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1.  ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

 Овим документом се ближе прописује поступак оцењивања другим техникама помоћу Cisco 

Webex апликације. У свему осталом примењују се Правила Акредитације (АТС-ПА01) и 

Процедурe Акредитација тела за оцењивање усаглашености (АТС-ПР11) и Оцењивање тела 

за оцењивање усаглашености (АТС-ПР12).  

 

 2. РЕФЕРЕНТНА ДОКУМЕНТА, ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ, СКРАЋЕНИЦЕ 

Референтна документа: 

- SRPS ISO/IEC 17011:2018, Оцењивање усаглашености - Општи захтеви за акредитациона 

тела која акредитују тела за оцењивање усаглашености; 

- IAF MD 4:2018, Use of information of Information and Communication Technology (ICT) for 

auditing/assessment purposes; 

- IAF ID3, Informative Document for Management of Extraordinary Events or Circumstances 

Affecting ABs, CABs and Certified Organizations 

- IAF ID 12:2015, Principles on Remote Assessment; 

- АТС-ПР11, Акредитација тела за оцењивање усаглашености; 

-  АТС-ПР12, Оцењивање тела за оцењивање усаглашености; 

- ATС-УП38, Одређивање локација, броја дана оцењивања и потребних осведочења при 

оцењивању ТОУ. 

Термини и дефиниције: 

За потребе ове Процедуре користе се термини дефинисани у наведеним референтним 

документима.  

Оцењивање са удаљености (remote assessment): оцењивање физичке локације или виртуелне 

локације тела за оцењивање усаглашености коришћењем електронских средстава. 

Виртуелна локација: Виртуелна локација је он-лајн средина која омогућава особама да 

извршавају процесе нпр. у облаку („cloud”). 

 

Скраћенице: 

АТС: Акредитационо тело Србије 

ОПА: организатор предмета акредитације (укључујући ВОПА, ВИОПА) 

ВТ: вођа тима 

ТО: технички оцењивач 

ТЕ: технички експерт 

ТОУ: тело за оцењивање усаглашености 
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3.  ОПИС АКТИВНОСТИ 

Поступак оцењивања ТОУ спроводи именовани тим за оцењивање у складу са процедуром 

Акредитација тела за оцењивање усаглашености (АТС-ПР11). 

Уколико се укаже потреба, а у складу са анализом ризика која је направљена у складу са 

критеријумима датим у документу Одређивање локација, броја дана оцењивања и потребних 

осведочења при оцењивању ТОУ (АТС-УП38), АТС може реализовати оцењивања користећи 

комбинацију техника оцењивања, која не мора обухватити оцењивање на локацији ТОУ.  

У случају наступања ванредних околности у функционисању АТС-а и ТОУ дефинисаних у 

документу IAF ID3, Informative Document for Management of Extraordinary Events or 

Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations, АТС ће посебно прописати 

начине оцењивања, с тим што ће се остали елементи овог упутства и даље примењивати. 

Оцењивање коришћењем комбинације техника оцењивања се реализује само ако се ТОУ и 

АТС усагласе о таквом начину реализације оцењивања, што се потврђује пре започињања 

реализације оцењивања 

За реализацију оцењивања користећи комбинацију техника неопходна је, поред 

документације која се доставља у сврху реализације надзорног или поновног оцењивања, 

додатна документација од стране ТОУ. Спецификација додатне документације за сваку шему 

акредитације понаособ дата је у Прилогу 2 процедуре Оцењивање тела за оцењивање 

усаглашености (АТС-ПР12). 

Активности које се спроводе како би се додатна документација прибавила од стране ТОУ 

описане су у процедури Оцењивање тела за оцењивање усаглашености (АТС-ПР12) тачка 

3.2.6.1 Припрема оцењивања коришћењем других техника оцењивања.  

Усаглашавање термина оцењивања између ТОУ и именованог тима започиње када 

именовани тим детаљно преиспита целокупну расположиву документацију. 

Од ТОУ је потребно захтевати учешће свих релевантних особа, како би се информације 

могле прикупити или како би се обавио интервју са одговорним особама 

Табела 1  

Тим за оцењивање Представници ТОУ Ресурси 

Вођа тима Особље ТОУ одговорно 

за системски део 

Рачунар + камера, микрофон /телефон (преглед 

документације, интервју) 

- видео-конференције/састанка путем апликације 

Cisco Webex Meeting (телефонска 

конференција/састанак у изузетним случајевима). 

