку поступка акредитације, сматра се да је одустало од акредитације и АТС доноси
одлуку о прекиду поступка акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а
о прекиду поступка акредитације.
Припрема за оцењивање
- Именовање тима за оцењивање
Тим за оцењивање АТС-а се именује у складу са величином тела за оцењивање
усаглашености и разноврсности области и обима послова оцењивања усаглашености
за који се тражи акредитација. Тим за оцењивање чине водећи оцењивач и
одговарајући број оцењивача/техничких оцењивача и/или техничких експерата за
сваку област оцењивања усаглашености.
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АТС благовремено обавештава тело за оцењивање усаглашености о именима чланова
тима за оцењивање и организацији у којој су они запослени, како би се омогућило да
тело за оцењивање усаглашености упути примедбе на именовање одређеног члана
тима. У случају постојања писане примедбе на именовани тим за оцењивање у целини
или на поједине чланове, иста се разматра и уколико се процени да је примедба
оправдана, именује се нови тим за оцењивање/вођа тима/члан тима. У случају да тело
за оцењивање усаглашености није сагласно ни са измењеним тимом за оцењивање,
АТС предлаже да именује у тим оцењивача/експерта из акредитационог тела
потписника мултилатералних споразума, уместо члана тима за чије именовање је
упућена примедба. Уколико тело за оцењивање усаглашености није сагласно ни са
измењеним тимом за оцењивање уз ангажовање оцењивача/експерта из иностранства,
АТС доноси одлуку о прекиду поступка акредитације. Тело за оцењивање
усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о прекиду
поступка акредитације.
Ангажовање оцењивача/техничких експерата из других држава потписница ЕА MLA
споразума могуће је и уколико приликом преиспитивања сопствених ресурса за
спровођење поступка акредитације АТС процени да нема довољну компетентност,
односно да му недостају људски ресурси за компетентно и непристрасно обављање
предметног оцењивања или у случају прекограничне акредитације.
Оцењивање
Поступак оцењивања спроводи именовани тим за оцењивање кроз фазе прегледа
документације и оцењивање на лицу места које обухвата и осведочење у спровођење
поступака оцењивања усаглашености.
Преглед документације
Преглед достављене документације обавља тим за оцењивање. Прегледом
документације се утврђује усаглашеност документације са захтевима референтних
докумената за пријављену врсту и обим акредитације. Неусаглашености и/или
недостаци, утврђени у овој фази, морају бити отклоњени у дефинисаном року.
Уколико тело за оцењивање усаглашености не достави благовремено доказе о
отклоњеним неусаглашеностима и/или недостацима, АТС тражи писано изјашњење о
намерама за наставак поступка акредитације.
Уколико се тело за оцењивање усаглашености не изјасни у дефинисаном року о
наставку поступка акредитације, односно не достави доказе, сматра се да је одустало
од даљег поступка акредитације и АТС доноси одлуку о прекиду поступка
акредитације. Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је
незадовољно одлуком АТС-а о прекиду поступка акредитације.
Оцењивање на лицу места
За свако оцењивање израђује се план оцењивања и усаглашава термин за спровођење
оцењивања на лицу места са телом за оцењивање усаглашености. План оцењивања,
поред осталих елемената, обавезно садржи и експлицитно навођење поступака
оцењивања усаглашености из траженог обима акредитације који ће бити предмет
осведочења од стране тима за оцењивање АТС-а.
Осведочење се може обавити на локацији тела за оцењивање усаглашености и/или на
локацијама где оно обавља послове оцењивања усаглашености за које је затражило
акредитацију. Када осведочење за планиране и договорене послове оцењивања
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усаглашености није могуће спровести током оцењивања на лицу места, оно се
планира посебно - пре или после оцењивања на локацији. Избор репрезентативних
узорака послова оцењивања усаглашености, који ће бити предмет осведочења се
обавља уз поштовање критеријума за осведочење који су дати у упутству за
одређивање локација на којима ће се обавити оцењивање, броја дана оцењивања и за
избор репрезентативног узорка послова оцењивања усаглашености из обима
акредитације који ће бити предмет осведочења.
Оцењивање на лицу места спроводи се у складу са процедуром АТС-а за оцењивање
тела за оцењивање усаглашености и састоји се од уводног састанка, оцењивања и
завршног састанка.
На уводном састанку представницима тела за оцењивање усаглашености саопштавају
се све релевантне информације у вези поступка оцењивања и даљег тока поступка
акредитације, укључујући и обавезе у вези чувања поверљивости. На уводном
састанку се, између осталог, потврђује план и обим оцењивања.
Тело за оцењивање усаглашености мора током оцењивања омогућити тиму за
оцењивање АТС-а увид у сва релевантна документа, приступ у све просторије које су
у вези са пословима оцењивања усаглашености за који се тражи акредитација, као и
разговор са особљем које је укључено у послове обухваћене оцењивањем.
На завршном састанку, тим за оцењивање обавештава представнике тела за
оцењивање усаглашености о налазима оцењивања, укључујући и утврђене
неусаглашености и/или забринутости, уколико их је било, поступак у вези решавања
утврђених неусаглашености и/или забринутости, као и препоруку тима за оцењивање
у вези одлуке о акредитацији. Телу за оцењивање усаглашености се мора омогућити
да постави питања, односно затражи разјашњења у вези налаза тима за оцењивање.
Вођа тима израђује Записник са завршног састанка који садржи основне информације
о току оцењивања на лицу места, позивање на листу утврђених неусаглашености
и/или забринутости (Листу налаза) и препоруку тима за оцењивање. Записник
потписује вођа тима и представник тела за оцењивање усаглашености. Уколико не
дође до разумевања, односно не постигне се сагласност у вези са констатованим
неусаглашеностима и/или забринутостима, односно препоруком тима у вези одлуке о
акредитацији, вођа тима то наводи у записнику. Представници тела за оцењивање
усаглашености се изјашњавају о налазима оцењивања и у случају неслагања са
налазима тима за оцењивање, објашњење неслагања тело за оцењивање
усаглашености може проследити АТС-у.
Након оцењивања на лицу места, тим за оцењивање израђује писани извештај о
оцењивању који се доставља оцењиваном телу за оцењивање усаглашености.
Отклањање неусаглашености
Када су током оцењивања утврђене неусаглашености, тело за оцењивање
усаглашености је дужно да, у дефинисаном року, достави предлог корективних мера
за отклањање утврђених неусаглашености који укључује и анализу узрока
неусаглашености. Уколико вођа тима и чланови тима за оцењивање не оцене
предложене корективне мере као адекватне, тело за оцењивање усаглашености има
додатни рок да дефинише нови предлог корективних мера. Рок за отклањање
неусаглашености не може бити дужи од четири месеца приликом почетног
оцењивања, од дана када је прихваћен предлог корективних мера за њихово
отклањање. У свим осталим случајевима, рок за отклањање неусаглашености не може
бити дужи од два месеца.
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У дефинисаном року тело за оцењивање усаглашености обавештава АТС писаним
путем о отклањању утврђених неусаглашености и доставља доказе о спроведеним
корективним мерама.
Тим за оцењивање потврђује да ли су утврђене неусаглашености отклоњене на
задовољавајући начин. Потврђивање отклањања неусаглашености се може обавити
прегледом и оценом достављених писаних доказа и/или накнадним оцењивањем
Уколико се за отклањање неусаглашености не дефинишу у утврђеном року, односно
уколико се неусаглашености не отклоне у предвиђеном року, односно уколико су
предложене корективне мере и даље неадекватне, АТС доноси одлуку о
недодељивању акредитације, а поступак се може поново покренути подношењем нове
пријаве за акредитацију.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком
АТС-а о недодељивању акредитације.
Када су током оцењивања утврђене забринутости, тело за оцењивање усаглашености
је дужно да у дефинисаном року достави предлог мера и рокова за отклањање
утврђених забринутости, који укључује и анализу узрока забринутости. Уколико вођа
тима и чланови тима за оцењивање не оцене предложене мере и рокове као адекватне,
тело за оцењивање усаглашености има додатни рок да дефинише нови предлог мера.
Тим за оцењивање потврђује да ли су утврђене забринутости отклоњене на
задовољавајући начин, током наредног оцењивања тела за оцењивање усаглашености.
Уколико се том приликом установи да утврђена забринутост није отклоњена, онда се
у вези тог захтева може утврдити неусаглашеност.
Додела акредитације
Препорука тима за оцењивање
Након завршених активности оцењивања и верификације отклоњености утврђених
неусаглашености, односно потврде да су предложене мере и рокови за отклањање
утврђених забринутости одговарајући, тим за оцењивање даје препоруку у вези са
акредитацијом у Сумарном извештају о оцењивању и/или анексу Сумарног извештаја
о оцењивању.
Одлучивање о акредитацији
Одлуке о акредитацији доноси директор АТС-а на основу предлога Комисије за
акредитацију.
Комисија за акредитацију се састоји од стално запосленог особља у АТС-у који нису
учествовали у оцењивању о чијим налазима се одлучује и екстерно ангажованих
експерата који обезбеђују потребну техничку експертизу за области оцењивања
усаглашености којe су предмет одлучивања о акредитацији.
Комисија за акредитацију разматра информације из предмета који је доспео на
одлучивање, утврђује његову комплетност, вреднује јасност, разумљивост и
довољност информација на основу којих се доноси одлука о акредитацији, сходно
писаној процедури за одлучивање и доделу акредитације. Уколико Комисија утврди
да информације нису довољне за доношење одговарајућег предлога одлуке, затражиће
се додатне информације од тима за оцењивање или оцењиваног тела за оцењивање
усаглашености, што може укључити и спровођење додатног оцењивања.
На одлуку о акредитацији која је неповљна по њега, тело за оцењивање
усаглашености има право жалбе.
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Поступак акредитације се може поново покренути подношењем нове пријаве за
акредитацију.
Сертификат о акредитацији и позивање на акредитацију
Ако се након спроведеног поступка акредитације утврди да тело за оцењивање
усаглашености испуњава критеријуме за акредитацију, АТС доноси Одлуку о
акредитацији и издаје телу за оцењивање усаглашености Сертификат о акредитацији
са приложеним Обимом акредитације (пописом акредитованих послова оцењивања
усаглашености). АТС, уз Сертификат о акредитацији, додељује и симбол акредитације
и/или комбиновани знак који тело за оцењивање усаглашености користи у складу са
Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и
позивање на статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA
споразума. Сертификат о акредитацији важи четири године.
Акредитовано тело за оцењивање усаглашености може, уместо симбола акредитације,
да користи текстуално позивање на акредитацију или на статус АТС-а као потписника
мултилатералних споразума или да користи комбиноване знакове у складу са горе
поменутим Правилима.
Акредитовано тело за оцењивање усаглашености се уписује у Регистар акредитованих
тела за оцењивање усаглашености.
Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености
АТС води јавни Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености који садржи
следеће:
1. акредитациони број;
2. назив и адресу акредитованог тела за оцењивање усаглашености, укључујући и његове
локације на којима обавља послове под акредитацијом, односно на којима обавља
кључне активности;
3.
4.
5.
6.
7.

основне податке о акредитованом телу за оцењивање усаглашености;
информације о статусу акредитације, као и о променама статуса уколико их је било;
датум прве и последње акредитације, као и датум истицања акредитације;
податке за контакт;
важећи обим акредитације.

