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Ризик → Ефекат несигурности

(т.3.7.9 ISO 9000:2015)

Дефиниција ризика



• ISO 17021-1:2015 (7+1)

т.4.8 Приступ заснован на ризику

т.5.2.3 ≈ Менаџмент непристрасношћу

т.5.3.1 ≈ Законска одговорност и финансирање

т.6.2.1 ≈ Управљање реализацијом оперативних 

активности

т.7.2.9 ≈ Особље ангажовано на пословимa

сертификације

Где се ризик помиње у стандардима



т.9.1.4.2 ≈ Одређивање времена провере

т.9.4.3.2 ≈ Комуницирање у току провере 

т.10.2.5.2 Улазни елементи преиспитивања

• ISO 17024:2012 (1)

т.9.4.9 ≈ Одлука о сертификацији

Где се ризик помиње у стандардима



• ISO 17065:2012 (4)

т.4.2.3 ≈ Менаџмент непристрасношћу 

т.4.2.4 ≈ Менаџмент непристрасношћу 

т.4.2.11 ≈ Менаџмент непристрасношћу 

т.6.1.3 ≈ Особље сертификационог тела

• ISO 17020:2012 (2)

т.4.1.3 ≈ Непристрасност и независност

т.4.1.4 ≈ Непристрасност и независност

Где се ризик помиње у стандардима



Концепт „размишљање засновано на ризику” 

у стандарду ISO 17021-1:2015 даје захтеве за 

организацију, да разуме сопствени контекст и 

да утврђује ризике, као основу за планирање и 

управљање организацијом.

Приступ заснован на ризику



Управљање ризицима у поступцима 

сертификације/ контролисања подразумева

управљање којим се постиже обављање 

компетентне, конзистентe и непристрасне

сертификације тј. контролисања.

Управљање ризицима



Ризици могу да обухвате оне ризике који су 

у вези са: 

• циљевима сертификације/ контролисања; 

• узорковањем у процесу сертификације/ 

контролисања; 

• непристрасношћу; 

• компетентношћу особља;

• законском регулативом; 

Шта могу да обухвате ризици



• контекстом организације клијента; 

• утицајем сертификације/ контролисања на

клијента;

• здрављем и безбедношћу тимова; 

• перцепцијом заинтересованих страна; 

• обмањујућим изјавама клијента; 

• коришћењем знакова 

акредитације/ сертификације.

Шта могу да обухвате ризици



Управљање ризиком обухвата следеће фазе:

• утврђивање контекста организације; 

• идентификација ризика;

• анализа ризика;

• вредновање ризика;

• поступање са ризиком;

• праћење мера и преиспитивање ризика;

• комуницирање и консултације;

• вођење записа о управљању ризиком.

Фазе управљања ризиком



Интерни контекст организације јесте

интерно окружење које чини организацију

при обављању своје мисије тј. остваривања

својих циљева и треба да узме у обзир:

структуру организације и запослених, 

улоге и стручност запослених, 

финансијску способност, 

продуктивност, 

културу организације...

Утврђивање контекста



Екстерни контекст организације је екстерно 

окружење у ком послује организација и треба

да узме у обзир: социјалне, технолошке, 

етичке, политичке, правне и 

економске прилике, 

конкуренцију, тржиште 

радне снаге... 

Утврђивање контекста



У односу на контекст организације 

идентификујемо све могуће ризике 

путем различитих техника као што су: 

закључци базирани на искуству, 

интервјуисање, анкетирање, анализа записа, 

контролне листе, анализа сценарија, 

brainstorming, самооцењивање, дрво 

одлучивања, најгори могући сценарио...

Идентификовање ризика



Анализом свих идентификованих ризика 

процењујемо релевантност ризика, чиме 

бирамо оне који су релевантни за поступак 

сертификације/ контролисања и које ћемо 

квантификовати и ако користимо матрице 

ризика одредити вероватноћу и 

последице настанка догађаја, 

и утврдити узроке ризика.