Технички оцењивач-

члан тима 

Особље ТОУ одговорно 

за активности које су 

предмет 

оцењивања/осведочења 

Рачунар + камера, микрофон /телефон 

(осведочење, преглед документације, интервју)  

- видео-конференције/састанка путем апликације 

Cisco Webex Meeting (телефонска 

конференција/састанак у изузетним случајевима). 

Технички експерт -

члан тима 

Особље ТОУ одговорно 

за активности које су 

предмет 

оцењивања/осведочења 

Рачунар + камера, микрофон /телефон 

(осведочење)  

- видео-конференције/састанка путем апликације 

Cisco Webex Meeting (телефонска 

конференција/састанак у изузетним случајевима). 

Оцењивање са удаљености треба да омогући да сваки појединачни члан тима за оцењивање може да 

интервјуише релевантне особе у ТОУ и приступи релевантним записима у ТОУ током оцењивања са 

удаљености.  
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4. CISCO WEBEX апликација 

Cisco Webex Cloud сервиси представљају комплетно wеб, видео и аудио конференцијско 

решење које има за циљ повећање продуктивности и мобилности запослених, као и значајно 

смањење путних и телефонских трошкова. Основна функционалност која Wебеx систем 

издваја од других производа из палете Cisco колаборационих технологија јесте Wеб 

конференцијски сервис и интерактивна размена садржаја којом се омогућава одржавање 

састанака на даљину и пружање подршке корисницима или пословним партнерима у вези 

техничких или продајних детаља. Могућност дељења екрана и преузимања контроле над 

рачунаром учесника, Wебеx чини идеалним за примену у одржавању састанака на даљину. 

Уједно, Wебеx систем је прави избор и у случају потребе за масовним емитовањем догађаја 

уживо или одржавање презентација, предавања или обука уз могућност удаљеног коришћења 

практичних лабораторијских вежби 

Сигуран и једноставан приступ Wебеx систему је могућ коришћењем PC рачунара или 

мобилних и таблет уређаја (Android, IPhone и IPad). Све што је потребно јесте интернет 

прикључак. 

Приступ Wебеx систему, пренос података и комплетан саржај који се дели у оквиру 

конференције је у потпуности заштићен криптовањем. У зависности од конкретних 

корисничких потреба на располагању су различити Wебеx пакети: Meeting Center, Support 

Center, Training Center и Event Center, при чему је сваки пакет специфичан по расположивим 

сервисима и намени, а у складу са називом самог пакета. 

Webex Cloud сервиси су на располагању у 4 различита пакета од којих је примарни Webex 

Meetings који представља основни пакет, а чије су главне карактеристике: 

а. интерактивне аудио/видео презентације и састанци (конференције); 

б. могућност заказивања конференција; 

ц. Ад хок отварање конференција;  

д. Дељење десктопа или апликације; 

е. Контрола десктопа учесника састанка;  

г. Белешке,  

х. Ћаскање,  

и. Анкетирање учесника; 

ј. Снимање и репродукција састанка; 

к. Максимално 200 уцесника у једној или више конференција; 

л. Контрола учесника и њихових привилегија од стране домаћина/организатора. 

 

 

4.1 Покретање и инсталација Webex апликације 

Потребно је најпре инсталирати апликацију за рачунар (десктоп/лаптоп апликацију) која је 

доступна на овој вези: https://www.webex.com/downloads.html. 

Kликните на Download и почеће преузимање датотеке webex.exe. Покрените датотеку 

webex.exe и довршите инсталацију до краја. Након тога ћете добити следећи приказ: 

https://www.webex.com/downloads.html
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Слика 1. Унос података након инсталирања апликације 

 

Након што инсталирате апликацију на радној површини (десктопу) вашег рачунара појавиће 

се пречица за покретање апликације.  

Потребно је да унесете своје пуно име као и е-mail адресу. 

