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Да ли извештавамо правилно? 

Извештавање о резултатима
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Извештавање о резултатима

....Преиспитивање и одобравање резултата

.....Извештавање у вези са мишљењима и тумачењима

...Извештавање у вези са изјавом о усаглашености

......Чување техничких записа

........Специфични захтеви

......Измене и допуне

Извештавање на поједностављен начин (када је договорено са

корисником)

Доступност свих информација...



Да ли извештавамо правилно? 

Сви резултати морају да се дају тачно, јасно, 

недвосмислено и објективно и морају да обухвате 

све информације које су договорене са 

корисником и које су неопходне за тумачење 

резултата и које се захтевају методом.

- Резултати морају да се преиспитују и одобравају пре пуштања



Извештавање о резултатима

Лабораторија мора да буде одговорна за све информације које се 

дају у извештају, осим када се информација добија од корисника. 

Осим тога, када се информација добија од корисника и ако она може да утиче

на валидност резултата, у извештају мора да буде наведено одрицање од

одговорности. Када лабораторија није одговорна за фазу узорковања (нпр.

узорак је добијен од корисника), она мора да наведе у извештају да се

резултати примењују на узорак онакав како је примљен.

да ли разматрамо 

ризике... и када ?

ризик.... за кога?! дилема?!

Како то саопштавамо кориснику ?



Извештавање о резултатима

Када даје изјаву о усаглашености са спецификацијом или стандардом,

лабораторија мора……

Шта све Изјава мора да обухвати ?!

- резултате на које се Изјава примењује

- испуњеност спецификације, стандарда 

- Изабрано правило?

Када да применимо изјаву о усаглашености ?

да ли постоји основ за то...

који је основ.... 

у односу на шта се даје.... 



Извештавање о резултатима

Када даје изјаву о усаглашености са спецификацијом или стандардом,

лабораторија мора……

- да документује правило одлучивања које примењује и

- да примени правило одлучивања

У којој фази 

дефинишемо правило 

одлучивања?

Да ли смо добро документовали правило 

одлучивања у систему менаџмента?



Извештавање о резултатима

Лабораторија мора да документује правило одлучивања које примењује,

узимајући у обзир ниво ризика који је повезан са правилом

одлучивања....

Шта у ситуацији када правило одлучивања прописује корисник, 

прописи или нормативни документи ?! 

Ризици... када ?

За кога ?



Специфични захтеви

информације о специфичним условима испитивања (нпр.услови средине)

мишљења и тумачења

изјава о усаглашености са захтевима или 

спецификацијамаако је релевантно

мерна несигурност која је исказана у истој

јединици мерења као и мерена величина или у

релативној вредности у односу на мерену

величину (нпр. у процентима)

када је одговарајуће

додатно информације захтеване специфичним методама, од 

корисника, надлежних органа



Мишљења и тумачења 

Када се исказују мишљења и тумачења, лабораторија мора да обезбеди да

једино особље које је овлашћено за исказивање мишљења и тумачења даје

одговарајућу изјаву.

Лабораторија мора да документује ОСНОВУ према којој су мишљења и

тумачења дата.

Важно је да се разликују мишљења и тумачења од изјава о контролисању и

сертификацији производа, што је предвиђено у ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17065 и

од изјава о усаглашености.



Мишљења и тумачења 

Када се путем дијалога са корисником директно комуницирају мишљења и

тумачења, о том дијалогу мора да се чува запис.

Могу ли мишљења и тумачења

бити укључена у извештаје о

испитивању ?

основа за њихово давање се мора искључиво заснивати

на добијеним резултатима испитивања односно

еталонирања, односно иста морају бити део методе или

поступка који су укључени у обим акредитације. 



Сваки извештај мора да садржи најмање оне информације дефинисане

кроз опште захтеве за извештаје (т. 7.8.2.1), чиме се своди на најмању

меру свака могућност за неспоразум или злоупотребу, осим ако

лабораторија има оправдане разлоге да не уради тако.

Сви издати извештаји морају да се чувају као технички записи.

Да ли извештавамо правилно ?

Да ли извештај мора да 

садржи све елементе из 

стандарда ?!



Не смемо да заборавимо !

... да мора да се обезбеди довољно информација, да би олакшале

идентификацију фактора који утичу на резултат мерења и придружену

мерну несигурност....

... да се измене техничких записа морају пратити уназад све до

претходних верзија или до оригиналних запажања....