Регистар је јаван и доступан је на интернет порталу АТС-а.
Документација акредитованих тела за оцењивање усаглашености која се чува у АТС-у
АТС чува документацију акредитованих тела за оцењивање усаглашености поднету уз
пријаву за акредитацију и све записе из поступака оцењивања током важења акредитације и
одлучивања о акредитацији, током важења акредитације, односно трајања циклуса
акредитације.
10.2Надзор
АТС спроводи активности надзора над акредитованим телима за оцењивање усаглашености
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са циљем осигурања сталног задовољења прописаних захтева за послове за које је
акредитација додељена.
Надзор над акредитованим телима за оцењивање усаглашености обухвата надзорно
оцењивање и друге надзорне активности.
Надзорно оцењивање се обавља на лицу места, односно у седишту/седиштима акредитованог
тела за оцењивање усаглашености и/или на местима, где се обављају активности под
акредитацијом, у циљу потврђивања рада акредитованог тела за оцењивање усаглашености у
складу са критеријумима акредитације.
Надзорне активности АТС спроводи континуирано током целог периода - циклуса важења
акредитације и оне обухватају прикупљање и анализу свих информација значајних за
одржавање статуса или рада акредитованог тела за оцењивање усаглашености у погледу
поштовања критеријума и захтева за акредитацију и правила акредитације.
Надзорна оцењивања могу бити редовна и ванредна.
Редовно надзорно оцењивање
Редовно надзорно оцењивање се обавља у складу са планом надзорних оцењивања
акредитованих тела за оцењивање усаглашености. Акредитовано тело за оцењивање
усаглашености је дужнo да омогући реализацију надзорних оцењивања у планираним
роковима и да обезбеди услове за обављање надзорног оцењивања, у супротном, АТС
може да предузме мере за суспензију, односно укидање акредитације.
Током сваког надзорног оцењивања обавезно се оцењује поштовање правила
акредитације, резултати преиспитивања од стране руководства, извештаји о
спроведеним интерним проверама, резултати предузетих корективних и превентивних
мера, решавање жалби и приговора, резултати учешћа у међулабораторијским
поређењима и програмима за испитивање оспособљености и издате исправе о
усаглашености под акредитацијом. У току периода трајања акредитације редовним
надзорним оцењивањима оцењује се испуњење свих захтева и осведочава се у
репрезентативне послове оцењивања усаглашености за цео обим акредитације.
Ванредно надзорно оцењивање
Ванредно надзорно оцењивање се спроводи по потреби, и то:
- када постоје приговори или писане примедбе на рад акредитованог тела за
оцењивање усаглашености;
- када се у акредитованом телу за оцењивање усаглашености догоде промене које
могу утицати на испуњавање услова под којима је додељена акредитација и захтева из
референтних стандарда за акредитацију (промене правног статуса, унутрашње
организације, управљачке структуре, поступака оцењивања усаглашености,
материјално-техничких и људских ресурса итд.);
- када је, након суспензије, потребно да се провери и потврди да ли акредитовано
суспендовано тело за оцењивање усаглашености поново испуњава критеријуме и
захтеве за акредитацију;
- када АТС током обављања редовних надзорних активности, дође до одређених
информација и сазнања о акредитованом телу за оцењивање усаглашености које могу
утицати на статус додељене акредитације или поштовање правила АТС-а од стране
тела за оцењивање усаглашености.
Одлуку о спровођењу ванредног надзорног оцењивања доноси директор АТС-а.
Спровођење редовног надзорног оцењивања
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- Интервал
Прво редовно надзорно оцењивање се спроводи у интервалу од 6 до 9 месеци, а
изузетно 12 месеци уколико је акредитација предуслов за овлашћивање/именовање,
друго редовно надзорно оцењивање у интервалу од 18-21 месеци, а треће редовно
надзорно оцењивање у интервалу од 30-33 месеца од датума додељивања
акредитације.
Припрема и увид у документацију
О редовном надзорном оцењивању акредитовано тело за оцењивање усаглашености
се обавештава најмање три месеца пре планираног термина реализације.
За редовно надзорно оцењивање АТС именује тим за оцењивање у зависности од
активности предвиђених Планом надзорних активности, с тим да, када је могуће, вођа
тима остаје исти током периода важења акредитације.
Увид у документацију за редовно надзорно оцењивање подразумева анализу следећих
докумената:
-

извештаја са претходних оцењивања са пратећим записима;
евентуално достављене документације система менаџмента у случају да је
било промена;
записа о резултатима учешћа у програмима за испитивање оспособљености и
међулабораторијским поређењима;
записа о интерним проверама и преиспитивању од стране руководства;
записа о разрешењу приговора и жалби;
обавештења од стране тела за оцењивање усаглашености о променама које
могу утицати на услове под којима је додељена акредитација.

Надзорно оцењивање
Надзорним оцењивањем на лицу места сваки пут се обавезно мора:
-

оценити ефикасност спроведених корективних мера
неусаглашености утврђених током претходног оцењивања;

за

отклањање

-

оценити резултате спровођења интерних провера и преиспитивања од стране
руководства;

-

потврдити састав и статус особља које је укључено у спровођење поступка
оцењивања усаглашености;

-

оценити стање опреме и примену политике везане за следивост мерења,
резултате учешћа у међулабораторијским поређењима и програмима за
испитивање оспособљености;

-

према утврђеном плану, оценити активности као што су управљање
документацијом, набавка, програм обуке, провера исправа о усаглашености и
сл.;

-

према утврђеном плану, осведочити се у поступке оцењивања усаглашености.

Извештавање
Након обављеног надзорног оцењивања израђује се извештај о оцењивању.
Доношење одлуке о одржавању акредитације
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На основу препоруке тима за оцењивање, односно предлога Комисије за
акредитацију, а у складу са процедуром за одлучивање и доделу акредитације доноси
се одговарајућа одлука која може бити: о одржавању акредитације, промени обима,
суспензији или укидању акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком
АТС-а.
10.3 Обнављање акредитације
Акредитовано тело за оцењивање усаглашености, које жели да обнови акредитацију,
писаним путем обавештава АТС, најмање 9 месеци пре истека важеће акредитације, и
доставља пријаву за обнављање акредитације са пратећом документацијом. Поновно
оцењивање у поступку обнављања акредитације се, по правилу, спроводи 6 месеци пре
истека важења акредитације.
Уколико из оправданих разлога акредитовано тело за оцењивање усаглашености не достави
Пријаву за обнављање акредитације са пратећом документацијом 3 месеца пре истека важеће
акредитације, АТС неће спроводити поступак обнављања акредитације, а тело за оцењивање
усаглашености може да поднесе Пријаву за акредитацију.
Поновно оцењивање се спроводи на исти начин као и почетно оцењивање с тим да се
изоставља прелиминарна посета.
Доношење одлуке о обнављању акредитације
Доношење одлуке о обнављању акредитације се врши на исти начин као и доношење одлуке
о додели акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а
да се не обнови акредитација.
Продужење акредитације
Уколико је акредитовано тело за оцењивање усаглашености поднело пријаву АТС-у за
обнављање акредитације у предвиђеном року, односно најмање 6 месеци пре истека претходне
акредитације, а одлука о обнављању акредитације није донета до истека важеће акредитације, а
сâмо кашњење је проузроковано од стране АТС-а, директор може донети одлуку о продужењу
акредитације до доношења одлуке о обнављању акредитације, а најдуже до 3 месеца од истека
претходне акредитације.

10.4 Промене у обиму акредитације
- Проширење обима акредитације
За проширење обима акредитације акредитовано тело за оцењивање усаглашености се
може пријавити у било које време током важења акредитације, што укључује и
проширење обима акредитације у поступку обнављања акредитације, с тим што се у
том случају не подноси пријава за проширење обима акредитације већ се у траженом
обиму акредитације идентификују послови оцењивања усаглашености за које тело за
оцењивање усаглашености није акредитовано. Тражено проширења обима
акредитације АТС преиспитује и доноси одлуку о томе да ли ће се оцењивање у сврху
проширења обима акредитације спровести током редовног надзорног оцењивања или
у посебном поступку, на захтев тела за оцењивање усаглашености.
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- Смањење обима акредитације
Обим акредитације акредитованог тела за оцењивање усаглашености се може
смањити на захтев тела за оцењивање усаглашености или на основу препоруке тима
за оцењивање након завршеног поступка оцењивања, односно на основу предлога
Комисије за акредитацију. Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе
уколико је незадовољно одлуком АТС-а о смањењу обима акредитације.
10.5 Суспензија акредитације
Суспензија на захтев
Акредитовано тело за оцењивање усаглашености може током важења акредитације
затражити од АТС-а суспензију акредитације, за део или укупан обим акредитације из
разлога привремене спречености да обавља акредитоване послове оцењивања усаглашености
уз поштовање критеријума за акредитацију и захтева референтних стандарда за
акредитацију. Тражена суспензија се може одобрити највише до 6 месеци. Акредитовано
тело за оцењивање усаглашености треба да затражи прекид суспензије у писаној форми
најмање два месеца пре истека суспензије.
Суспензија акредитације се може укинути на основу резултата спроведеног оцењивања или
на основу достављених адекватних доказа о престанку важења околности које су довеле до
суспензије.
Акредитовано тело за оцењивање усаглашености може затражити суспензију на захтев само
једном за један период трајања акредитације.
Уколико се не стекну услови за прекид суспензије, АТС ће смањити обим акредитације у
оном обиму у којем је изречена суспензија, односно укинути акредитацију уколико је била
донета одлука о суспензији акредитације у целини.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а
о смањењу обима акредитације или укидању акредитације.
Трајање суспензије не утиче на рок важења акредитације.
Принудна суспензија
АТС може суспендовати акредитацију на основу резултата надзорних активности,
непоштовања уговорних обавеза, резултата спроведеног оцењивања или на основу предлога
Комисије за акредитацију. Ова суспензија траје најдуже до 6 месеци, а може да обухвати део
или цео обим акредитације. Изузетно, уколико је акредитација предуслов за
овлашћивање/именовање, а дође до измене прописа који регулишу предметну област оцењивања
усаглашености, АТС може донети нову одлуку о суспензији акредитације за још најдуже шест
месеци, док се тело за оцењивање усаглашености не прилагоди измењеним прописима.
Акредитовано тело за оцењивање усаглашености треба да затражи прекид суспензије у
писаној форми најмање два месеца пре истека суспензије. Принудна суспензија акредитације
може се укинути на основу резултата ванредног надзорног оцењивања или на основу
достављених адекватних доказа о престанку важења околности које су довеле до суспензије.
Уколико се не стекну услови за прекид суспензије, АТС ће смањити обим акредитације у оном
обиму за који је донета одлука о суспензији, односно укинути акредитацију уколико је донета
одлука о суспензији акредитације у целини.

Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а
о принудној суспензији.
Трајање суспензије не утиче на рок важења акредитације.
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10.6 Престанак акредитације
Одустајање од акредитације
Акредитовано тело за оцењивање усаглашености може одустати од додељене акредитације
из било којих разлога и у писаној форми затражити од АТС-а укидање акредитације у било
ком тренутку.
Укидање акредитације
АТС може укинути додељену акредитацију на основу резултата надзорних активности,
непоштовања уговорних обавеза, резултата спроведеног оцењивања или на основу предлога
Комисије за акредитацију. Посебно, АТС ће покренути процес укидања акредитације
уколико током надзорних активности дође до сазнања да тело за оцењивање усаглашености
са намером даје неистините информације о својој акредитацији, односно злоупотребљава
акредитацију или својевољно крши правила акредитације. Након укидања акредитације, тело
за оцењивање усаглашености мора одмах да АТС-у врати додељени Сертификат о
акредитацији и Обим акредитације и обавеже се писаном изјавом да ће предузети све мере да
после укидања акиредитације не користи симбол акредитације или комбиноване знакове или
да се текстуално више не позива на акредитацију нити на статус АТС-а као потписника ЕА
MLA, ILAC MRA и/или IAF MLA споразума. Тело за оцењивање усаглашености има право
жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о укидању акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености, којем је укинута акредитација, може поднети нову
пријаву за акредитацију.
10.7 Приговори и жалбе
Приговори
Директор АТС-а одлучује о приговорима од стране било које особе или организације у вези
са активностима АТС-а или тела за оцењивање усаглашености у складу са процедуром
Решавање приговора и жалби, АТС-ПР16. Подносилац приговора се обавештава писаним
путем о одлуци, у року не дужем од 30 дана од дана када је приговор евидентиран.
АТС мора:
- разматрати оправданост приговора;
- када је то одговарајуће, треба обезбедити да приговор најпре размотри
акредитовано тело за оцењивање усаглашености на који се он односи;
- предузети одговарајуће мере и оценити њихове ефекте;
- регистровати све приговоре и предузете мере и
- одговорити подносиоцу приговора.
Приговори, достављени АТС-у, а који се односе на тела акредитована од стране других
акредитационих тела, се упућују надлежном акредитационом телу.
Жалбе
Решавање жалби, које су упућене АТС-у, а које се односе на било коју неповољну одлуку у
вези статуса акредитације, се врши у складу са процедуром Решавање приговора и жалби,
АТС-ПР16. На одлуке о акредитацији може се поднети жалба АТС-у у року од 15 дана од
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дана достављања одлуке која је предмет жалбе. У року од 30 дана од дана пријема жалбе,
Комисија је дужна да донесе одлуку о жалби и проследи је АТС-у ради слања подносиоцу
жалбе. Комисију за жалбе образује Управни одбор АТС-а.
Одлука Комисије за жалбе је коначна и против ње се може покренути управни спор.
10.8 Обавезе
Обавезе тела за оцењивање усаглашености
Тело за оцењивање усаглашености је у обавези да се у свом раду придржава установљене
организације, сопствених правила и поступака који су били основа за добијање акредитације
од стране АТС-а, као и да пружа услуге оцењивања усаглашености својим корисницима
поштујући правила акредитације и критеријуме за акредитацију.
Тело за оцењивање усаглашености је у обавези да омогући АТС-у и његовим
представницима праћење усаглашености са правилима акредитације и одговарајућим
критеријумима за акредитацију што подразумева, али се не ограничава на:
- омогућавање приступа свим релевантним подручјима рада тела за оцењивање
усаглашености, што укључује потребне аранжмане за проверу усаглашености са правилима
акредитације на свим локацијама где се обављају послови под акредитацијом;
- стављање на располагање докумената и записа који се односе на послове оцењивања
усаглашености под акредитацијом када то АТС захтева, а у циљу омогућавања оцењивања
ради потврђивања одржавања акредитације;
- плаћање трошкова акредитације у складу са Одлуком о висини трошкова акредитације;
- обавезу да одмах обавести АТС о свим променама које имају утицаја на статус
акредитације, односно








промене у правном, власничком или организационом статусу;
промене организације, руководства и кључног особља;
промене овлашћених особа за потписивање исправа о усаглашености где је
применљиво;
промене политика, ресурса и локација;
промене садржаја сертификационе шеме;
промене састава комисије за сертификацију и других органа које одражавају
утицај заинтересованих страна за сертификацију где је применљиво и
остале промене које имају утицаја на испуњавање критеријума за акредитацију.

Након анализе могућег утицаја насталих промена на статус акредитације, АТС ће
одлучити о начину верификације истих што може укључити и ванредно надзорно
оцењивање.
Акредитовано тело за оцењивање усаглашености је такође у обавези да:




своју акредитацију не користи на начин који би угрожавао репутацију АТС-а,
водећи нарочито рачуна да се таквим коришћењем не ствара недоумица у погледу
обима и садржаја додељене акредитације и да не даје никакве изјаве о својој
акредитацији што се, по Правилима акредитације, може сматрати злоупотребом
додељене акредитације;
у случају било каквих недоумица око коришћења акредитације која му је
додељена, обрати АТС-у за добијање аутентичног тумачења;
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-

-



у уговоре са корисницима услуга или у своје исправе о усаглашености не уноси
било какве одреднице које наводе на закључак да су акредитацијом производ или
услуга потврђени од стране АТС-а;



у случају суспензије акредитације делимично или у целини, мора одмах да
престане да издаје исправе о усаглашености (укључујући и налепнице), као и
друга документа која садрже симбол акредитације или комбиноване знакове или
позивање на акредитацију или на статус АТС-а као потписника мултилатералних
споразума у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање
на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC
MRA и IAF MLA споразума и који се односи на активности за које је акредитација
суспендована, као и на веб страници;

након укидања акредитације врати АТС-у Сертификат о акредитацији и Обим
акредитације; након престанка акредитације, истеком или укидањем треба да
престане са изношењем било каквих тврдњи да је и даље акредитовано или да
дистрибуира било какав документ/предмет који би садржао симбол акредитације
или комбиноване знакове или текстуално позивање на акредитацију или статус
АТС-а као потписника мултилатералних споразума у складу са Правилима АТС-а
за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на
статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума, што
подразумева и уклањање истих са веб странице;
уколико је акредитација укинута писано обавести своје клијенте и наложи им да
престану са употребом симбола акредитације, уколико је примењиво, и о томе
достави АТС-у писану изјаву;
 обезбеди чување записа у вези насталих инцидентних ситуација, које се односе на
безбедност производа покривених обимом акредитације, као и записе од стране
корисника његових услуга или треће стране (на пример записи правосудних
органа) и податке о предузетим одговарајућим корективним мерама у вези
насталих инцидентних ситуација;
 достави АТС-у детаље о мерама правосудних органа, које су предузете против ње,
а у вези пружених услуга из обима акредитације;
 када су овлашћена/именована од стране надлежних органа на основу акредитације
редовно извештавају АТС о важећем статусу овлашћивања/именовања (добијање,
одузимање и сл.).
Акредитовано сертификационо тело односно тело које је поднело пријаву за акредитацију,
је у обавези да сваке године, пре надзорног/почетног/поновног оцењивања, достави АТСу:
ажурну листу сертификованих клијената;
листу консултаната који су били ангажовани на успостављању система менаџмента
њиховим сертификованим клијентима;
ажурну листу аудитора/проверавача/оцењивача са следећим информацијама: име и
презиме, квалификације, радно искуство, техничка компетентност (нпр. ЕА код, област
сертификације) и списак клијената које су оцењивали;

- листу земаља у којима сертификационо тело издаје акредитоване сертификате и број
издатих сертификата у свакој земљи;
- листу земаља у којима сертификационо тело спроводи активности сертификације са
фиксних локација (сталне просторије сертификационог тела где се обављају послови
сертификације и/или управља сертификационим телом, без обзира на њихово место и
однос са сертификационим телом);
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- листу земаља у којима сертификационо тело ангажује теренско особље (интерно или
екстерно особље које спроводи активности сертификације у име сертификационог тела a
не ради у сталним просторијама сертификационог тела) за спровођење активности
сертификације;
- да назначи која је/су фиксн-а/е локациј-а/е одговорн-а/е за извођење и/или управљање
кључним активностима дефинисаним у складу са документом IAF/ILAC A5 или одакле се
управља теренским особљем које спроводи кључне активности; и
- да предочи механизме којима управља свим активностима које се одвијају на фиксним
локацијама у иностранству или које изводи теренско особље.
Акредитовано сертификационо тело за сертификацију система менаџмента, осим наведених
листа, у обавези је и да до краја јануара сваке године достави АТС-у следеће податке (према
земљи и према стандарду по коме обавља сертификацију): број акредитованих сертификата
који су важећи на крају децембра, број аудитора/проверавача/оцењивача, број остварених
преноса сертификације, број закаснелих провера и број остварених проверавач дана, на
основу упутства које ће том приликом добити од АТС-а.
Сертификационо, односно контролно тело, пре пријаве за акредитацију мора имати
реализовану најмање једну сертификацију, односно контролисање за сваку пријављену шему
сертификације, односно област контролисања.
Сертификационим телима за сертификацију система менаџмента акредитација може бити
додељена само за ЕА кодове/категорије ланца исхране/техничке области, за које је
сертификационо тело извршило доношење одлуке о сертификацији – доделило
сертификацију.
Уколико је акредитација предуслов за именовање/овлашћивање, акредитација може бити
додељена и уз осведочење у рад тела за оцењивање усаглашености у симулираним условима.
Именовано/овлашћено акредитовано тело за оцењивање усаглашености је у обавези да
обавести АТС о свом првом оцењивању усаглашености ради осведочења АТС-а у рад у
реалним условима. Уколико осведочење не буду омогућено до првог редовног надзорног
оцењивања, АТС ће смањити, односно укинути додељену акредитацију.
Акредитовано тело за оцењивање усаглашености је у обавези да најмање једном у две године
обавља послове оцењивања усаглашености за које је акредитовано. У супротном, АТС ће
смањити, односно укинути додељену акредитацију за послове оцењивања усаглашености
који се не обављају дуже од две године.
Сертификационо тело за сертификацију система менаџмента не сме под акредитацијом да
нуди и пружа услуге сертификације система менаџмента у складу са стандардима које АТС
користи за акредитацију тела за оцењивање усаглшености (нпр. ISO/IEC 17025, ISO 15189 и
сл.).
Детаљи у вези позивања на статус акредитације и коришћење симбола акредитације су
утврђени правилима за коришћење симбола акредитације и позивање на акредитацију. АТС
ће, у случају некоректног позивања на акредитацију и коришћења симбола акредитације
предузимати мере које могу укључити захтев за корективним мерама, ванредно надзорно
оцењивање, суспензију или укидање акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености је у обавези да се у случајевима својих акредитованих
активности у иностранству, постојања локација тела за оцењивање усаглашености у другим
земљама, придржава Правила прекограничне акредитације (АТС-ПА05), која су јавно
доступна на www.ats.rs).
Тело за оцењивање усаглашености је у обавези да у случају потребе осведочења у рад АТС-а
од стране тима за оцењивање из ЕА или друге међународне организације за акредитацију, у
оквиру којих АТС има потписан мултилатерални споразум о међусобном признавању, прими
током оцењивања од стране АТС-а, чланове тима за оцењивање из ЕА или друге
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међународне организације за акредитацију, који ће пратити и посматрати рад тима за
оцењивање АТС-а.
Тело за оцењивање усаглашености је у обавези да учествује у међулабораторијским
поређењима (interlaboratory comparision-ILC) и програмима за испитивања оспособљености
(proficiency testing-PT), у складу са Правилима о учешћу у међулабораторијским поређењима
и програмима за испитивање оспособљености, АТС-ПА02, која су јавно доступна на
www.ats.rs.
Обавезе АТС-а
АТС је у обавези да обезбеди:
 да се поступци оцењивања ограниче на оцену усаглашености са критеријумима за
акредитацију;
 да особље, које учествује у поступцима акредитације, буде компетентно, независно и
непристрасно;
 очување поверљивости информација и података до којих се дође у поступку
акредитације;
 јавну доступност ажурних информација о додељеним акредитацијама;
 правовремено информисање о променама критеријума за акредитацију узимајући, по
потреби, у обзир мишљења заинтересованих страна, као и о начинима на који ће
верификовати да ли је свако акредитовано тело за оцењивање усаглашености извршило
неопходна прилагођавања;
 информације о обезбеђењу прихватљиве следивости резултата мерења;
 информације о програмима испитивања оспособљености препорученим од стране ЕА и
 информације о међународним аранжманима у које је укључено.
АТС као потписник мултилатералних аранжмана о међусобном признавању (EA MLA, ILAC
MRA и IAF MLA) поштује све релевантне ЕА, ILAC и IAF обавезујуће смернице које се
односе на поступак акредитације, односно на акредитациона тела и тела за оцењивање
усаглашености.
Списак обавезујућих и информативних докумената, које су издале међународне организације
за акредитацију дат је у документу EA-INF/01, чије важеће издање је доступно на адреси
http://www.european-accreditation.org.
АТС као потписник ЕА MLA поштује захтеве из документа ЕА-1/06 који садржи
критеријуме за потписивање и одржавање ЕА MLA.
10.9 Знак (логотип) и симбол акредитацијe
АТС има знак (логотип) који користи за сопствену идентификацију и који је интелектуална
својина АТС-а. Он се користи у складу са Правилима за коришћење знака (логотипа)
Акредитационог тела Србије.
АТС уз сертификат о акредитацији додељује симбол акредитације који тело за оцењивање
усаглашености користи да означи статус акредитованог тела за оцењивање усаглашености.
Тело за оцењивање усаглашености овај симбол користи у складу са Правилима за коришћење
симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као
потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума.
Симбол акредитације је регистрован симбол, власништво АТС-а, за чије коришћење АТС
даје право акредитованим телима за оцењивање усаглашености да означе свој статус
акредитације. Уместо симбола акредитације, акредитована тела за оцењивање усаглашености
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могу користити текстуално позивање на акредитацију или се могу позивати на статус АТС-а
као потписника мултилатералних споразума.
ILAC MRA и IAF MLA знакови у комбинацији са симболом акредитације представљају
комбиноване знакове за које АТС даје право акредитованим телима за оцењивање
усаглашености да их користе.
Знак (логотип) Акредитационог тела Србије:

30 mm
30 mm

30 mm
30 mm

30 mm
30 mm

30 mm

30 mm

Слика 2: Верзије симбола акредитације које користе акредитована тела за оцењивање усаглашености

Слика 3: Комбининовани ILAC MRA и IAF MLA знакови
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10.10

Прекогранична акредитација

Политика, коју АТС примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености
са седиштем изван територије Републике Србије и телима за оцењивање усаглашености из
Републике Србије, која обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству,
утврђена је Правилима прекограничне акредитације.

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Преглед података о пруженим услугама АТС-а, које се односе на реализацију процеса
акредитације (одржавање, промена обима, суспензија или укидање акредитације), могу се
добити у извештајима са преиспитивања од стране руководства и у Извештају о раду
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Акредитационог тела Србије за предметну годину. Записи са преиспитивања од стране
руководства чувају се и са њима се поступа у складу са процедуром АТС-ПР04 Управљање
записима.
Такође, АТС води Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености који садржи
све релевантне податке о акредитованим телима за оцењивање усаглашености. Регистар је
јавно доступан и налази се на интернет порталу АТС-а (погледати одељак 7 Опис
поступања у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења).
На основу података из Регистра могу се добити статистички подаци о извршењу обавеза и
поступања АТС-а у оквиру својих надлежности (коришћењем алата претраживања Регистра
који су доступни свим посетиоцима интернет портала АТС-а), односно подаци о
активностима АТС-а у области акредитације. Поменути статистички годишњи подаци
приказују се и у поменутом Извештају о раду Акредитационог тела Србије за предметну
годину. Извештаји се штампају и могу се добити у просторијама АТС-а, а могу се преузети и
у електронском облику са интернет портала АТС-а.

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
За обавезе у правном промету са трећим лицима АТС одговара целокупном имовином.
Средства, којима послује АТС, су у државној својини.
Средства за рад АТС-а обезбеђују се наплатом трошкова акредитације, из буџета Републике
Србије и из других извора како је то предвиђено Законом о акредитацији. Под наплатом
трошкова акредитације подразумевају се средства из прихода која се остварују пружањем
услуга корисницима у складу са Одлуком о висини трошкова акредитације („Сл. гласник
Републике Србије“, бр. 43/13).
Цена услуге акредитације утврђује се уговором између АТС-а и тела за оцењивање
усаглашености у складу са Одлуком о висини трошкова акредитације. Износ средстава за
рад АТС-а, који се обезбеђује из буџета Републике Србије, одређује се на основу послова
који се утврђују Програмом и годишњим планом рада. Под средствима из других извора
подразумевају се поклони и други приходи остварени у складу са законом. Поклоне не могу
давати корисници услуга Акредитационог тела Србије. Програм и годишњи план рада АТС-а
усваја Управи одбор АТС-а уз сагласност Владе Републике Србије, а доступан је и на увид у
просторијама АТС-а.
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ИНДЕКС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2017. и 2018. ГОДИНЕ

КОНТО

НАЗИВ

фин. план за
2017.

1

2

3

791
742
321

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
400
512
515
500

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
01 Приход из буџета
04 Сопствени приход
013 Нераспоређени вишак прихода
и примања из ранијих година
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Социјална давања запосл.
Накнаде за запослене
Награде запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке
Материјал
Међународне чланарине
Порези, обавезне таксе
УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Машине и опрема
Нематеријална имовина
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС.
ИМОВИНУ
УКУПНИ ИЗДАЦИ И
РАСХОДИ

Издање/Измена: 7/1

остварено у
2017.

фин. план за
2018.

остварено у
2018.

фин. план за
2019.

индекс
7/3

индекс
7/4

индек
с7/5

фин.
план за
2017.

4

5

6

7

8

9

10

11

13.418.000
136.736.000

13.065.550
138.888.550

13.720.000
157.638.000

13.176.863
152.877.020

13.969.000
177.843.000

1,04
1,30

1,07
1,28

1,02
1,13

1,02
1,13

9.420.000

5.541.260

9.420.000

7.128.287

9.420.000

1,00

1,70

1,00

1,00

159.574.000

157.495.360

180.778.000

173.182.170

201.232.000

3,34

1,28

3,15

3,15

55.088.000
9.861.000
1.295.000
1.932.000
1.300.000
3.288.000
7.000.000
64.460.000
500.000
750.000
4.700.000
3.350.000
550.000
154.074.000
3.500.000
2.000.000

55.086.360
9.798.404
651.769
1.414.725
1.028.697
2.655.841
6.800.343
61.423.638
486.800
743.847
4.422.858
3.000.927
203.723
147.717.931
3.350.834
0

64.384.000
11.525.000
1.385.000
1.950.000
1.430.000
3.614.000
7.000.000
73.040.000
550.000
880.000
5.370.000
3.350.000
550.000
175.028.000
3.750.000
2.000.000

62.875.226
11.254.665
1.213.996
1.577.995
1.422.499
3.076.160
6.972.598
70.400.481
436.360
516.317
3.310.797
2.807.660
261.899
166.126.653
1.958.904

75.116.000
12.883.000
1.385.000
1.950.000
1.600.000
3.638.000
7.000.000
80.360.000
550.000
950.000
6.150.000
3.350.000
550.000
195.482.000
3.750.000
2.000.000

1,36
1,31
1,07
1,01
1,23
1,11
1,00
1,25
1,10
1,27
1,31
1,00
1,00
1,27
1,07
1,00

1,36
1,31
2,12
1,38
1,56
1,37
1,03
1,31
1,13
1,28
1,39
1,12
2,70
1,32
1,12
0,00

1,17
1,12
1,00
1,00
1,12
1,01
1,00
1,10
1,00
1,08
1,15
1,00
1,00
1,12
1,00
1,00

1,19
1,14
1,14
1,24
1,12
1,18
1,00
1,14
1,26
1,84
1,86
1,19
2,10
1,18
1,00
1,00

5.500.000

3.350.834

5.750.000

5.435.904

5.750.000

1,05

1,72

1,00

1,06

159.574.000

151.068.765

180.778.000

171.562.557

201.232.000

1,26

1,33

1,11

1,17
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13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Табела 1
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12) и Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки
("Службени гласник РС", број 29/2013) доносим,
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ за 2015. годину

Ред.
бр.

Предмет јавне набавке

Општи
речник
набавки

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА
УСЛУГА

Процењена Планирана средства у
фин.плану
вредност
(износ без
ПДВ)
Конто
Износ

Врста
поступка

износи у хиљадама динара
Оквирни датум
Покретања Закључења Извршења
поступка
уговора
уговора

Услуге мобилне телефоније

Издање/Измена: 7/1

Начин утврђивања
процењене вредности

Ради обављања
редовних
активности
АТС-а

Процена вредности је
извршена на основу
анализе цена из уговора
из претходне године, као
и увидом у актуелне
цене различитих
понуђача преко
интернета.

4.968

новембар
2015.

1.

Оправданост
набавке

6421100

750

421414

2264

децембар
2015.

децембар
2015. децембар
2016.

6
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jул 2015.

2.

Услуге превоза у иностранство
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60400000

2.000

422221

5.000

6

Датум ажурирања: 28.06.2019.
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2015. септембар
2016.

Сходно члану
8. став 3.
Закона о
акредитацији и
сходно члану 8.
тачка 5.
Статута АТС
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3.

4.

Услуге подршке, развоја и
одржавања IT система
Услуге штампања и израде
пословног и рекламног материјала

72000000 1.200

79823000

НАБАВКА ДОБАРА

5.

Канцеларијски материјал

42322

1.018

423412

1.800

1.222

април 2015.

мај 2015.

мај 2015. мај 2016.

сеп. 2015.

октобар
2015.

октобар
2015. октобар
2016.

јул 2015.

август.
2015.

септембар
2015. септембар
2016.

Гориво

6

4.580

30192000

1.665

426111

2.000

6

09130000

915

426411

1.100

Рачунарска опрема

Издање/Измена: 7/1

30200000

2.000

512200

2.400

мај 2015.

6

јун
2015.

7.

Сходно члану
8. тачка 8.
Статута АТС

6

април
2015.
6.

Ради обављања
редовних
активности
АТС-а

Процена вредности је
извршена на основу
анализе цена из
уговора из претходне
године, као и увидом у
актуелне
цене различитих
понуђача преко
интернета.
На основу испитивања
тржишта и услуга
извршених претходне
године

јул. 2015.

Ради обављања
редовних
активности
АТС-а
Ради обављања
редовних
активности
дец. 2015.
АТС-а и сходно
члану 3. Закона
о акредитацији

На основу утрошене
количине из претходне
године и провере цена
различитих понуђача на
тржишту

Ради обављања
редовне
делатности
АТС-а

Процена вредности је
извршена на основу
анализе цена из уговора
из претходне године, као
и увидом у актуелне
цене различитих
понуђача преко
интернета.

дец. 2015.

6

Датум ажурирања: 28.06.2019.

Страна 53/83

Информатор о раду Акредитационог тела Србије

Табела 2
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (ЗА 2015. ГОДИНУ)

Предмет набавке
Ред.
бр.
НАБАВКА УСЛУГА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Услуге пл.промета и банк.услуге
Услуге телефона и телефакса
Осигурање запослених у случају несреће
на раду
Осигурање возила
Трошкови смештаја на сл.путу у земљи
Остале административне услуге

Процењена
вредност
(износ без
ПДВ)

Конто

Износ

Основ изузећа

износи у хиљадама динара
Планирана
средства у
фин.плану

Оквирни датум
Покретања Закључења Извршења
поступка
уговора
уговора

399

421111

250

421411

ЗЈН
Чл.39.
448 ст.2.
Чл.39.
2.264 ст.2.

150

421521

Чл.39.
ст. 2.

Април
2015.

Април
2015.

Децембар
2015.

150

421512

Чл.39.
ст. 2.

Април
2015.

Април
2015.

Децембар
2015.

390

422131

Чл.39.
2.000 ст. 2.

Април
2015.

Април
2015.

Децембар
2015.

300

423191

Чл.39.
920 ст. 2.

Април
2015.

Април
2015.

Децембар
2015.

3.933

540

Април
2015.
Април
2015.

Април
2015.
Април
2015.

Децембар
2015.
Децембар
2015.

8.
9.