Приступ систему је могућ и кроз интернет претраживач (препорука је да то буде Google 

Chrome) тј. кроз веб апликацију. 
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4.2 Заказивање састанка/конференције  

 

Заказивање састанка врши тј позив на састанак упућује домаћин или организатор састанка 

(АТС). Домаћин има налог (на основу купљене лиценце), који је везан за одређену е-mail 

адресу, и обезбеђен је шифром. Задужена особа из АТС-а која има приступ налогу има улогу 

домаћина (Host). Састанак је могуће заказати директно са налога на интернет адреси 

провајдера услуге (Cisco Webex), преко Cisco Webex апликације инсталиране на рачунару, 

или из сопственог Outlook програма. Без обзира на полазну тачку, заказивање се врши 

избором опције Schedule. Уобичајени приступ је заказивање састанка унапред избором 

Schedule Meeting. Тада се јавља прозор у ком је потребно попунити податке везане за термин 

(датум, време), тип, (аутоматски избор Webex Meetings Pro Meeting ), тему (назив) састанка и 

учеснике. Учесници се позивају коришћењем е-mail адреса, раздвојеним зарезима, или тачка-

зарезима. Да би састанак започео одмах, потребно је кликнути на Start; ако се састанак 

заказује за касније, кликнути на Schedule Meeting. Уколико се заказивање врши кроз Outlook, 

састанак се аутоматски синхронизује са календаром, и одмах се види у истом. Најкраће 

време за заказивање пред сам састанак је 5 минута. 

Састанак не почиње аутоматски у заказано време. Ако приликом заказивања састанка нисте 

изабрали опцију која омогућава учесницима да се придруже састанку пре домаћина, морате 

започети састанак пре него што му се учесници могу придружити. 
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Слика 2. Заказивање састанка 

 

4.3 Приступ састанку 

Учесници приступају састанку најчешће опцијом Join Meeting, директно из примљене 

електронске поруке отвара се Cisco Webex страница где се нуди могућност или да се преузме 

Webex апликација уколико није претходно инсталирана или да се користи Webex 

комуникација преко претраживача. 

 

Слика 3. Приступ састанку 
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Уколико је претходно инсталирана Cisco Webex Meetings апликација, састанку се приступа 

кликом на Join Meeting, при чему је потребно унети податке из позивног маил-а (број и 

шифра састанка). 

 

 

Слика 4. Приступ састанку путем апликације 

 

Идентификациони број састанка, и шифра за приступ су интегрални део електронске поруке, 

добијене као позив за састанак (може да се деси и да стигне мејл без текста у телу, али са 

прилогом; у том прилогу се налазе сви подаци релевантни за састанак, али је потребно 

ископирати приступни линк у интернет претраживач).  

 

Слика 5. Изглед позивног маил-а за састанак  
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Приликом самог приступа, нуди се опција тестирања звука и слике (Test speaker and 

microphone), што се може урадити и након укључења у састанак, опцијом Settings. 

 

 

 

 

 

Слика 

Слика 6. Изглед позивног маил-а за састанак 
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4.4 Кориснички интерфејс 

 

У самој апликацији основни екран има бројне опције: 

1. Укључивање и искључивање сопственог микрофона – Mute; 

2. Укључивање и искључивање сопствене камере – Stop video; 

3. Дељење екрана, одређеног фајла, апликације или беле табле (White Board); 

4. Reactions – опција која омогућава слање емотикона осталим учесницима састанка; 

5. More options - представља додатне опције. Ту су могућности за слање линка за 

повезивање на састанак (Copy Meeting link), подешавање и могућност тестирања звука и 

камере (Audio connection, Settings, Disconnect audio уколико је избор само гледање), и избор и 

повезивање уређаја преко којих се прати састанак (рачунар, микрофон, слушалице...); 

6. Leave meeting – напуштање састанка; 

7. Клик на опцију Participants омогућава приказ свих  учесника састанка; 

8. Опција Chat омогућава текстуалну комуникацију између учесника састанка. На чету 

можете слати поруке свима у групи или појединачним учесницима ; 

9. Panel options – омогућава додатне опције као што су постављање анкете, писање 

белешки и питања и одговоре. 
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Битно је напоменути да домаћин састанка има доста могућности управљања над 

појединостима састанка, и подешавањима сваког од учесника (попут права на камеру и 

микрофон, дељење екрана и докумената, снимање, међусобне комуникације, и могућност 

покретања више паралелних соба што је идеално за конференције - Breakout sessions). 