Анализа ризика



Анализу ризика можемо вршити помоћу:

матрица ризика, узрочно-последичних 

дијаграма, метода експертских оцена - делфи 

метода, анализе опасности - критичних тачака, 

прорачунa поузданости методом стабла отказа, 

теорије вероватноће и статистичком 

математиком, операционих истраживања, 

анализе осетљивости, методе сценарија, 

методе Монте-Карло, методе моделирања и 

симулације.

Анализа ризика



Вредновање ризика подразумева упоређивање 

нивоа ризика, након анализе ризика, по 

дефинисаним критеријумима вредновања

ризика. 

Вредновање ризика



Поступање са ризиком је процес избора опција 

за модификацију ризика и примену тих опција.

То је цикличан процес поступања са ризиком, 

одлучивања да ли се преостали ниво ризика 

може толерисати, новог поступања са ризиком и 

оцењивања ефективности тог поступања.

Опције могу бити: 

• контрола (смањивање) ризика -

смањивање ризика на 

најмању могућу меру;

Поступање са ризиком



• прихватање (задржавање) ризика - узимање 

ризика као неизбежних у пословању, трошак 

управљања тим ризицима је мањи него 

потенцијалне последице;

• избегавање ризика - изостанак активности 

организације, уколико је могуће;

• трансфер ризика - пребацивање ризика на 

треће лице, уколико је могуће.

Поступање са ризиком



Поступање са ризицима (план) може да обухвати:

• разлог избора опције и очекивани ефекат;

• одговорна лица;

• предложене мере;

• захтеве за ресурсима;

• ограничења;

• захтеве за извештавање о праћењу;

• рокове и распоред.

Поступање са ризиком



Праћење мера и преиспитивање ризика треба да 

обухвати редовну проверу или надзор, а циљ је:

• обезбеђивање да су управљања ефективна и 

ефикасна;

• добијање додатних информација ради 

побољшања управљања ризицима;

• анализирање и стицање

знања о догађајима, 

променама, трендовима;

Праћење мера и преиспитивање ризика



• детекцију промена у екстерном и интерном 

котексту, укључујући и промену критеријума 

у вези са ризиком и промену самог ризика;

• идентификовање ризика у настајању.

Праћење мера и преиспитивање ризика



Комуницирање и консултације са 

запосленима и екстерним 

заинтересованим странама 

обезбеђују њихово учешће у 

процесу управљања ризиком, 

разумевање одлука и поступака у 

вези са ризиком.

Комуницирање и консултације



Комуницирање и консултације 

такође доприносе да се различите 

перцепције ризика идентификују и 

интегришу у процес одлучивања, 

помажу у дефинисању контекста, 

спречавају неспоразуме и 

помажу бољем идентификовању 

ризика, унапређују 

управљање ризицима.

Комуницирање и консултације



Процес управљања ризиком треба да буде 

документован. Документоване информације треба 

да буду у вези са идентификацијом ризика, 

анализом ризика, критеријумима вредновања 

ризика, плановима/ мерама 

управљања ризиком, 

комуникацијом, 

извештавањем о праћењу.

Вођење записа о управљању ризиком



АНАЛИЗА РИЗИКА

Примери управљања ризиком (лош)

Део процеса Ризик

Оцена 

ризика

(У x П)

Смањење/ отклањање 

ризика 

Ризик под 

контролом

Потребна 

мера

Финансије
Немогућност наплате 

потраживања
3 x 1 = 3

У посао са 

несолвентним 

клијентом се не улази

Да Не

Уговарање
Улазак у посао без 

потписаног уговора
2 x 2 = 4

Не улазити у посао без 

потписаног уговора с 

клијентом

Да Не

Провера на локацији 

клијента

Члан тима нема 

одговарајућу компетентност
5 x 1 = 5 Заменом члана тима Да Не

Контролисање на 

терену

Контролор не ради 

контролисање по упутству
3 x 2 = 6 Заменом контолора Да Не

Активности продаје Недовољно нових клијената 4 x 1 = 4
Промена активности 

продаје
Да Не

Маркетинг 

активности

Активности без адекватног 

ефекта на продају
3 x 1 = 3

Промена активности 

маркетинга
Да Не

Управљање 

документацијом
Губитак записа 3 x 1 = 3 Обучавање Да Не

Извештавање 

руководства
Неадекватно извештавање 4 x 1 = 4

Обучавање оних који 

извештавају 

руководство

Да Не



Идентификација ризика

Примери управљања ризиком (добар)