Услуге одржавања рачунарске опреме
Набавка апликација прописа и других
апликација

Услуге образовања и усавршавања
10. запослених

Издање/Измена: 7/1

Начин утврђивања
процењене вредности

Ради обављања
редовне делатности

На основу трошкова
остварених претходне
године
На основу трошкова
остварених претходне
године

Ради обављања
редовне делатности

Трошкови смештаја на сл.путу у
иностранство
7.

Оправданост
набавке

390

422231

Чл.39.
5.000 ст. 2.

Април
2015.

Април
2015.

Децембар
2015.

395

423221

Чл.39.
ст. 2.

Април
2015.

Maj
2015.

Децембар
2015.

399

423291

Чл.39.
ст. 2.

Април
2015.

Април
2015.

Децембар
2015.

320

423311

800 Чл.39.
ст. 2.

Март
2015.

Март
2015.

Децембар
2015.

2.400

Датум ажурирања: 28.06.2019.
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На основу трошкова
остварених претходне
године и на основу
планираних путовања
запослених

Информатор о раду Акредитационог тела Србије

12.
13.
14.

Котизација за семинаре
Услуге штампања сертификата
Односи са јавношћу
Медијске услуге

15. Угоститељске услуге

Предмет набавке
Ред.
бр.

100

423321

65

423419

200

423422

50

423432

375

423621

Процењена
вредност
(износ без
ПДВ)

Чл.39.
ст. 2.
Чл.39.
ст. 2.
Чл.39.
1.600
ст. 2.
Чл.39.
ст. 2.
450

Планирана
средства у
фин.плану
Конто

Износ

Чл.39.
ст. 2.
Основ изузећа

11.

Април
2015.
Април
2015.
Април
2015.
Април
2015.

Април
2015.
Април
2015.
Април
2015.
Април
2015.

Април
2015.

Април
2015.

Децембар
2015.
Децембар Сходно чл.2. Закона
2015.
о акредитацији
Децембар
2015.
Сходно чл.8.
Статута АТС
Децембар
2015.
Ради обављања
редовне делатности,
Децембар а сходно Програму
рада АТС за 2015
2015.

Оквирни датум
Оправданост
набавке

Начин утврђивања
процењене вредности

Покретања Закључења Извршења
поступка
уговора
уговора

1.845
16. Трошкови репрезентације

365

Чл.39.
ст. 2.

Април
2015.

Април
2015.

423712

Чл.39.
ст. 2.

Април
2015.

Април
2015.

Ради обављања
редовне делатности,
Децембар а сходно Програму
рада АТС за 2015
2015.

423911

Чл.39.
450 ст. 2.

Април
2015.

Април
2015.

Децембар
2015.

Ради обављања
редовне делатности

Октобар
2015.

Октобар
2015.

Новембар
2015.

Сходно Закону о
безбедности и
здрављу на раду

Децембар
2015.

423711
600

17. Поклони
18. Остале опште услуге

135
330

19. Медицинске услуге

390

424311

Чл.39.
390 ст. 2.

Текуће поправке и одржавање опреме за
20. саобраћај

300

425210

Чл.39.
ст. 2.

Април
2015.

Април
2015.

Текуће поправке и одржавање
21. административне опреме

300

425220

750 Чл.39.
ст. 2.

Април
2015.

Април
2015.

25

425227

Чл.39.
ст. 2.

Април
2015.

Април
2015.

Текуће поправке и одржавање уградне
22. опреме

Издање/Измена: 7/1

Датум ажурирања: 28.06.2019.

Децембар
2015.

Ради обављања
редовне делатности,
Децембар
а сходно Програму
2015.
рада АТС за 2015
Децембар
2015.
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На основу трошкова
остварених претходне
године и на основу
анализе тржишних цена
различитих понуђача
преко интернета

На основу трошкова
остварених претходне
године и на основу
анализе тржишних цена
различитих понуђача
преко интернета

Информатор о раду Акредитационог тела Србије
НАБАВКА ДОБАРА
23. Публикација часописа и гласила

2.210
165

250

426321

25. Потрошни материјал

190

426911

26. Резервни делови

335

426912

27. Ситан инвентар

390

426913

390

512210

29. Комуникациона опрема

200

512230

30. Електронска и фотографска опрема

290

512240

28

Канцеларијски намештај

Издање/Измена: 7/1

На основу трошкова
остварених претходне
године и на основу
анализе тржишних цена
различитих понуђача
преко интернета

Април
2015.

Април
2015.

Децембар
2015.

Чл.39.
ст. 2.
Чл.39.
ст. 2.
Чл.39.
1.100
ст. 2.
Чл.39.
ст. 2.
Чл.39.
ст. 2.
Чл.39.
2.000
ст. 2.
Чл.39.
ст. 2.

Април
2015.
Април
2015.
Април
2015.
Април
2015.
Април
2015.
Април
2015.
Април
2015.

Април
2015.
Април
2015.
Април
2015.
Април
2015.
Април
2015.
Април
2015.
Април
2015.

Ради обављања
Децембар редовне делатности
2015.
Децембар
2015.
Децембар
2015.
Децембар
Ради обављања
Вредност је процењена на
2015.
редовне делатности, основу анализирања цена
различитих понуђача
Децембар а сходно Програму
рада АТС за 2015
преко интернета
2015.
Децембар
2015.
Децембар
2015.

500
Стручна литература за редовне потребе
24. запослених

Ради обављања
редовне делатности

Чл.39.
ст. 2.

426312

Датум ажурирања: 28.06.2019.
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Информатор о раду Акредитационог тела Србије
Табела 3
РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
Редни
број

1.

2.

3
4.

5.
6.

7.

8.

Предмет набавке

Процењена
вредност (без
ПДВ)

УКУПНО

12.303.000,00

6.094.021,50

УСЛУГЕ
Услуге превоза у
иностранство
Услуге подршке,
развоја и одржавања IT
система
Услуге штампања и
израде пословног и
рекламног материјала
Услуге мобилне
телефоније
Осигурање запослених
у случају несреће на
раду
Услуге одржавања
рачунарске опреме
Набавка апликација
прописа и других
апликација
Услуге образовања и
усавршавања
запослених

6.843.000,00

4.749.223,00

10.

Медицинске услуге
Текуће поправке и
одржавање
административне
опреме

1.

ДОБРА
Канцеларијски
материјал

2.

Гориво

3.

Рачунарска опрема

9.

Канцелариски намештај

5.

Комуникациона опрема
6.

Издање/Измена:7/1
7/07

Датум
реализације
уговора

Вредност
уговора

Конто
(планска
год.)

Извор фина
нсира
ња

2.000.000,00

Чл. 39

14.10.2016.

2.000.00,00

422220

04

1.200.000,00

Чл. 39

22.06.2016.

936.000,00

42322

04

1.018.000,00

Чл. 39

Није покренут
поступак

4234

04

750.000,00

Чл. 39

15.01.2017.

750.000,00

421414

04

18.05.2016.

76.083,00

4215

04

12.11.2016.

360.000,00

4232

04

12.10.2016.

86.940,00

423219

04

19.03.2016.

302.600,00

423311

04

24.11.2016.

237.600,00

424311

04

425220

04

395.000,00

Чл. 39
став 2
Чл. 39
став 2

320.000,00

Чл. 39
став 2

150.000,00

390.000,00

Чл. 39
став 2
Чл. 39
став 2

300.000,00

Чл. 39
став 2

320.000,00

/

Обустављен
поступак

5.460.000,00

1.344.798,50

1.665.000,00

Чл. 39

2.12.2016.

429.798,50

4261

04

915.000,00

Чл. 39

915.000,00

426411

04

2.000.000,00

Чл. 39

390.000,00

Чл. 39
став 2

26.05.2016.
Није
покренут
поступак
Није
покренут
поступак.
Није
покренут
поступак
Није
покренут
поступак

4.
Електронска и
фотографска опрема

Врста
пост.

290.000,00

200.000,00

Чл. 39
став 2
Чл. 39
став 2

Датум ажурирања: 28.06.2019.

512200

04

512210

04

512240

04

512230

04
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Табела 4
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о форми и садржини плана јавних набавки и
начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки ("Службени гласник РС", број 83/2015) доносим,

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ за 2016. годину

Ред.
бр.

Предмет јавне набавке

Општи
речник
набавки

Процењена
вредност
(износ без
ПДВ)

Конто
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ НАБАВКА УСЛУГА

Износ

Врста поступка

износи у хиљадама динара
Планирана
средства у
фин.плану

Оквирни датум
Покретањ
а
поступка

Услуге мобилне телефоније

6421200

1,000

421414

2264

Услуге превоза у
иностранство

Издање/Измена: 7/1

Извршењ
а уговора

6040000

2,000

422221

5,000

јануар
2017.

јануар
2018.

Ради обављања
редовних
активности
АТС-а

октобар
2018.

Сходно члану
8. став 3.
Закона о
акредитацији и
сходно члану 8.
тачка 5.
Статута АТС

6

август
2016.
2.

Закључења
уговора

Начин
утврђивања
процењене
вредности

4,200

новембар
2016.

1.

Оправданост
набавке

6

Датум ажурирања: 28.06.2019.

октобар
2017.

Страна 58/83

Процена
вредности је
извршена на
основу анализе
цена из уговора
из претходне
године, као и
увидом у
актуелне цене
различитих
понуђача преко
интернета.
Процена
вредности
извршена на
основу услуга
извршених
претходне
године

Информатор о раду Акредитационог тела Србије

3.

Услуге подршке, развоја и
одржавања IT система

722600

НАБАВКА ДОБАРА

4.

5.

Канцеларијски материјал

Гориво

1,200

42322

1,800

мај 2016.

јун 2016 .

јун 2017.

октобар
2016.

децембар
2016.

децембар
2017.

април
2016.

мај 2016.

мај 2017.

Рачунарска опрема

Издање/Измена: 7/1

Ради обављања
редовних
активности
АТС-а
Ради обављања
редовних
активности
АТС-а и
сходно члану 3.
Закона о
акредитацији

На основу
утрошене
количине из
претходне
године и
провере цена
различитих
понуђача на
тржишту

Ради обављања
редовне
делатности
АТС-а

Процена
вредности је
извршена на
основу анализе
цена из уговора
из претходне
године, као и
увидом у
актуелне цене
различитих
понуђача преко
интернета.

6

4,580

30192000

09132100
09134200

1,665

915

426111

426411

2,000

1,100

6

6

мај 2016.

6.

Ради обављања
редовних
активности
АТС-а

Процена
вредности је
извршена на
основу анализе
цена из уговора
из претходне
године, као и
увидом у
актуелне цене
различитих
понуђача преко
интернета.

30230000

2,000

512200

3,500

јун 2016.

јул 2016.

6

Датум ажурирања: 28.06.2019.
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Табела 6

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (ЗА 2016. ГОДИНУ)

Предмет набавке
Ред.
бр.

Планирана
средства у
фин.плану са
ПДВ

Процењена
вредност
(износ без
ПДВ)

Конто

Износ

Основ изузећа

износи у хиљадама динара
Оквирни датум

Оправданост
набавке

Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Април
2016.

Април
2016.

Април
2017.

338

421111

338

ЗЈН
Чл.39.
ст.2.

250

421411

2,264

Чл.39.
ст.2.

Април
2016.

Април
2016.

Април
2017.

150

421521

Чл.39.
ст. 2.

Април
2016.

Мај
2016.

Мај
2017.

150

421512

Чл.39.
ст. 2.

Април
2016.

Мај
2016.

Мај
2017.

390

422131

2,000

Чл.39.
ст. 2.

Април
2016.

Април
2016.

Април
2017.

300

423191

920

Чл.39.
ст. 2.

Април
2016.

Април
2016.

Април
2017.

390

422231

5,000

Чл.39.
ст. 2.

Април
2016.

Април
2016.

Април
2017.