Приликом самог позива за састанак домаћин подешава и додатне опције за састанак, попут 

могућности да учесници уђу у онлајн собу пре самог домаћина (опција Enable join before 

host); угашеног микрофона за учеснике када уђу у собу (опција Mute participants upon entry), 

при чему чесници потом могу сами да укључе микрофон када желе; евентуалне чекаонице за 

учеснике и госте, у ком случају домаћин добија обавештење да је неко у чекаоници и 

одобрава улаз у собу сваког учесника појединачно (опција Enable waiting room) и снимања 

састанка (опција Record). 

Домаћин је корисник који заказује и започиње састанак. Он има потпуну контролу над 

састанком и он може да заврши састанак (Поред оцпије Leave meeting, домаћин има и опцију 

End meeting ) и додели улогу алтернативном домаћину (Co-host). 

Презентер (Presenter) је сваки корисник који тренутно дели садржај. Можете да видите ко је 

активни излагач тако што ћете видети ко поред свог имена има логотип који указује да је он 

активан излагач. 

Учесник (Participant) је свако ко присуствује састанку, а није домаћин. Учесник је ограничен 

у могућностима у зависности од врсте састанка. На пример током обичног Webex састанка 

може говорити, делити фајлове и постати презентер. 
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Слика 7. Кориснички интерфејс 

 

 

4.4.1 Опција Share 

Опција Share даје могућност дељења целокупног садржаја рачунара, када се дели екран, или 

могућност дељења документа, када се дели изабрани фајл или апликација/програм. 

Само домаћин или презентер може да дели било коју апликацију на рачунару са учесницима 

састанка. 

- Након што одаберете Share (слика) приказује се листа свих апликација које тренутно раде 

на вашем рачунару: 

-Ако је апликација коју желите да делите тренутно покренута, изаберите је на листи да бисте 

почели да је делите. 

-Ако апликација коју желите да делите тренутно није покренута, изаберите Other Application. 

Појавиће се дијалог Other Application који приказује листу свих апликација на вашем 

рачунару. Изаберите апликацију, а затим изаберите Share. 
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Слика 8. Опција Share 

Након тога Ваша апликација се појављује у прозору за дељење на екранима учесника. 

Када поделите документ или цео екран појављује се нови искачући прозор у горњем делу 

екрана. Кликом на Stop Sharing престајете са дељењем фајла. 

 

Слика 9. Опција Share 

Уколико неко од осталих учесника жели да преузме контролу подељеног екрана или 

документа - десним кликом на подељени екран отвара се нови прозор који омогућава да се 

затражи контрола од презентера (Ask to Control). 
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Слика 10. Захтев за контролу 

Након чега је захтев потребно послати презентеру опцијом Request Remote Control. 

 

 

 

 

 

 

 

Захтев се одобрава кликом на Approve у прозору који се појављује на екрану презентера. 
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Презентер враћа контролу над подељеним документом десним кликом. 

 

4.4.2 Опција Transfer 

Током састанка можете поделити фајлове које се налазе на вашем рачунару, а остали 

учесници исте могу преузети на своје рачунаре или локалне сервере. 

Из падајућег менија File избором опције Transfer појављује се прозор за пренос фајлова. 

Након избора Share file појавиће се прозор који омогућава избор фајла/датотеке који желимо 

да поделимо.  Одабиром фајла и кликом на Open фајл се појављује у прозору за пренос 

датотека и доступан и у прозору за пренос датотека сваког учесника. 
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4.4.3 Breakout Sessions 

Апликација омогућава одвојене сесије/соба (Breakout Sessions) на састанцима како би 

учеснике распоредили у мање групе. Домаћини креира сесије и распоређује учеснике, или 

омогућава учесницима да се придруже било којој сесији. 

Из менија Breakout Sessions кликом на Enable Breakout Sessions омогућава се покретање 

функције распоређивања учесника по одвојеним собама. 

Опцијом Breakout session assignment се учесници распоређују по одређеним групама на 

један од три начина:  

Assign automatically – учесници се равномерно распорешују у сваку од сесија; 

Assign manually – домаћин распоређује учеснике. 

Let participants choose any session - учесници се могу придружити било којој сесији. 

Кликом на Create Assingments формиране су одвојене собе које се потом покрећу опцијом 

Start Breakout Sessions. 