Да ли извештавамо правилно ?

Колико јасно инструкције за 

извештавање морају да буду 

документоване ?



дешава се да заборавимо ......

Да ли извештавамо правилно ?

f) Идентификацију коришћене методе

g) Опис, једнозначну идентификацију предмета, и ако је

неопходно, стање предмета

к) позивање на план и методу узорковања, само ако је

критично за валидност резултата

l) изјаву о томе да се резултати односе само на

предмете који су испитани, еталонирани или

узорковани

m) резултате са мерним јединицама, где је то

одговарајуће

n) додатке, одступања или изостављања у односу на

методу



Да ли извештавамо правилно ?

Не заборавимо! Мерна 

несигурност не може да 

буде мања од оне која је 

исказана у обиму 

акредитације !

Да ли увек наводимо локације?

веза метода и предмета 

испитивања/еталонирања са 

обимом акредитације ?!

Важно! Изјава о следљивости!

веза опсега мерења 

са обимом 

акредитације ?!

датум обављања 

лабораторијске 

активности и датум 

издавања извештаја



Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на 

акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника 

ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума - АТС-ПА04 

Све активности које нису акредитоване потребно је да буду јасно означене

❑ ТОУ, може користити симбол акредитације под условом да је при томе

јасно и разумљиво на који део активности се акредитација односи

❑ При пружању услуга, које обухватају активности које нису

акредитоване, акредитовано ТОУ не сме изјављивати нити предузимати

такве радње, да се подразумева или наводи на помисао, да се такве

активности обављају под акредитацијом.

Ако правилно извештавамо правилно и користимо симбол акредитације



Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на 

акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА 

MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума - АТС-ПА04 

❑ Из садржине исправа о усаглашености, као и из других докумената и медија

акредитованог ТОУ, не сме произилазити да АТС/ILAC сноси одговорност за

тачност резултата испитивања, еталонирања,

контролисања, вредновањe перформанси учесника у програму испитивања

оспособљености нити сме произилазити да АТС одобрава еталонирано

мерило, испитани или контролисани предмет/производ.

У оквиру система менаџмента ТОУ мора да постоји уређено поступање 

са обавезама преузетим из ових Правила



Може да буде од користи  

ISO/IEC Guide 98-4, Role of measurement uncertainty in conformity assessment

JCGM 106:2012 evaluatiоn of measurеment data

ILAC-G8 Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification

На сајту АТС-а се налази Информација у вези садржаја извештаја о

испитивању/уверења о еталонирању у случају да лабораторија даје изјаву о

усклађености са спецификацијама



ISO/IEC 17020, т.7.4.2 

а) идентификација тела које га издаје 

б) јединствена идентификација и датум издавања 

в) датум (датуми) контролисања 

г) идентификација предмета који су контролисани 

д) потпис или други знак за одобрење које је дало 

овлашћено особље 

ђ) изјаве о усаглашености, онда када је то 

применљиво 

е) резултати контролисања 



ISO/IEC 17020, т.7.4.3 

Контролно тело мора да изда сертификат о 

контролисању који не садржи резултате 

контролисања само онда када може да изради 

и извештај о контролисању који садржи 

резултате контролисања и када су и 

сертификат о контролисању и извештај о 

контролисању следљиви један с другим. 



ISO/IEC 17020, Прилог Б
Необавезни елементи извештаја о контролисању и 

сертификата о контролисању: поред осталих

-информације о ономе што је изостављено из оригиналног 

предмета и подручја примене посла

-позивање на или опис методе узорковања и информације о 

томе где, када, како и од кога су узети узорци; 

-имена (или јединствену идентификацију) особа које су 

извршиле контролисање и, у случајевима када сигурна 

електронска ауторизација није примењена, њихов потпис 



Да ли извештавамо правилно?

ЦИЉ: 

-резултат оцене 

усаглашености са 

захтевима

-утврђивање стања

...

Да ли су локације где се обавља 

контролисање обавезни елемент 

извештаја?

Постоји ли веза између 

извештаја о испитивању и 

извештаја о контролисању?

Веза записа о контролисању и извештаја

Оцена 

усаглашености?!

Захтеви законске 

регулативе и 

извештавања о 

контролисању



ISO/IEC 17065, активности вредновања

сертификат

преиспитивање / одлучивање

контролисање

провера

испитивање



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, Београд

www.ats.rs