395

423221

Чл.39.
ст. 2.

Октобар
2016.

Новембар
2016.

Новембар
2017.

9.

Набавка апликација прописа и других
апликација

399

423291

Чл.39.
ст. 2.

Септембар
2016.

Октобар
2016.

Октобар
2017.

10.

Услуге образовања и усавршавања
запослених

320

423311

Чл.39.
ст. 2.

Март
2016.

Март
2016.

Децембар
2016.

НАБАВКА УСЛУГА
1.

Услуге пл.промета и банк.услуге

3,872

Услуге телефона и телефакса
2.
3.
4.
5.
6.

Осигурање запослених у случају
несреће на раду
Осигурање возила
Трошкови смештаја на сл.путу у земљи
Остале административне услуге

440

Трошкови смештаја на сл.путу у
иностранство
7.
8.

Услуге одржавања рачунарске опреме

Издање/Измена: 7/1

2,400

1,200

Датум ажурирања: 28.06.2019.

Ради обављања
редовне
делатности

Ради обављања
редовне
делатности
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Начин
утврђивања
процењене
вредности

На основу
трошкова
остварених
претходне
године
На основу
трошкова
остварених
претходне
године
На основу
трошкова
остварених
претходне
године и на
основу
планираних
путовања
запослених
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11.

Котизација за семинаре

100

423321

Услуге штампања сертификата
12.
13.
14.

15.

Односи са јавношћу
Медијске услуге

Угоститељске услуге

65

423419

200

423422

50

423432

1,200

375

423621

Чл.39.
ст. 2.

Април
2016.

Април
2016.

Април
2017.

Чл.39.
ст. 2.
Чл.39.
ст. 2.
Чл.39.
ст. 2.

Април
2016.
Април
2016.
Април
2016.

Април
2016.
Април
2016.
Април
2016.

Април
2017.
Април
2017.
Април
2017.

450
Чл.39.
ст. 2.

Процењена
вредност
(износ без
ПДВ)

Ред.
бр.

Конто

Основ изузећа

Предмет набавке

Планирана
средства у
фин.плану

Април
2016.

Април
2016.

Април
2017.

Сходно чл.8.
Статута АТС
Ради обављања
редовне
делатности, а
сходно Програму
рада АТС за 2016

Оквирни датум
Оправданост
набавке
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Чл.39.
ст. 2.

Април
2016.

Април
2016.

Април
2017.

Чл.39.
ст. 2.

Април
2016.

Април
2016.

Април
2017.

Износ

Сходно чл.2.
Закона о
акредитацији

Начин
утврђивања
процењене
вредности

1,845
16.

Трошкови репрезентације

365

423711
600

17.

Поклони

135

423712

Ради обављања
редовне
делатности, а
сходно Програму
рада АТС за 2016

Ради обављања
редовне
делатности
18.

19.

Остале опште услуге
Медицинске услуге

Издање/Измена: 7/1

330

390

423911

424311

450

Чл.39.
ст. 2.

Април
2016.

Април
2016.

Април
2017.

500

Чл.39.
ст. 2.

Октобар
2016.

Октобар
2016.

Децембар
2016.

Датум ажурирања: 28.06.2019.

Сходно Закону о
безбедности и
здрављу на раду
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20.

Текуће поправке и одржавање опреме
за саобраћај

21.

Текуће поправке и одржавање
административне опреме

22.

Текуће поправке и одржавање уградне
опреме
НАБАВКА ДОБАРА

23.

Публикација часописа и гласила

425210

Чл.39.
ст. 2.

Април
2016.

Април
2016.

Април
2017.

350

425220

Чл.39.
ст. 2.

Април
2016.

Април
2016.

Април
2017.

25

425227

Чл.39.
ст. 2.

Април
2016.

Април
2016.

Април
2017.

426312

Чл.39.
ст. 2.

Април
2016.

Април
2016.

Април
2017.

250

750

2,210

165

500

24.

Стручна литература за редовне потребе
запослених

250

426321

25.

Потрошни материјал

190

426911

26.

Резервни делови

335

426912

27.

Ситан инвентар

390

426913

28

Канцеларијски намештај

390

512210

29.

Комуникациона опрема

200

512230

30.

Електронска и фотографска опрема

290

512240

Издање/Измена: 7/1

Ради обављања
редовне
делатности, а
сходно Програму
рада АТС за 2016

претходне
године и на
основу
анализе
тржишних
цена
различитих
понуђача
преко
интернета

1,100

3,500

Ради обављања
редовне
делатности

Ради обављања
редовне
делатности
Чл.39.
ст. 2.
Чл.39.
ст. 2.
Чл.39.
ст. 2.
Чл.39.
ст. 2.
Чл.39.
ст. 2.
Чл.39.
ст. 2.
Чл.39.
ст. 2.

Датум ажурирања: 28.06.2019.

Април
2016.
Април
2016.
Април
2016.
Април
2016.
Мај
2016.
Мај
2016.
Мај
2016.

Април
2016.
Април
2016.
Април
2016.
Април
2016.
Мај
2016.
Мај
2016.
Мај
2016.

Април
2017.
Април
2017.
Април
2017.
Април
2017.
Јул
2016.
Јул
2016.
Јул
2016.

Ради обављања
редовне
делатности, а
сходно Програму
рада АТС за 2016
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ за 2018. годину
Рб

Предмет набавке

Укупно

Процењене Врста поступка
бредности
без пдв
11.700.000

добра

3.800.000

1.1.1

Набавка горива

1.000.000

1.1.2

Рачунари и
рачунарска опрема
Набавка фотокопир
апарата

1.800.000

1.1.3

услуге
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.000.000

Ј.Н. мале
вредности
Ј.Н. мале
вредности
Ј.Н. мале
вредности

Оквирни датум

4/2018

5/2018

9/2018

10/2018

9/2018

10/2018

12/2018
11/2018
11/2018

7.900.000
Услуге посредовања
при куповини авио
картер у
иностранство
Услуге сервисивања
и одржавања
фотокопир апарата
Услуге штампања и
израде пословног и
рекламног материјала
услуге мобилне
телефоније

2.000.000

Ј.Н. мале
вредности

4/2018

5/2018

1.500.000

Ј.Н. мале
вредности

9/2018

10/2018

800.00

Ј.Н. мале
вредности

4/2018

5/2018

3.600.000

Ј.Н. мале
вредности

12/2018

1/2019

5/2019
10/2019

12/2018

12/2021

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Није било државне помоћи.

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0

Датум ажурирања: 28.06.2019.
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15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
Табела 7: Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима за мај 2019. године.
Број
КоефиИсплаћена
изврши- цијент
нето плата
Звање
лаца
основица
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
в.д. директора
заменик директора
помоћник директора за развој и квалитет-ПРСМ
помоћник директора за одлучивање о акредитацији
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА
руководилац Одељења за акредитацију лабораторија
виши организатор предмета акредитације

17.956,35 динара
Број
19.213,29 извршиНЕТО
лаца
9
1
172.919,61
8
0
153.706,32
7
1
134.493,03
7

1

134.493,03

5,5

1

105.673,10

5

5

96.066,45

водећи организатор предмета акредитације

4,5

7

86.459,81

организатор предмета акредитације

4,3

3

82.617,15

3

1

57.639,87

5,5
5

1
3

105.673,10
96.066,45

4,5
4,3

3
2

86.459,81
82.617,15

3

1

57.639,87

сарадник за административно-техничке послове акредитације
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ И
СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
руководилац Одељења за акредитацију КТ и СТ
виши организатор предмета акредитације
водећи организатор предмета акредитације
организатор предмета акредитације
сарадник за административно-техничке послове акредитације
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
руководилац правних, кадровских и административних
послова
правно кадровски аналитичар
преводилац
службеник за односе са јавношћу и маркетинг
пословни секретар
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
руководилац финансијско-рачуноводствених послова
финансијско-рачуноводствени аналитичар
пословни секретар

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0

Датум ажурирања: 28.06.2019.

0,00
5,5

1

105.673,10

5
5

1
1

96.066,45
96.066,45

4,5

1

86.459,81

3

3

57.639,87

5,5
5
3
40

1
1
1

105.673,10
96.066,45
57.639,87
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Tабела 8

Накнаде Управном одбору и Надзорном одбору
ИСПЛАЋЕНЕ накнаде у нето износу Управном одбору и Надзорном одбору у 2018. години
Управни одбор
Надзорни одбор
2018.
број
маса за
година чланова
накнаде УО
УО

Просечна
накнада члана
УО

Накнада
председника
УО

УКУПНА
маса за УО

број
чланова

маса за
накнаде
НО

4

5

6

7

8

9

2+1

93.116

46.558

2+1

93.116

2+1

2+1

1

2

3

I

4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1

192.848
192.848
192.848
192.848
192.848
192.848
192.848
192.848
192.848
192.848
192.848
192.848

48.212
48.212
48.212
48.212
48.212
48.212
48.212
48.212
48.212
48.212
48.212
48.212

57.854
57.855
57.854
57.855
57.854
57.855
57.854
57.855
57.854
57.855
57.854
57.854

250.702
250.703
250.702
250.703
250.702
250.703
250.702
250.703
250.702
250.703
250.702
250.702

2.314.176

578.544
48.212

694.253
57.854

3.008.429
50.140

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК

Издање/Измена: 7/1

просечна
накнада
накнада
председника
члана

УКУПНА
маса

Укупно УО и НО
УКУПНО
УКУПНО
број у УО маса за УО и
и НО
НО

11

12

13

55.870

148.986

46.558

55.870

148.986

93.116

46.558

55.870

148.986

96.424

48.212

57.854

154.278

8
5
5
8
5
8
5
5
5
8
5
5

399.688
250.703
250.702
399.689
250.702
399.689
250.702
250.703
250.702
404.981
250.702
250.702

72
НЕТО

3.609.665
50.134

375.772 187.886

Датум ажурирања: 28.06.2019.

10

(У динарима)

225.464

601.236
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Tабела бр. 4 б

Накнаде Управном и Надзорном одбору
ПЛАНИРАНЕ накнаде у нето износу Управном и Надзорном одбору за 2019. годину
Управни одбор
Надзорни одбор
2019.
број
маса за
година чланова
накнаде УО
УО

Просечна
накнада члана
УО

Накнада
председника
УО

УКУПНА
маса за УО

број
чланова

маса за
накнаде
НО

просечна
накнада
накнада
председника
члана

(У динарима)
Укупно УО и НО
УКУПНА
маса

УКУПНО УКУПНО
број УО маса за УО
и НО
и НО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1

191.680
191.680
191.680
191.680
191.680
191.680
191.680
191.680
191.680
191.680
191.680
191.680
2.300.160

47.920
47.920
47.920
47.920
47.920
47.920
47.920
47.920
47.920
47.920
47.920
47.920
575.040
47.920

57.854
57.854
57.854
57.854
57.854
57.854
57.854
57.854
57.854
57.854
57.854
57.854
694.248
57.854

249.534
249.534
249.534
249.534
249.534
249.534
249.534
249.534
249.534
249.534
249.534
249.534
2.994.408

2+1

95.840

47.920

57.854

153.694

2+1

95.840

47.920

57.854

153.694

2+1

95.840

47.920

57.854

153.694

2+1

95.840

47.920

57.854

153.694

383.360 191.680
95.840

231.416
115.708

614.776

8
5
8
5
5
8
5
5
5
5
8
5
72
НЕТО

403.228
249.534
403.228
249.534
249.534
403.228
249.534
249.534
249.534
249.534
403.228
249.534
3.609.184
50.128

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК

Издање/Измена: 7/1

Датум ажурирања: 28.06.2019.
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Tабела бр. 4 в