Одвојене собе се креирају на основу података достављених од ТОУ у виду Табеле. 1 из које 

се може видети ко ће од представника ТОУ бити задужен за комуникацију са којим чланом 

тима. 
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Breakout Sessions су мање групе које су одвојене од главног састанка. Домаћини и 

алтернативни домаћин (Co-host) креирају сесије, додељују учеснике и започињу сесије. 
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Свака сесија представља засебну аудио и видео конференцију. Звук се може искључити или 

укључити и покренути или зауставити видео у било које време током сесије баш као и у 

главном састанку. 

Избором опције Ask All to Return из Breakout менија сви учесници сесија добијају поруку у 

којој се од њих тражи да се врате на главну сесију обуке. Они могу изабрати да напусте 

сесију или наставе. 

Одабиром опције End All сви учесници добијају поруку да се њихова сесије завршава за 30 

секунди, наокон чега се аутоматски придружују главном састанку. 

 

4.4.4 Приступ апликацији преко мобилног уређаја 

На мобилном уређајима је у оквиру Google Play Storе (Android)  односно App Store (IOS) 

потребно  пронаћи апликацију Cisco Webex Meeting и инсталирати је 

Након отварања апликације потребно је прихватити све услове коришћења. 

 

Слика . Инсталација апликације на мобилном уређају 

 

Отварањем позивног маил-а и кликом на дугме Join meeting потребно је одабрати да желите 

приступ састанку преко претходно инсталиране апликације. Даљи кораци су идентични као и 

преко рачунара, а то је уношење свог имена и е-маил адресе. 
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5. Захтеви за системске карактеристике рачунара 

Проверу доступности/компатибилности сопстевених ресурса са техничким захтевима Webex 

платформе (системске карактеристике рачунара, захтевани интернет проток за остваривање 

одређеног квалитета сервиса и тестирање рачунарске мреже), корисници могу да провере на 

следћим адресама: 

• системске карактеристике корисничких рачунара који се укључују у Wеbex 

конференције: 

https://help.webex.com/en-us/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements 

• минималне захтеваности протока за остваривање одређеног квалитета сервиса у 

Wеbex конференцији: 

https://help.webex.com/en-us/WBX22158/What-are-the-Minimum-Bandwidth-

Requirements-for-Sending-and-Receiving-Video-in-Cisco-Webex-Meetings 

• тестирање рачунарске мрезе на страни корисника, дијагностика потенцијалних 

проблема на траси према Wеbex cloud-u путем којег се одвија саобраћај током 

конференције: 

https://mediatest.ciscospark.com/#/main 

 

 

 

https://help.webex.com/en-us/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements
https://help.webex.com/en-us/WBX22158/What-are-the-Minimum-Bandwidth-Requirements-for-Sending-and-Receiving-Video-in-Cisco-Webex-Meetings
https://help.webex.com/en-us/WBX22158/What-are-the-Minimum-Bandwidth-Requirements-for-Sending-and-Receiving-Video-in-Cisco-Webex-Meetings
https://mediatest.ciscospark.com/#/main
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6. Правила понашања током састанка 

o на састанак је потребно доћи припремљен и информисан (пре реализације самог 

оцењивања АТС организује пробни састанак са ТОУ и оцењивачима ради потврде 

могућности коришћења апликације) 

o избегавајте места у стану или канцеларији где вам је лош WiFi сигнал или домет 

o Искористите пре укључења у позив опцију тест преглед и размотрите како вас 

саговорници виде 

o Угасите микрофон када не говорите како би сви учесници јасно чули онога ко говори 

o Говорите разговетно и гласно 

o Оцељивачи су у обавези да се понашају и комуницирају у складу са Kодексом 

оцењивача 

 

7. ДИСТРИБУЦИЈА  

Овај документ користе сви учесници у поступку оцењивања са удаљености, свако у домену 

својих надлежности. Документ је доступан на интернет страници АТС-а www.ats.rs. 

 

8. ПРИЛОЗИ 

Нема 

 

9. ЛИСТА ИЗМЕНА ДОКУМЕНТА АТС–УП45 

 

Издање/ измена Датум издања/ измене 

1/0 01.11.2021. 

 

 

 

 

 

 


