
Компетентност – управљање 

људским ресурсима – изазов 

савременог доба 

АЛЕКСАНДАР ДРАГИЋЕВИЋ



Људи, компетентност и знање организације

ISO 9000, т.2.2.5

✓ Људи су основни ресурс у свакој организацији.

✓ Систем менаџмента квалитетом је најефективнији када сви запослени 

разумеју и примењују вештине, обученост, образовање и искуство који су 

потребни да обављају своје улоге и одговорности. 

ISO 9001, т.7.1 

✓ Организација мора да утврђује и да обезбеђује особе које су неопходне за 

ефективну примену система менаџмента квалитетом, као и за реализацију 

оперативних активности процеса и управљање њима.

✓ Организација мора да утврђује знање које је неопходно за (... и) остваривање 

усаглашености производа и услуга.

✓ Када се бави потребама и трендовима који се мењају, организација мора да 

разматра постојеће знање и да одреди како да стекне сва неопходна 

додатна знања и захтевана обнављања знања или како да им приступи.



Квалификације и компетентност

ISO/IEC 17024, т.3.6 компетентност

✓ способност примене знања и вештина ради достизања 

предвиђених резултата

– без обзира на врсту акредитације, достизање предвиђених 

резултата подразумева конзистентно обављање послова 

оцењивања усаглашености у складу са захтевима референтних 

докумената за одређену шему оцењивања усаглашености

ISO/IEC 17024, т.3.7 квалификација

✓ приказивање образовања, обучености и радног искуства онда 

када је то применљиво

→ квалификација као предуслов за обезбеђивање компетентости



Анализа задатака посла

➢ процес анализирања задатака које обавља особа на одређеном послу, 

као и знања, вештина и способности потребних за обављање тих 

задатака

✓ знања и вештине потребне за остваривање дужности и 

одговорности одређених функција / радних места 

квалификације 

+ 

примена потребних знања и вештина

=

критеријуми компетентности



Управљање компетентношћу (1)

ISO 9001, т.7.2 

Организација мора да:

✓ утврђује неопходну компетентност особе или особа које обављају 

посао којим организација управља, а који утиче на перформансе и 

ефективност система менаџмента квалитетом;

✓ обезбеђује да су те особе компетентне на основу одговарајућег 

образовања, обуке или искуства;

✓ где је применљиво, предузима мере за стицање неопходне 

компетентности и да вреднује ефективност предузетих мера;

→ нпр. обезбеђивање обуке, менторство, или прераспоређивање тренутно 

запослених особа; или унајмљивање или уговарање компетентних особа

✓ чува одговарајуће документоване информације као доказ о 

компетентости.



Управљање компетентношћу (2)

Лабораторија мора да документује захтеве за компетентност за сваку функцију 

која утиче на резултате лабораторијских активности, укључујући захтеве за 

образовање, квалификације, обуку, техничко знање, вештине и искуство.

Сертификационо тело (за сертификацију особа) мора да има на располагању 

довољно особља са неопходном компетентношћу како би могло да оствари 

функције сертификације као што су врста, опсег и обим обављеног посла.

Контролно тело мора да има документоване процедуре за избор, обуку, 

званично овлашћивање и праћење контролора и другог особља укљученог у 

активности контролисања. Документоване процедуре за обуку морају да се 

односе на следеће фазе: период увођења; менторски период...; сталну обуку, 

како би се одржао корак са развојем технологије и методама контролисања. 

Захтевана обука мора да зависи од способности, квалификација и искуства 

сваког контролора и другог особља укључено у активности контролисања и од 

резултата праћења.



Управљање компетентношћу (3)

Сертификационо тело (за сертификацију производа) мора да 

одржава следеће записе о особљу укљученом у процес 

сертификације:

a) име и адресу;

b) послодавца и позицију коју има;

c) образовне квалификације и професионални статус;

d) искуство и обуку;

e) оцењивање компетентности;

f) праћење перформанси;

g) овлашћења која има унутар сертификационог тела;

h) датум најновијег ажурирања сваког записа.



Изазови

✓ Захтеви тржишта

– жеља да се што пре удовољи захтевима тржишта често доводи до 

ситуација да се успостављени систем менаџмента компетентношћу не 

поштује у потпуности 

✓ Динамично тржиште рада

– честе промене особља

– радни однос са непуним радним временом / рад ван радног односа

✓ Специфични захтеви обавезних шема оцењивања усаглашености

– специфични захтеви за квалификације особља 

✓ Измене у захтевима нових издања референтних докумената

– потреба за унапређењем знања организације (анализе измена, 

идентификација потребе за додатном опремом, обукама, учешћа на 

предавањима, семинарима, конференцијама и сл.)



Довољан број расположивог особља

✓ Тело за оцењивање усаглашености мора да има на располагању довољан 

број компетентног особља да остварује функције у процесу оцењивања 

усаглашености по врсти, опсегу и обиму...

➢ питање расположивости и довољности особља није само питање 

документованости информација о радним односима, већ суштинско 

питање од значаја за пословање тела за оцењивање усаглашености...

→ако је особа расположива 5 % радног времена (2 сата недељно) да ли 

постоји довољно подржавајућих доказа / анализа да је у стању да 

оствари све своје дужности, одговорности и овлашћења? да ли су 

исти критеријуми за све функције (нпр. технички руководилац КТ / 

особа овлашћена за верификацију извештаја / контролор)?

→да ли је број особља довољан да се затвори шема сертификације 

производа (нпр. када се активности вредновања, преиспитивања и 

одлучивања спроводе у оквиру организације једног правног лица)



Давање овлашћења особљу

Сертификационо тело (за сертификацију система менаџмента) мора да 

документује своју организациону структуру, приказујући дужности, 

одговорности и овлашћења руководства и другог сертификационог особља и 

сваке комисије.

Лабораторија мора да овласти особље да обавља специфичне лабораторијске 

активности укључујући, али се не ограничавајући на следеће:

а) развијање, модификовање, верификовање и валидирање метода;

b) анализирање резултата, укључујући изјаве о усаглашености или мишљења и 

тумачења;

c) извештавање, преиспитивање и одобравање резултата.

✓ давање овлашћења је званично потврђивање да особа задовољава све 

потребне критеријуме компетентости за обављање одређене функције

→ процес за овлашћивање мора да зависи од постојећих квалификација 

особе (новозапослени/са или без искуства на истим или сличним 

пословима; преузет из друге организационе јединице итд.)



Праћење / мониторинг особља

Особље упознато са методама и процедурама контролисања мора да прати 

прформансе свих контролора и другог особља које је укључено у активности 

контролисања. Мора се посматрати сваки контролор на лицу места, изузев ако 

постоји довољно подржавајућих доказа да контролор наставља да ради 

компетентно.

Технике праћења: 

- посматрање;

- симулирање;

- преиспитивање извештаја;

- интервју;

- тест;

- повратне информације...

→ ако се утврде недостаци, морају да се предузму одговарајуће мере

→ записивање и вредновање ефективности предузетих мера



Демонстрирање усаглашености

✓ критеријуми компетентности (квалификације, знања и вештине)

✓ располагање довољним бројем особа са захтеваним компетенцијама

✓ предузимање мера за стицање неопходне компетентности и 

вредновање ефективности предузетих мера

✓ документовање компетентости

✓ давање овлашћења особљу

✓ праћење/мониторинг особља

✓ стална обука/унапређење знања организације

објективни докази



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, Београд

www.ats.rs