Накнаде Управном и Надзорном одбору
ПЛАНИРАНЕ накнаде у бруто износу Управном и Надзорном одбору за 2019. годину
Управни одбор
Надзорни одбор
2019.
број
маса за
година чланова
накнаде УО
УО

Просечна
накнада члана
УО

Накнада
председника
УО

УКУПНА
маса за УО

број
чланова

маса за
накнаде
НО

просечна
накнада
накнада
председника
члана

(У динарима)
УКУПНА
маса

Укупно УО и НО
УКУПНО
УКУПНО
број УО и маса за УО и
НО
НО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1
4 +1

303.292
303.292
303.292
303.292
303.292
303.292
303.292
303.292
303.292
303.292
303.292
303.292
3.639.504

75.823
75.823
75.823
75.823
75.823
75.823
75.823
75.823
75.823
75.823
75.823
75.823
909.876
75.823

90.988
90.988
90.988
90.988
90.988
90.988
90.988
90.988
90.988
90.988
90.988
90.988
1.091.856
90.988

394.280
394.280
394.280
394.280
394.280
394.280
394.280
394.280
394.280
394.280
394.280
394.280
4.731.360

2+1

151.646

75.823

90.988

242.634

2+1

151.646

75.823

90.988

242.634

2+1

151.646

75.823

90.988

242.634

2+1

151.646

75.823

90.988

242.634

606.584 303.292
75.823

363.952
90.988

970.536

8
5
8
5
5
8
5
5
5
5
8
5
72
BRUTO

636.914
394.280
636.914
394.280
394.280
636.914
394.280
394.280
394.280
394.280
636.914
394.280
5.701.896
79.193

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК

Издање/Измена: 7/1

Датум ажурирања: 28.06.2019.
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Табела 9:
СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГА ПРИМАЊА И ТРОШКОВИ

укупно
зарада
бруто

порез и
допринос и
послодавца

укупно
зарада
(2+3)

исплата
накнада на
терет
фондова

3

4

6

расходи за
образовање
деце
запослених
7

отпремнине и
помоћи

помоћ у
медицинско
м лечењу
запосленог

превоз
радника

накнаде
члановима
комисија

Управни
одбор и
Надзорни
одбор

8

9

10

11

12

1

2

исплаћено
у 2017.г.

55.086.360

9.798.404

64.884.764

140.587

300.000

211.182

0

1.414.725

1.028.697

планирано
у 2018.г.

64.384.000

11.525.000

75.909.000

275.000

350.000

400.000

360.000

1.950.000

1.430.000

јануар
фебруар
март
април
мај
јун
јул
август

4.221.482
4.303.076
4.347.321
4.647.949
4.829.515
4.888.075
4.505.688
4.609.602

755.645
770.251
748.116
799.983
864.483
874.965
806.518
825.119

4.977.127
5.073.327
5.095.437
5.447.932
5.693.998
5.763.040
5.312.206
5.434.721

септембар

4.627.280
4.696.241
4.699.743
4.710.388

828.283
840.627
841.254
843.159

5.455.563
5.536.868
5.540.997
5.553.547

140.587

300.000

16.642

62.875.226

11.254.667

74.129.894

142.541

345.620

367.873

(4 до 12)

дневнице и
др. трошкови
у земљи и
иностранству

13

14

4.255.691

72.235.646

55.086.360

4.700.000

85.374.000

2.150.000

536.012
405.024
314.771
356.659
580.159
383.074
383.074
383.074

5.690.496
5.594.536
5.526.393
5.985.965
6.393.332
6.259.309
5.873.949
5.937.255

0
33.722
18.159
55.360
69.282
93.594
37.227
23.937

383.074
383.074
582.388
383.074

6.075.718
6.042.677
7.160.470
6.513.310

5.420
66.694
229.870
109.022

4.487.808

82.832.192

650.098

исплаћено у 2017.години

октобар
новембар
децембар
исплаћено
у 2018.г.

Издање/Измена: 7/1

64.162

113.195
116.185
116.185
116.185
119.175
113.195
113.480
119.460

65.189

65.189
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16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Опрема Акредитационог тела Србије
Табела 10: Књиговодствено стање имовине (Подаци дати из картице главне књиге) која се
налази у просторијама АТС-а за 2018. годину (у динарима)
Конто

Назив опреме

Број

Набавна вредност

Отписана
вредност

5

10.644815,57

8.244.815,57

Канцеларијска опрема

310

4.686.081,15

3.758.572,43

011222

Рачунарска опрема

87

7.517.419,37

3.838.360,24

011224

Електронска и фотографска опрема

17

3.032.321,72

2.079.233,72

укупно основна средства у
употреби:

419

25.880.637,81

17.920.981,96

011211

Опрема за копнени саобраћај

011221

016111

022121

Компјутерски софтвер

1

4.903.700,07

2.944.796,07

укупно нематеријална имовина

1

4.903.700,07

2.944.796,07

Ситан инвентар у употреби

134

1.501.673,72

1.501.673,72

укупно ситан инвентар у употреби

134

1.501.673,72

1.501.673,72

553

32.286.011,60

22.367.451,75

укупно нефинансијска имовина:

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА (ЗАПИСИ)
Носачи информација којима располаже АТС чувају се у:
• архиви АТС-а, Влајковићева 3, 11000 Београд,
• у електронским базама на серверу и интернет порталу АТС-а.
Архива се чува у посебној просторији АТС-а у металним орманима. Чување носача
информација врши се у складу са процедуром АТС-а Управљање записима, АТС-ПР04, у
којој су дефинисани рокови и начин чувања информација у складу са Уредбом о
канцеларијском пословању.
Сервери и информациони систем АТС-а (целокупна документа система менаџмента АТС-а и
подаци о акредитованим ТОУ и онима који су у поступку акредитације) одржава се у складу
са потписаним уговорима о одржавању сервера, рачунарске опреме и информационог
система.
Приступ архиви и серверима омогућен је само запосленима АТС-а.

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0
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18. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
18.1 Опште одредбе (записи)
АТС идентификује следеће записе:
1. записи органа и тела АТС-а (директор, Управни одбор, Савет за акредитацију, Надзорни
одбор, технички комитети);
2. записи из поступка акредитације, укључујући и коресподенцију са телима за оцењивање
усаглашености/акредитованим телима за оцењивање усаглашености, пријаве за
акредитацију/проширење
обима
акредитације,
извештаје
о
прегледу
документације/оцењивању и друге записе у вези оцењивања, одлуке о акредитацији,
сертификате и обиме акредитације, записе који се чувају у персоналним досијеима
оцењивача и техничких експерата и слично;
3. записе система менаџмента АТС-а, укључујући и интерне провере, преиспитивања од
стране руководства, обуке, приговоре и жалбе, корективне и превентивне мере;
4. административне записе који настају у вези општих, правних и финансијских послова
АТС-а (финансијска документација, досијеи запослених и оцењивача, уговори и др.);
5. остали записи (сарадња са државним органима и организацијама, међународна сарадња и
др.).
Поступање са записима АТС-а, који обухватају идентификацију, сакупљање, регистровање,
завођење, доступност, чување, одржавање и одлагање записа, спроводи се сходно процедури
Управљање записима АТС-ПР04
Записи, који се односе на систем менаџмента ATС-а, укључујући и интерне провере,
преиспитивања од стране руководства, корективне мере и др. чувају се и са њима се поступа
у складу са процедури Управљање записима АТС-ПР04.
18.2 Записи о особљу
ATС прикупља и одржава ажурним записе о квалификацијама, обуци, искуству и
компетентности свих лица укључених у процес акредитације.
Документација и записи, који се чувају у персоналним досијеима запослених и оцењивача и
техничких експерата, су утврђени у процедури АТС-ПР04 Управљање записима.
18.3 Записи о телима за оцењивање усаглашености
ATС одржава записе о телима за оцењивање усаглашености са циљем показивања да су
захтеви за акредитацију, укључујући и захтеве за компетентност, стварно испуњени.
Записи о телу за оцењивање усаглашености чувају се и њима се приступа на начин да се
осигура поверљивост информација које садрже.
ATС одржава записе о телима за оцењивање усаглашености који укључују коресподенцију,
пријаве за акредитацију/проширење обима акредитације, извештаје о прегледу
документације/оцењивању и друге записе у вези оцењивања, одлуке о акредитацији, копије
сертификата и обима акредитације. Са овим записима ATС поступа у складу са процедуром
АТС-ПР04 Управљање записима.

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0
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19. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА АТС
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
АТС омогућава приступ оним информацијама које се редовно ажурирају и објављују на
интернет порталу АТС-а у следећим категоријама:
- О нама: историјат; делокруг рада; политика квалитета; органи и тела АТС-а; знак и
симбол акредитације; оцењивачи и технички експерти; годишњи извештај о раду
АТС-а; финансирање, међународне организације и споразуми; контакти.
- О акредитацији: опште о акредитацији; поступак акредитације; надзор; обнављање
акредитације; промене у обиму акредитације; обавезе; суспензија акредитације;
престанак акредитације; приговори и жалбе; графичка шема поступка акредитације.
- Техничке информације: критеријуми за акредитацију; ПТ активности; информације
од посебног значаја; документи и прописи; акредитација и нотификација; техничка и
саветодавна експертиза; укинуте и суспендоване акредитације; међународне
организације и споразуми.
- Услуге: услуге акредитације; обуке и семинари; развој нових програма
акредитације; брига о корисницима услуга.
- Промоција акредитације: видео клипови; промотивни материјали; позитивна
искуства из јавног сектора, годишњи извештај о раду АТС-а; кампање, догађаји.
- Информатор о раду
- Јавне набавке
- Питања и одговори
- Архива вести
- Корисни линкови
- Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености
Набројаним информацијама приступ се омогућава без ограничења.
Постоји могућност да, на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја у складу са чланом 9, као и на основу Правилника о поверљивости, приступ
информацијама буде ускраћен (погледати одељак 4.2 Поверљивост).

20. ПОСТУПАК ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у писаној или
електронској форми на e-mail: office@ats.rs
Адреса АТС-а је:
Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3
11000 Београд 6
поштански фах 92
Свако може поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја. Тражилац подноси
писaни захтев АТС-у за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у
даљем тексту: захтев).

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0
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Захтев мора садржати назив институције, име, презиме и адресу тражиоца, као и што
прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
Ако захтев не садржи назив институције, име, презиме и адресу тражиоца, као и што
прецизнији опис информације која се тражи, односно ако захтев није уредан, овлашћено
лице АТС-а дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони,
односно да достави тражиоцу упутство о допуни.
Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана
пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, АТС ће
донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
АТС је дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца
који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и
примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.
АТС је прописао образац за подношење захтева (у прилогу), али ће размотрити и сваки
захтев који није сачињен на том обрасцу.
АТС је дужан да, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева,
тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи
тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.
Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице АТС-а.
Ако АТС није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема
захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који
садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о
томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди
накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће
тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи
тражену информацију, изда му, односно упути, копију тог документа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за
заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља
становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да
му изда копију тог документа, најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако АТС на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у
случајевима утврђеним Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10).
АТС ће, заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који
садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити
тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ
нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким
средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме
изради копију.