Ризик

Део поступка 

сертификације/ 

контролисања

Додатни опис ризика

Улазак у посао са недовољно 

информација из пријаве
Преиспитивање 

захтева

Захтев не садржи потпуне информације за одлуку о уласку у посао

Лоша прва комуникација с клијентом
Клијент може да одустане због лоше комуникације или лошег односа 

према њему

Ући у посао без компетентног особља За пријављену област немамо компетентне провераваче

Некомпетентан тим
Избор тима за 

проверу

Ненамеран избор некомпетентног тима за проверу, који нпр. не 

„покрива“ све области

Лоше узорковање
Припрема за проверу/ 

контролисање

Примењено узорковање код вишелокацијске провере/ контролисања не 

испуњава циљ провере/ контролисања 

Некомпетентна провера

Провера на локацији 

клијента

Непоштовање плана провере, скраћивање времена провере, површан 

приступ провери, довољност прикупљених објективних доказа, сви 

захтева стандарда нису обухваћени

Угрожена непристрасност
Неусаглашености се не утврђују због страха од губљења клијента или 

личне користи, нуђење консултантских услуга

Непознавање законске регулативе
Тим/ контролор није упознат са новом и/или измењеном законском 

регулативом

Некомпетентно контролисање
Контролисање на 

терену

Непоштовање поступка контролисања

Угрожена непристрасност
Исказивање погрешних рузултата због страха од губљења клијента или 

личне користи, нуђење консултантских услуга

Извештај без довољно података Извештавање Извештај без довољно објективних доказа за одлучивање

Погрешно донета одлука
Одлучивање

Донета одлука о сертификацији за област или део области који није под 

акредитацијом

Избор сертификационе комисије Избор чланова комисије који нису компетентни за област 

Недостављање извештаја о 

контролисању или сетрификата и 

знака сертификације

Достава сертификата/ 

извештаја о 

контролисању

Недостављање извештаја или сетрификата у прописаном року

Некомпетентни проверавачи/ 

контролори

Управљање људским 

ресурсима

Проверавачи/ контролори имају кодове за које немају компетентност

Неадекватно понашање на провери/ 

контролисању

Понашање које угрожава репутацију и имиџ сертификационог/ 

контролоног тела

Недостатак кључног особља Дуже одсуство техничког руководиоца



Анализа ризика

Примери управљања ризиком (добар)

Ризик Додатни опис ризика Узрок ризика
Релевантност 

ризика за 

поступак

Улазак у посао са недовољно 

информација из пријаве

Захтев не садржи потпуне информације за одлуку о уласку у 

посао

Некомпетентно или површно преиспитивање 

пријаве
ДА

Лоша прва комуникација с 

клијентом

Клијент може да одустане због лоше комуникације или лошег 

односа према њему

Недовољна ообученост, неадекватно радно 

место
НЕ

Ући у посао без компетентног 

особља
За пријављену област немамо компетене провераваче Потреба за већим бројем клијената ДА

Некомпетентан тим
Ненамеран избор некомпетентног тима за проверу, који нпр. 

не покрива све области

Недовољна или површна анализа области 

сертификације
ДА

Лоше узорковање
Примењено узорковање код вишелокацијске провере/ 

контролисања не испуњава циљ провере/ контролисања

Недовољно података или површна анализа 

локација, непознавање интерних процедура
ДА

Некомпетентна провера

Непоштовање плана провере, скраћивање времена провере, 

површан приступ провери, не прикупљање довољно 

објективних доказа, непокривање свих захтева стандарда

Недовољна ообученост, непоштовање интерних 

процедура
ДА

Угрожена непристрасност
Не давањем неусглашености због страха од губљења 

клијента или личне користи, нуђење консултантских услуга

Потреба за већим бројем клијената или личном 

користи
ДА

Непознавање законске регулативе
Тим/ контролор није упознат са новом и/или измењеном 