Издање/Измена:7/1
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Увид у документ, који садржи тражену информацију, врши се у службеним просторијама
АТС-а. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ, који садржи
тражену информацију, изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је
информација тражена.
Лицу, које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену
информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Ако удовољи захтеву, АТС неће издати посебно решење него ће о томе сачинити службену
белешку.
Ако АТС одбије да, у целини или делимично, обавести тражиоца о поседовању информације,
да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути
копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење
писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може
изјавити против таквог решења.
Закључак о одбацивању захтева и решење о одбијању захтева доноси директор АТС-а.
Увид у документ, који садржи тражену информацију, је бесплатан.
Копија документа, који садржи тражену информацију, издаје се уз обавезу тражиоца да
плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове
упућивања.
Влада прописује трошковник на основу којег АТС обрачунава трошкове из претходног става.
Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради
обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају
ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на
угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима
из члана 10. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Увид у документ, који садржи тражену информацију, врши се употребом опреме, којом
располаже АТС, осим када тражилац захтева да увид изврши употребом сопствене опреме.
АТС издаје копију документа (фотокопију, дигиталну копију) који садржи тражену
информацију у облику у којем се информација налази, а када је то могуће, у облику у којем
је тражена, осим када не располаже техничким могућностима за израду копије документа.
Када АТС не поседује документ, који садржи тражену информацију, проследиће захтев
Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом
знању, документ налази.
Тражилац може изјавити жалбу Поверенику у року од 15 дана од достављања решења АТСа, под условом и на начин прописан чланом 22. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја.
За сва обавештења и додатне информације, везане за подношење захтева за приступ
информацијама од јавног значаја, можете се обратити: Јован Симић, руководилац Одељења
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Датум ажурирања: 28.06.2019.
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за финансијске и рачуноводствене послове, телефон: 011 313 03 75, мејл: jovan.simic@ats.rs, као
лицу овлашћеном за поступање по захтевима.

Слика 4: Шематски приказ поступка за приступ информацијама

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0

Датум ажурирања: 28.06.2019.
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21. ИМЕНИК ЗАПОСЛЕНИХ У АКРЕДИТАЦИОНОМ ТЕЛУ СРБИЈЕ

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
проф. др Ацо Јанићијевић,
(011)3130373
aco.janicijevic@ats.rs
в.д. директора
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
(011)3130377
natalija.jovicic_zaric@ats.rs
Наталија Јовичић Зарић,
помоћник директора за
развој и квалитет-ПРСМ
(011)3130377
ljiljana.markicevic@ats.rs
Љиљана Маркићевић,
помоћник директора за
одлучивање о акредитацији
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА
(011)3148680
milica.jovcic@ats.rs
Милица Јовчић,
руководилац одељења
(011)3117177
jelena.stojanovic@ats.rs
Јелена Стојановић,
виши организатор
предмета акредитације
(011)3130371
aleksandra.nikolic@ats.rs
Александра Николић,
виши организатор
предмета акредитације
Бранка Ракоњац,
(011)3130376
branka.rakonjac@ats.rs
виши организатор
предмета акредитације
(011)3130960
ljubinka.gligic@ats.rs
др Љубинка Глигић,
виши организатор
предмета акредитације
(011)3130960
jelena.kostic_blagojevic@ats.rs
Јелена Костић Благојевић,
виши организатор
предмета акредитације
(011)3117177
sanja.zdravkovic@ats.rs
Сања Здравковић,
водећи организатор
предмета акредитације
(011)3130371
aleksandra.kitanic@ats.rs
Александра Китанић,
водећи организатор
предмета акредитације
(011)3130371
vera.tomic@ats.rs
Вера Томић,
водећи организатор
предмета акредитације
(011)3130371
sladjana.cumic@ats.rs
Слађана Чумић,
водећи организатор
предмета акредитације
Иван Дуганџић,
(011)3130376
ivan.dugandzic@ats.rs
водећи организатор
предмета акредитације

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0

Датум ажурирања: 28.06.2019.
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15. др Жељка Кесић,
водећи организатор
предмета акредитације
др Жељка Ђурђевић,
16. водећи организатор
предмета акредитације
17. Ивана Симић, организатор
предмета акредитације

(011)3130376

željka.kesic@ats.rs

zeljka.djurdjevic@ats.rs

(011)3130960

ivana.simic@ats.rs

Лука Милошевић, организатор
(011)3117177
luka.milosevic@ats.rs
предмета акредитације
Татјана Дурковић, организатор
(011)3130376
tatjana.durkovic@ats.rs
19.
предмета акредитације
20. Лидија Мијовић, сарадник за
(011)3130378
mijovic.lidija@ats.rs
административно-техничке послове
акредитације
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ И СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
(011)31130961
jovana.jovanovic@ats.rs
Јована Јовановић,
21.
руководилац одељења
(011)3130959
ivan.gagic@ats.rs
Иван Гагић,
22.
виши организатор
предмета акредитације
(011)3130961
aleksandar.dragicevic@ats.rs
Александар Драгићевић,
23.
виши организатор
предмета акредитације
(011)3130372
senka.tisma@ats.rs
Сенка Тишма,
24.
виши организатор
предмета акредитације
(011)3130372
branislav.vulevic@ats.rs
др Бранислав Вулевић,
25.
водећи организатор
предмета акредитације
(011)3130372
sonja.macakanja@ats.rs
Соња Мацакања,
26.
водећи организатор
предмета акредитације
(011)3130372
vera.apostolovic@ats.rs
Вера Апостоловић,
27.
водећи организатор
предмета акредитације
28. Ненад Станић,
(011)3130961
nenad.stanic@ats.rs
водећи организатор
предмета акредитације
(011)3130959
biljana.vukasinovic@ats.rs
Биљана Вукашиновић
29.
Васиљевић, организатор
предмета акредитације
neda.velickovic@ats.rs
30. Неда Јокић, организатор
(011)3130959
предмета акредитације
18.

Марија Павић, организатор
предмета акредитације
Јелена Савковић, сарадник за
(011)3130378
32. административно-техничке послове
акредитације
31.

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
33. Симо Томић,
(011)3130378
simo.tomic@ats.rs
руководилац одељења
34. Рената Миличевић,
(011)3130373
renata.milicevic@ats.rs
правно кадровски аналитичар
(011)3148680
jasna.stojanovic@ats.rs
Јасна Стојановић,
35.
преводилац
Ана Живановић, службеник за
(011)3148680
ana.zivanovic@ats.rs
36.
односе са јавношћу и маркетинг
37. Љиљана Јарић,
(011)3130377
ljiljana.jaric@ats.rs
пословни секретар
38. Јелица Брауновић,
(011)3130373
jelica.braunovic@ats.rs
пословни секретар
39. Слободанка Стевановић,
(011)3130378
slobodanka.stevanovic@ats.rs
пословни секретар
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Јован Симић,
(011)3130375
jovan.simic@ats.rs
40.
руководилац одељења
41. Радомир Лекић, финансијско(011)3130375
radomir.lekic@ats.rs
рачуноводствени аналитичар
42. Сандра Арсеновић,
(011)3130375
sandra.arsenovic@ats.rs
пословни секретар

в.д. ДИРЕКТОРА
проф. др Ацо Јанићијевић

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0
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22. ПРИЛОЗИ
Прилог 1: Захтев за приступ информацијама од јавног значаја
АКРЕДИТАЦИОНОМ ТЕЛУ СРБИЈЕ

ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа
захтевам:*
 обавештење да ли поседује тражену информацију;
 увид у документ који садржи тражену информацију;
 копију документа који садржи тражену информацију;
 достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
 поштом
 електронском поштом
 факсом
 на други начин:***
Овај захтев се односи на следеће информације:

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације)

Тражилац информације/Име и презиме

У

,
адреса

дана

20

. године

други подаци за контакт
Потпис

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0

Датум ажурирања: 28.06.2019.
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Прилог 2: Обавештење о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и
о изради копије
АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
БЕОГРАД, Влајковићева 3
Број:
Датум:
На основу члана 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), поступајући по захтеву
Тражилац информације/Име и презиме

за увид у документ који садржи
(опис тражене информације)
достављам
О Б А В Е ШТ Е Њ Е
о стављању на увид документа који
садржи тражену информацију и о изради копије.
Поступајући по захтеву број

који је поднео

(име и презиме тражиоца информације)
у року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, обавештавамо Вас да дана
, у времену
, у
просторијама органа можете извршити увид у документ у коме је садржана тражена
информација коју сте навели у захтеву.
Том приликом, на Ваш захтев биће Вам издата и копија документа са траженом
информацијом.
Копија стране А4 формата износи
динара.
Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи
уплаћује се на рачун
.

динара и

Достављено:
1. Именованом
2. архиви (М.П.)

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0

(потпис овлашћеног лица, односно руководиоца органа)

Датум ажурирања: 28.06.2019.
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Прилог 3: Жалба упућена Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података
о личности због непоступања по захтеву
Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: 11000 Београд, Булевар краља Александра 15

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим:
ЖАЛБУ
против
АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ
због тога што орган власти:
није поступио / није поступио у целости / у законском року
(подвући због чега се изјављује жалба)
по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том органу
дана ….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о слободном
приступу информацијама од јавног значаја омогући увид - копија документа који садржи
информације о /у вези са:
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(навести податке о захтеву и информацији/ама)
На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ
траженој/им информацији/ма.
Као доказ, уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти.
Напомена: Код жалбе због непоступања по захтеву у целости, треба приложити и добијени
одговор органа власти.
.............................................................
............................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме
.................................................................
..............................................................
адреса
..............................................................
други подаци за контакт
............................................................
Потпис
У................................., дана ............ 20.. . године

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0
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Прилог 4: Жалба упућена Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података
о личности против решења-закључка
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: 11000 Београд, Булевар краља Александра 15
ЖАЛБА
(............................................................................................................................
....................................................................................................................)
Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)
против решења-закључка АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ
Број.................................... од ............................... године.
Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са
елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/ла-упутио/ла
дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање уставног и законског права на
слободан приступ информацијама од јавног значаја. Oдлуку побијам у целости, односно у делу
којим.................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. јер није
заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи одлука
првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
.....................................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме
У ............................................,
.....................................................................
адреса
дана ............20.. . године

....................................................................
други подаци за контакт
.................................................................
потпис

Напомена:
У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа
који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком
погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу
изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може посебно приложити.
 Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању
органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом.


Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0
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Прилог 5: Службена белешка
АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
БЕОГРАД, Влајковићева 3
Број:
Датум:
СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА
сачињена на основу чл. 16. ст. 9. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у
предмету
поступања
по
захтеву
тражиоца
информација
бр.
Присутни:
1.
2.

од

год.

, овлашћено лице у органу
, тражилац информација

Тражиоцу је, на његов захтев, дана
у просторијама органа
у
времену од
до
часова омогућен приступ следећим информацијама, односно документима,
тако што му је:
 омогућен увид и/или
 уручене копије докумената, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
Тражилац својим потписом потврђује да му је омогућен приступ траженим информацијама.
Унети примедбу тражиоца (ако је било примедби):

У

, дана

Тражилац

Овлашћено лице

( потпис)

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0

(потпис)
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ПРИМЕР ПРЕДЛОГА СТРАНКЕ ЗА
ПРИНУДНО ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА ПОВЕРЕНИКА

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15
11000 Београд
У складу са чланом 264.ст.2. Закона о општем управном поступку, у вези са чланом 28.ст.2.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, подносим:

ПРЕДЛОГ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ ИЗВРШЕЊА
Решења Повереника, број: од године, по коме орган власти (навести назив
органа).................................................................................................... није поступио:
1) у целости
2)
у
делу
којим
је
наложено
да
ми
се
доставе
следеће
информације:...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................
Као доказ да ми орган није омогућио приступ тј. увид, односно да ми није доставио све
информације, прилажем добијени одговор, односно копије докумената (или дугог носача
информација) које ми је орган доставио.
Како је истекао рок у коме је орган власти био дужан да поступи по решењу Повереника,
предлажем да Повереник, у складу са својим законским овлашћењима спроведе поступак
админстративног извршења напред наведеног решења и омогући ми добијање тражених
информација.
Подносилац предлога / Име и презиме

У
дана

20

адреса

,
године

други подаци за контакт које подносилац жели да да за потребе овог поступка

Издање/Измена:7/1
7 / 0 7 /0

Датум ажурирања: 28.06.2019.
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