законском регулативом

Нередовно праћење законске регулативе, лош 

начин информисања
ДА

Некомпетентно контролисање Непоштовање поступка контролисања
Недовољна ообученост, непоштовање интерних 

процедура
ДА

Угрожена непристрасност
Исказивање погрешних рузултата због страха од губљења 

клијента или личне користи, нуђење консултантских услуга

Потреба за већим бројем клијената или личном 

користи
ДА

Извештај без довољно података Извештај без довољно објективних доказа за одлучивање
Недовољна ообученост, лош менаџмент 

временом
ДА

Погрешно донета одлука
Донета одлука о сертификацији за област или део области 

који није под акредитацијом
Потреба за већим бројем клијената ДА

Избор сертификационе комисије Избор чланова комисије који нису компетентни за област Погрешан избор чланова ДА

Недостављање извештаја о 

контролисању или сетрификата и 

знака сертификације

Недостављање извештаја или сетрификата у прописаном 

року
Неажурност, неадекватна процедура НЕ

Некомпетентни проверавачи/ 

контролори

Проверавачи/ контролори имају кодове за које немају 

компетентност
Лоше постављени критеријуми ДА



Вредновање ризика

Примери управљања ризиком (добар)

Ризик
Вероватноћа 

догађања

Последице 

догађаја
Ниво ризика

Улазак у посао са недовољно информација из пријаве 3 3 III

Ући у посао без компетентног особља 2 5 IV

Некомпетентан тим 3 4 IV

Лоше узорковање 2 4 III

Некомпетентна провера 3 4 IV

Угрожена непристрасност 3 3 III

Непознавање законске регулативе 1 3 II

Некомпетентно контролисање 3 3 III

Угрожена непристрасност 3 3 III

Извештај без довољно података 2 3 III

Погрешно донета одлука 1 5 II

Избор сертификационе комисије 3 3 III

Некомпетентни проверавачи/ контролори 2 4 III

Неадекватно понашање на провери/ контролисању 3 4 IV

Недостатак кључног особља (ТР) 1 5 II

Неадекватно коришћење знака сертификације од стране клијената 3 3 III

Коришћење симбола акредитације за контролисања/ обиме сертификације који 

нису под акредитацијом
3 3 III

Информације нису јавно доступне 1 2 I

Јавно доступне информације нису ажурне 2 2 II



Мере поступања с ризиком

Примери управљања ризиком (добар)

Ризик Узрок ризика
Ниво 

ризика

Опција 

поступања
Мере поступања

Одговоран за 

праћење и 

извештавање

Ући у посао без 

компетентног особља

Потреба за већим 

бројем клијената
IV

Контрола 

ризика

Првенствено ангажовање екстерних 

проверавача за нове области, припреме 

документације и обука особља за нове 

области

Драган Ивановић

Некомпетентан тим

Недовољна или 

површна анализа 

области 

сертификације

IV
Контрола 

ризика

Обука особа у вези са анализом области 

сертификације 

Миљан 

Миљановић

Некомпетентна провера

Недовољна 

ообученост, 

непоштовање 

интерних процедура

IV
Контрола 

ризика

Обука проверавача који не поштују 

процедуре, рестриктивне финансијске 

мере

Горан Ивановић

Неадекватно понашање 

на провери/ 

контролисању

Лоше лидерске и 

комуникационе 

вештине

IV
Контрола 

ризика

Промена начина праћења тимова, 

адекватна обука

Миљан 

Миљановић



Нека од општих правила управљања ризиком су:

• не треба ризиковати више него што може 

дозволити сопствени капитал;

• треба размишљати о последицама ризика;

• не треба ризиковати много ради малог добитка;

• позитивно решење се бира при одсуству сумње;

• при постојању сумње бира се негативно 

решење;

• не постоји увек само једно решење, 

постоје и друга решења.

Правила управљања ризиком



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, Београд

www.ats.rs


